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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

A Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos e um órgão que

planeja, pesquisa, estuda, elabora metas/diretrizes para a execução, coordenação,

acompanhamento e avaliação das obras municipais.

Capta recursos junto aos Órgãos Federais e Estaduais com a finalidade de celebrar

convênios, termos de parcerias e contratos de doação.

Sendo uma Secretaria meio ela subsidia as Secretarias finalísticas nos processos

que envolvem elaboração de projetos e execução dos mesmos. Ainda se
responsabiliza pela atualização dos PDM, GTA, Geobras e Código de Obras.

Cabe à Secretaria elaborar e propor, em articulação com os demais setores
municipais, a estratégia e as diretrizes do desenvolvimento do Município e o plano

de ação; bem como coordenar, orientar e supervisionar a elaboração e
implementação do Plano Plurianual - PPA.

É também de responsabilidade desta Secretaria, juntamente com a Secretaria

Municipal da Fazenda, coordenar e elaborar a proposta da Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO e da Lei Orçamentária Anual — LOA.

Realizar estudos e pesquisas locais para embasar propostas de desenvolvimento

municipal e dar suporte para elaboração de projetos de captação de recursos nas

esferas estaduais e federais; bem como fiscaliza sua execução e presta contas;

além de orientar e normatizar os termos de parcerias com as Organizações da

Sociedade Civil — 0803 do município.

A Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos elenca as
atividades desenvolvidas durante o exercício de 2021 e seu status:

A- Com recurso próprio:
1- Reforma do Conselho Tutelar — Sede — concluído

2- Reforma da EMEI Nonna Cizela - Sede — em andamento

3- Reforma da USF de São João de Petrópolis — concluído

4- Reforma da EMEF Professor Hausler — em andamento



A- Em parceria com o Governo Estadual:

1- Pavimentação em trechos rurais — SEAG

- Comunidade da Penha em Várzea Alegre— concluído

- Comunidade de Tabocas — concluído

- Comunidade de Córrego Seco — em andamento

- Comunidade de Milanezi — em andamento

2- Revitalização da Praça Principal de Santo Antônio do Canaã — SESPORT

(Jerônimo monteiro) — concluído

3- Barraginhas e cordão de cocho — SEAG — em andamento

A- Em parceria com o Governo Federal:
1- Conclusão da Unidade de Saúde de Alto Caldeirão — SISMOB — concluído

2- Reforma da Estratégia de Saúde da Família da Sede — SISMOB — em andamento

3- Reforma do Parque de Exposições e Eventos — MAPA — em andamento

4- Construção do Campo Society em Santo Antônio do Canaã — Cidadania — em
andamento

A Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos elaborou e

encaminhou, para captação de recursos ou investimento, no ano de 2021, os

seguintes proietos:

A- Investimento com recurso próprio:

1- Centro de Treinamento de Várzea Alegre

2- Extensão de Rede de Energia Elétrica: Rúdio, Rodovia Armando Martinelli, 25 de

Julho, São João de Petrópolis (em processo de licitação)
3- Reforma da EMEF Ethevaldo Damazio — Sede

4- Paisagismo em São Lourenço — Sede

5- Reforma da Emei Pessanha Póvoa — Sede

6- Consultoria para Reforma do SAMU e da Rede Cuidar — Sede (Concluída)

B- Investimento com recurso Estadual:

1- Praça Colibri em Santo Antônio do Canaã — SESPORT

2- Campo Society em Várzea Alegre — SESPORT

3- Implantação de Brinquedopraça — SETADES



4- Construção do CREAS/CRAS - SETADES

5- Construção da Fábrica de Azeite — Olives — SEAG

6- Reforma da EMEI Emilinha - FUNPAES

7- Pavimentação rurais — SEAG:

. Comunidade de Lombardia (Serra do Peroni)

. Comunidade de Serra dos Pregos
0 Comunidade de Santo Anselmo

. Comunidade de Tabocas

. Comunidade de 25 de Julho

. Comunidade de Milanezi e Tabocas

. Comunidade de Recreio (Stange)

. Pavimentações asfálticas:

- Alto Caldeirão a Várzea Alegre

- Recreio

- Caravaggio

8- Pavimentação de vias urbanas:

o Dalias — Jardim da Montanhas.

. Januário F. Pivetta — Várzea Alegre.

. Jetiba, Conilon e Abacate — SAC.

o Residencial S. Lourenço — Sede.

. 14 de Julho — SAC.

. Bairro Alvorada.

. Bairro Dois Pinheiro.

. Bernadino Monteiro.

o Telest.

C- Com recurso Federal:

1- tº e 2º Etapas do Complexo Esportivo da Sede — M Cidadania.

2- Sinalização Turística — MTUR.

3- Reforma da USF da Vila Nova — SISMOB.

4- Reforma da EMEF Paulinho Rocon em Alto Caldeirão — SIMEC/PAR.

5- Reforma e redirecionamento da Escola Dona Menininha — Dep. Evair.



6- Calçada Cidadã — MDR.

7- Construção da Creche da Sede — SIMEC/PAR.

8- Feira café com leite — MAPA.

Foram solicitados equipamentos aos governos Estadual e Federal, listando aqui os

equipamentos e seus status:

A- Aquisição com Recurso Estadual:

1- tº Escavadeira Hidraulica— SEAG — Entregue.

2- 2ª Escavadeira Hidraulica— SEAG — Entregue.

3- Pulverizador Agrícola — SEAG — Termo de doação.

4- tº Ambulância— SESA.

5- 2ª Ambulância— SESA.

6- Equipamento de Saúde (Câmara e compressor de ar) — SESA.

7- Caminhão Basculante -

8- Caminhão Compactador — SEDURB.

9- Caminhão Pipa — SEAG.

10- Secador de café — SEAG.

11- Computadores para escolas do Campo — SEDU.

12- Construção de uma ciclovia na Rod. ES-080 — DER.

13- Aquisição de Academia popular — SESPORT.

B- Aquisição Governo Federal:
1- Retroescavadeira.

2- Caminhão basculante.

C- Outras solicitações e ações:

1- Estadualização do asfalto de Aparecidinha.

2- Concessão de uso do imóvel da USF da Vila Nova.

3- Escrituras e Registros de Imóveis.

4- Elaboração do PPA.

5- Reformulação das INis 2 e 8.

6- Orientações para 0803.

7- Participação de conselhos.



8- Elaboração de Laudos técnicos e vistorias.

Embora estivesse previsto no PPA 2018 - 2021 e na LOA 2021 a construção de

habitações de interesse popular, não foi possível executar o projeto porque depende

de um diagnóstico no município para formulação do plano de regularização fundiária

e do plano de habitação social, que serão capazes de definir uma area adequada às

exigências das concedentes como, por exemplo, uma que esteja a menos de um

quilômetro de distância de aparelhos básicos de saúde e educação, além de ter a

oferta de agua, energia, esgoto e transporte coletivo.



SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER (SMEL)

1JNTRODUÇÃO

Em detrimento da pandemia covid-19, o ano de 2021, principalmente no primeiro

semestre, caracterizou-se como mais um ano atípico, impactando diversos setores e

segmentos da sociedade, tanto público como privado. Ambos, continuaram ter que

lançar mão de planos de ações estratégicas para minimizar os impactos gerados.

Neste contexto, a Unidade Administrativa Secretaria Municipal de Esporte e Lazer,

concentrou suas atividades na realização da manutenção dos espaços e
equipamentos esportivos e de lazer e no planejamento de outras ações passíveis de

execução a partir da amenização da pandemia Covid-19.

Em observância e atendimento aos Atos Normativos para enfrentamento da

pandemia Covid-19, tanto os projetos como os eventos esportivos tiveram início

após publicação da Portaria SESPORT Nº 005-R, DE 27 DE JULHO DE 2021, que

“Dispõe sobre a realização de eventos esportivos no Estado do Espírito Santo,

levando-se em conta as medidas para enfrentamento da emergência de saúde

pública decorrente do novo coronavírus (COVlD-19), nos termos do Decreto nº

4636-Ft, de 19/04/2020, e dá outras providências. ”

2. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL

A SMEL possui em sua estrutura administrativa os seguintes cargos abaixo
relacionados na tabela Nº 01:

Tabela nº 01: Cargos e número de servidores da SMEL.SERVIDORES NÚMERO DE
SERVIDORES EFETIVOS SERVIDORES01 Pedreiro 01
02 Professor de Educação Física (cedido pela SMED) 01
03 Braçal (cedido pela SMMA) 01
SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA (DT)04 | Motorista | 01
SERVIDORES COMISSIONADOS05 Secretario 01
06 Coordenador Esportivo 01



07 Auxiliar Público Municipal 0208 Assessor de Obras 01
09 Fiscal de Obras (cedido pela SMOI) 01TOTAL 10
3. AÇõES DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

- Substituição de poste padrão no Ginásio Poliesportivo “São Lourenço”;

- Reparos da rede elétrica nos campos de areia e de futebol society localizados no

Bairro DoiS Pinheiros;

- Substituição de lâmpadas e reatores em campos, quadras e ginásios;

- Ampliação do serviço de poda dos gramados dos campos de futebol municipais e

comunitários;

- Auxílio na revitalização da Praça da Cultura e Pista de Skate localizadas no Centro;

- Pintura dos bancos da Praça José de Anchieta Fontana, Bairro Vila Nova;

- Pintura da Praça Saudável Adequação “Espaço de Atividade Licinio Pedro de

Oliveira”, Bairro Vila Nova;

- Pintura de parte das edificações no Estádio Municipal “Angelo Frechiani”, Bairro
Vila Nova.

4. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

- Área Situada no Distrito de São João de Petrópolis ao lado do Campo de Futebol;

Situação: em andamento / aguardando finalização do Processo de Inventário;

- Área correspondente ao Campo de Futebol e Ginásio Poliesportivo de Várzea

Alegre; Situação: levantamento de documentos.

5. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL

- Aquisição de imóvel por Desapropriação em Várzea Alegre para construção de

Praça e Campo Society - Lei nº 2822/2021; Valor: R$ 375.000,00; Situação:
concluído.



6. PROJETOS E AÇOES NO ESPORTE E LAZER

Considerando a disponibilidade de profissionais na Secretaria, no ano de 2021

desenvolvidos 02 (dois) Projetos Esportivos: Projeto “Campeões de Futuro” Núcleo

Futsal e Projeto “Espaço para o Esporte” Modalidade Futebol de Campo.

6.1. Projeto “Campeões do Futuro”

O Projeto “Campeões do Futuro” é um projeto de parceria entre o Governo do

Estado do Espírito Santo, via Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (SESPORT),

e os Municípios Capixabas que oferece esporte gratuito para crianças e
adolescentes com idade entre 06 (seis) e 17 (dezessete) anos. A parceria é
oficializada anualmente através de TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. O

objetivo é oportunizar aos alunos a prática esportiva e a cultura do esporte aliada a

educação, de forma a promover o desenvolvimento integral, como a formação de

cidadania e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em áreas de
vulnerabilidade social. Até o ano de 2020, apenas 02 (dois) Núcleos, ou seja,

modalidades esportivas, estavam inscritas no Projeto, sendo eles FUTSAL e
GINÁSTICA RÍTMICA. Com base nas demandas existentes, em Janeiro de 2021

foram incluídas as modalidades KARATE, CAPOEIRA, FUTEBOL DE CAMPO,

FUTEBOL 7, JUDO, FUTEVOLEI e VOLEI DE QUADRA.

Os principais benefícios dessa parceria para o Município são:1.Recebimento de

material esportivo, técnico e pedagógico; 2. Disponibilização de estagiários; e 3.

Oferta de cursos de capacitação e aperfeiçoamento. Em contrapartida, cabe ao

Município: 1. Disponibilizar espaço adequado para a prática esportiva do Projeto; 2.

Disponibilizar professor de Educação Física; 3. Mobilizar a integração entre os

Secretários Municipais para garantia dos serviços às crianças e adolescentes do

Projeto; 4. Divulgação do Projeto; 5. Manutenção dos espaços físicos; e 5. Cuidar do

material permanente enquanto o Projeto estiver em andamento.

O Núcleo Futsal, desenvolvido na Sede do Município, é coordenado pelo Professor

José Pasolini Junior. Ativo de Setembro a Dezembro de 2021, atendeu 107 (cento e

sete) crianças e adolescentes.



6.2. Projeto “Espaço para o Esporte” Núcleo Futebol de Campo

Trata-se de um projeto desenvolvido com recursos próprios da Secretaria Municipal

de Esporte e Lazer do Município de Santa Teresa/ES. Oferece a experiência da

prática da modalidade Futebol de Campo a crianças e adolescentes de 09 (nove) a

15 (quinze) anos residentes na Sede e no interior do Município. Visa oportunizar a

prática esportiva e a cultura do esporte aliada a educação, de forma a promover o

desenvolvimento integral, como a formação de cidadania e melhoria da qualidade de
vida.

O Projeto é coordenado por Valter José Pancieri, ex-atleta profissional que atuou em

diversos clubes do país. Ativo de Setembro a Dezembro de 2021, com 03 (três)

núcleos, Sede, Santo Antônio do Canaã e Várzea Alegre, atendeu 155 (cento e

cinquenta e cinco) crianças e adolescentes.

6.3. Projetos Inativos em 2021

Considerando que na maioria dos projetos desenvolvidos pela SMEL a contratação

dos profissionais atuantes se dá via Processo Licitatório, os mesmos não foram

ofertados no ano de 2021. Os Projetos são:

- Projeto “Educarte” modalidade Karatê;

- Projeto “Campeões do Futuro” modalidade Ginástica Rítmica;

- Projeto “Zumba”;

- Projeto “Capoeira Cidadã”.

6.4. Projetos Esportivos Voluntários apoiados pela SMEL

- Projeto Guardiões “Lutando Pela Vida”: Modalidade Jiu-jitsu;

- Projeto Karatê das Montanhas;

- Projeto De Iniciação e Aprimoramento De Modalidade Esportiva: Núcleos Futsal e
Voleibol.

6.5. Participação em Eventos Esportivos

- Amistoso de Futebol, categorias Sub 11, Sub 13 e Sub 15 - Local: Santa Teresa,

Sede;

- Amistoso de Futebol, categorias Sub 11, Sub 13 e Sub 15 - Local: Fundão.



- Copa Liga Serrana de Futebol, categoria Sub 15 - Local: Baixo Guandu;

- Copa Liga Serrana de Futebol, categoria Sub 13 - Local: Santa Maria de Jetibá;

- Copa Liga Serrana de Futebol, categoria Sub 11 - Local: Itarana;

6.6. Eventos Esportivos e de Lazer Promovidos

- Campeonato Municipal de Futebol Sete Master 40 Anos;

- Campeonato Municipal de Futebol Sete Master 50 Anos;

- Campeonato Municipal de Futsal 1ª Divisão;

- Campeonato Municipal de Futsal 2ª Divisão;

- Torneio de Futebol Society Goiabeiras;

- Torneio de Futebol Society Comunidade São João de Petrópolis;

- Torneio de Futebol Society Cachoeira Strutz.

6.7. Eventos Esportivos e de Lazer Apoiados

- Etapa Santa Teresa da Copa Capixaba de Mointain Bike; Repasse Financeiro/

Inexigibilidade - Valor: R$ 13.000,00.

- Torneio de Futebol Society Amigos da Cachoeira Strutz; Premiação: troféus.

- Torneio de Futebol de Campo Comunidade Aparecidinha; Premiação: troféus.



7. RELAÇÃO DE CONVENIOS

Tabela nº 02: Convênios vigentes em 2021.

OBJ ETO
Nº
CONVÉNIO

RECURSO
S VIGÉNCIA

VALORES

REPASSE CONTRAPAR
TI DA

VALOR
TOTAL

Reforma/revitaliz
ação da Praça
Jerônimo
Monteiro no
Distrito de Santo
Antônio do
Canaã.

85590924

Siga
0002/2019

Convênio
011/2020

SESPORT 31/05/2021 R$ 93.717,43 R$ 8.409,94 R$ 102.127,37

Construção de
Area de Lazer
(Praça)
Loteamento
Colibri no Distrito
de Santo Antônio
do Canaã.

2021
M6NX3D

SESPORT 30/1 1/2021 R$ 300.000,00 R$ 50.758,99 R$ 350.758,99

Construção do
Campo Society
no Distrito de
Santo Antônio do
Canaã.

Siconv
897144/201
9

Ministério
de
Cidadania

31/12/2022 R$ 382.000,00 R$ 1.000,00 R$ 383.000,00

5/A— Construção
da 1ª Etagas do
Complexo
Esportivo para
Deficientes.

903056/202
0

Contrato
1 07241 7-74

Ministério
da
Cidadania

25/11/23
(vigência)

30/11/21
(Suspensiva)

R$ 429.750,00 R$ 10.000,00 R$ 439.750,00

5/B— Construção
da 2ª Etagas do
Complexo
Esportivo para
Deficientes.

903471 /202
0

Contrato
1 072751 -56

Ministério
da
Cidadania

15/12/20 à
15/12/23

30/11/21
(Suspensiva)

R$ 382.000,00 R$15.917,00 R$ 397.917,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

1- INTRODUÇÃO

A Secretaria de Turismo e Cultura - SMTC é um órgão ligado diretamente ao chefe

do poder executivo municipal, tendo como âmbito de ação o planejamento, a

coordenação, a execução e o controle das atividades relacionadas a atividade

turística e 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.

2- ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.

2.1. A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura possui em sua estrutura
administrativa os seguintes cargos:

SERVIDORES COMISSIONADOS

Item Cargo Quantidade01 Secretario 01
02 Subsecretário 01
03 Gerente de Gestão e Patrimônio Cultural 01

04 Assessores 02
05 Coordenador 01
06 Agente Operacional 01
07 Auxiliar Público Municipal 03
08 Função Gratificada FG 02



EFETIVOS/ DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA

Item Cargo Quantidade
01 Auxiliar de Serviços Gerais (Efetivos) 05

02 Turismólogo (Efetivo) 01
03 Trabalhador Braçal (DT) 11
04 Servente (Efetivo) 01
05 Pedreiro (DT) 01

3- ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO:

O orçamentário Municipal está fixado em R$2.774.900,00 (Dois Milhões Setecentos

e Setenta e Quatro Mil e Novecentos Reais) em 2021, deste valor, R$1.306.920,00

(Um Milhão Trezentos e Seis Mil e Novecentos e Vinte Reais) e destinado a

manutenção das Atividades Administrativas, R$255.680,00 (Duzentos e Cinquenta e

Cinco Mil Seiscentos e Oitenta Reais) e destinado a Construção, Reforma e

Ampliação de Obras Destinadas à Cultura, R$150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil

Reais) e destinado ao incentivo ao Circulo Trentino di Santa Teresa - Festa
Imigrante Italiano, R$7.600,00 (Sete Mil e Seiscentos Reais ) destinados à
Manutenção das atividades de educação patrimonial, R$920.040,00 (Novecentos e

Vinte Mil e Quarenta Reais) destinados à Manutenção das atividades e eventos

culturais e turísticos, R$3.760,00 (Três Mil Setecentos e Sessenta Reais) destinados

à construção, reforma e ampliação de praças, parques, jardins e áreas verdes,

R$33.900,00 (Trinte e Três Mil e Novecentos Reais) destinados à manutenção de

praças, parques e jardins, R$2.820,00 (Dois Mil Oitocentos e Vinte Reais)
destinados à manutenção das atividades do polo e ecoturismo, R$84.800,00
(oitenta e Quatro Mil e Oitocentos Reais), destinados à manutenção do Fundo

Municipal de Turismo de Santa Teresa e R$9.380,00 (Nove Mil Trezentos e Oitenta

Reais) destinados à manutenção do Fundo Municipal de Cultura de Santa Teresa.



4- AÇÓES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA

A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - SMTC, mesmo considerando que

estamos diante de um quadro pandêmico, tem buscado fazer jus à importância e

notoriedade que Santa Teresa conquistou e desenvolvido ações que, de uma forma

ou de outra, fomente o turismo e a cultura.

Alguns eventos tem sido realizados, seguindo todos os protocolos vigentes em

decorrência da pandemia e sempre realizados na Praça da Cultura, gratuitamente.

A SMTC tem primado por ornamentar a cidade, uma vez que a preocupação com

aglomerações ainda se faz necessário.

Em suma, a gestão, com eficiência, tem buscado garantir a sustentabilidade, não

agindo convenientemente com um turismo predatório, vislumbrando impactar

positivamente nas esferas ecológica, cultural, social e econômica.

Todas as ações serão desenvolvidas por estações/temporadas para que o
calendario não seja focado em eventos apenas, mas que os eventos componham a

respectiva estação na qual estiver inserido.

4.1. TEMPORADA DE CARNAVAL

- Barreiras sanitárias nas principais entradas da cidade para conscientização e

enfrentamento a pandemia Covid-19 nos dias 12 e 13 de fevereiro de 2021;

- Instalação de Totem de alcool gel em pontos estratégicos;

- Distribuição e disponibilização de máscaras no centro da cidade.

4.2. BUONA PASCQUA

- A SMTC buscou resgatar o aspecto religioso da Páscoa com foco e principal em

promover a união da comunidade local.

As ações foram desenvolvidas em parceria com Instituições como a Pestalozzi, CDL,

Sociedade Civil e Secretarias Municipais.



4.3. STAGIONE INVERNALE

- Considerando que o momento era de pandemia a SMTC mostrou de forma inédita

por meio de entrevistas com os “nonnos e nonas” um pouco da história de vida

dessas pessoas que auxiliaram na consolidação da cultura, fazendo jus ao titulo de

pioneira da colonização italiana no Brasil. Além das entrevistas foram realizadas
lives com artistas locais.

Diante das atuais circunstâncias, tendo que evitar aglomerações em decorrência da

Pandemia Covid-19, a SMTC tem optado em ornamentar a cidade a fim de refletir e

dar notoriedade a cada temporada, e durante a Stagione lnvernale a cidade foi
vestida com a temática italiana.

4.4. CIRCUITO TRÉS SANTAS

- Lançamento do Circuito Três Santas (evento ocorrido no Palácio Anchieta com a

ilustre presença do Governador Renato Casagrande, Prefeito Kleber Medici,

Secretario de Turismo e Cultura Rodrigo Brito), que tem o propósito fomentar o

turismo e a cultura nos Municípios de Santa Teresa, Santa Leopoldina e Santa Maria

de Jetibá;

4.5. 49 FESTIVAL DE CINEMA DE SANTA TERESA

- O Festival de Cinema tem por objetivo valorizar a arte, tradições locais e as

manifestações populares. Aconteceu no período de 26 a 28 de agosto, foram três

dias de festa multicultural com sessões de cinema, palestras, show e poesia.

4.6. PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS DE TURISMO

- A Participação nas Feiras de Turismo Nacional tem como objetivo divulgar os

atrativos e produtos turísticos de Santa Teresa para as agências e operadoras de

viagem. Hoje é critério do Ministério do Turismo e da EMBRATUR apoiar nos

programas de suas responsabilidades os municípios que já são comercializados por



operadoras de viagens. Essa demanda de transformar Santa Teresa num produto

turístico que desperte interesse comercial advém do Plano Municipal de Turismo e

do Conselho Municipal de Turismo, além de ser uma política pública do turismo.

Outra questão positiva e a ampliação dos conhecimentos com palestrantes
renomados no Setor, além de possibilitar a realização de Networking.

As Feiras que o município marcou presença foram:

- SABORES DA TERRA — Praça do Papa (Vitória/ES) — 29 de julho a 01 de agosto

- UGART — Porto Alegre/RS — 30 e 31 de julho

- FEMIPE - Feira da Micro e Pequena Empresas — Na praça do Papa (Vitoria/ES) —

26 a 29 de agosto
- FESTURIS — Gramado/RS — 04 a 07 de novembro

- RU RALTU RES — Venda Nova do Imigrante/ES — 25 a 28 de novembro

- VEM VER REGIÃO DOS IMIGRANTES — Santa Maria de Jetibá/ES — 03 a 05 de

dezembro

4.7. - MEETING CANELA X SANTA TERESA

- Uma das cidades mais bonitas e visitadas da Serra Gaúcha, Canela e um recanto

de sossego, cultura e paisagens naturais encantadoras. Totalmente voltada para o

turismo, a cidade gaúcha encanta os visitantes no concorrido caminho que a liga
com sua vizinha mais famosa: Gramado.

No dia 12 de agosto o Secretário de Canela Angelo Sanches e a Secretaria de

Turismo do Estado do Espírito Santo participaram do momento de trocar
experiências turísticas no Senac de Santa Teresa. O objetivo do evento foi a troca

ideias sobre o desenvolvimento econômico sustentável do turismo e possíveis

parcerias sobre os dois destinos.

4.8. PRIMAVERA TERESENSE

- Feira de Flores realizada no período de 09 a 12 de setembro de 2021. Foram

várias atrações como demonstração de arranjo floral com o designer Jab Pasolini,

oficinas, curso de jardinagem em parceria com o Senar, palestra sobre orquídeas,



Feira de Flores dos produtores locais e região, artesanato, decoração e cultura.

Houve apresentação do Grupo de Dança, da Cantoria Italiana e da banda Brasitalia.

- Exposições com floristas e produtores e fabricantes de chocolate local nos finais de

semana durante o mês de setembro de 2021, na Praça Primo Sancio;

- Realização de Show com Orquestra de Compositores com Gustavo Macacko,
Sandrera e Paulinho Pedra Azul;

- Realização de Show com Renato Teixeira.

4.9. MARKETING DIGITAL PARA DESTINOS TURÍSTICOS

- Participação da Turismóloga na capacitação de Marketing Digital para destinos

turísticos capixabas.

4.10. GABINETE ITINERANTE DA CULTURA

- O município de Santa Teresa foi sede do 3º Gabinete Itinerante da cultura no dia

04 de outubro, objetivo foi informar aos municípios sobre o repasse FUNDO A

FUNDO e Sistema de Espaços Culturais. Participação do Secretario de Cultura do

Estado Fabrício Noronha. No momento foi passado ao Secretário de cultura a

necessidade de reforma na Casa da Cultura, solicitando apoio financeiro.

4.11. OFICINA GESTÃO DO TURISMO

- O município de Santa Teresa foi sede da Oficina Oportunidade e Desafios para a

Gestão do Turismo e Elaboração da agenda de ações prioritárias para o turismo

regional, realizada no dia 30 de setembro. Estando presentes os municípios da

Região dos Imigrantes.

4.12. CAPACITAÇÃO PARA GESTORES MUNICIPAIS E REGIONAIS DE
TURISMO

- A Turismóloga participou do Curso de elaboração de Projetos com Organizações

da Sociedade Civil voltadas ao desenvolvimento do turismo regional.



4.13. DEDETIZAÇÃO CASA LAMBERT E MUSEU DA IMIGRAÇÃO

- Por se tratar de uma estrutura antiga e por possuir moveis antigos em madeiras, e

necessário de 6 em 6 meses realizar a dedetização. E no mês de junho foi realizado

a dedetização.

4.14. REABERTURA CASA LAMBERT

- Devido o momento pandêmico, a Casa Lambert ficou fechada desde março de

2020. Com o avanço da vacinação, sentimos um pouco mais seguros em reabrir o

museu. A reabertura aconteceu no dia 25 de setembro, o novo atendimento respeita

o distanciamento social, no local possui totens com álcool em gel e necessário a

utilização de máscara para o acesso.

4.15. SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

- Projeto de sinalização turística Três Santas — Iniciativa Governo do Estado via

Secretaria de Estado de Turismo. Contemplados: Circuitos - Caravaggio, Colibris,

Aparecidinha, Vale do Canaa, Vale do Imigrantes, Rota das Vinicolas e no Centro da

Cidade. Instalação iniciada no mês de novembro de 2021.

4.16. TEATRO

- Processo iniciado para a contratação professor de teatro para o ano de 2022.

4.17. LEI ALDIR BLANC 2021

- Saldo remanescente programado para utilizar no ano de 2021 através de Editais de

Ativos Culturais no valor de 23.154,92.

Comissão - Foi criada a Comissão Municipal Lei Aldir Blanc de Santa Teresa/ES,

com a finalidade de analisar e deliberar sobre todos os atos e aspectos da
operacionalização da lei no município.



4.18. PROJETO CALÇAMENTO CIRCUITO CARAVAGGIO

- Através do empresariado (Associação de Moradores e Produtores Rurais do

Caravaggio — AMPRUC) foi criado um projeto — Calçamento do Circuito Caravaggio

importante atrativo turístico do município. O mesmo será levado aos Deputados para

captação de recurso para concretização do projeto.

4.19. PAISAGISMO

O município possui jardins e praças arborizadas que necessitam de manutenção e

revitalização periódica e são de responsabilidade da Secretaria de Turismo e Cultura:

- Aquisição de material de consumo e ferramentas para equipe áreas verdes;

- Estudo de espécie para utilização nos canteiros, revitalização dos canteiros da

Praça Augusto Ruschi e Praça da Cultura com o plantio de beijos;

- Revitalização dos canteiros Conselho do Tutelar e Biblioteca;

- Manutenção e plantio de espécies ornamentais e atrativas para beija-flores em

várias áreas do município;

- A poda de árvores e 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 varias ruas, avenidas, praças e

edificações públicas, em várias comunidades municipais;

- Curso de Jardinagem em parceria com SENAR;

- Revitalização do canteiro do Trevo do Fabio Churrasquinho, canteiro do final da rua

do lazer (Capitel de Santo Antônio), revitalização de 6 canteiros da Praça Augusto

Ruschi e pintura do Coreto, revitalização da Rotatória em frente ao Posto Jardim da

Montanha, Revitalização de canteiros na Praça da Cultura, Revitalização de parte

dos Canteiros da Av Ricardo Pasolini, Revitalização da Ponte dos Capuchinhos

(pintura da ponte e plantio das flores );



4.20. CADASTRO MUNICIPAL DA CULTURA

- 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.

4.21. XXX FESTA DO IMIGRANTE ITALIANA

- Em função da situação pandêmica, a Festa do Imigrante Italiano aconteceu

totalmente online, sendo transmitida pelo canal do Circolo Trentino no Youtube.

4.22. TERMO DE FOMENTO 005/2021 CIRCOLO TRENTINO

- Termo de Fomento 005/2021 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;



4.23. FÓRUM DE CULTURA DO ESTADO

- Marco histórico para a cultura do nosso Estado com a Posse do Fórum de
Secretários e Dirigentes Municipais de Cultura do Espírito Santo e alteração da Lei

do Sistema Estadual de Cultura para o repasse inédito no Brasil de recursos do

Fundo Estadual de Cultura (FUNCULTU RA) para os Fundos Municipais de Cultura.

O Subsecretário de Turismo e Cultura de Santa Teresa Ronald Rodrigues foi

empossado como Coordenador Geral da Região dos Imigrantes (colegiado) e

Coordenador de Relações Institucionais (mesa diretora do fórum de cultura).

4.24. EXPOSIÇÃO DOS ARTISTAS TERESENSES

- Com objetivo de incentivar os artistas locais, aconteceu n Hall da Secretaria de

Turismo e Cultura durante o mês de setembro, outubro e novembro uma exposição
com OS artistas teresenses.

4.25 ENCANTOS DO NATAL

— Desenvolvimento de decoração com foco na iluminação. Devido estarmos ainda

em situação pandêmica na praça Augusto Ruschi onde se concentra-se a
ornamentação, possui totens de álcool em gel.

4.26 VITIVINICULTORES

- Encontro dos produtores de Uva/Vinho, capacitação com técnicos de Garibaldi,

contratado via SEBRAE. Capacitação esta que ocorreu no período de 22 a 26 de
novembro.

4.27. CONCURSO DE PRESÉPIOS

Teve início no dia 04 de dezembro o “II CONCURSO DE PRESÉPIOS DE SANTA

TERESA” e que se manterá exposto até dia 26 de dezembro.



Objetivo foi o de divulgar os artistas e artesãos do Estado, resgatar a tradição

natalina e cultura popular. Considerando ser Santa Teresa a 1ª Colônia da Imigração

Italiana no Brasil, o concurso traz a proposta de resgatar valores relacionados à

tradições cristãs que são vividas na Itália de forma muita intensa e notável.

4.28. SANTA TERESA GOURMET

No período de 09 à 12 de dezembro de 2021 foi realizado o Festival Gastronômico

“Santa Teresa Goumet”. Evento que tem o objetivo de contribuir para o
impulsionamento da economia, valorização da produção local, das pessoas e

resgate da identidade cultural.

A VII Edição do Gourmet foi realizada com proposta inédita na Praça da Cultura,

com disposição totalmente adequada para atender àqueles que estiveram presentes
no evento.

4.29. ENCANTOS DE NATAL

- A decoração da cidade esta encantadora. Na programação dos Encantos de Natal

teremos cantatas na Praça Augusto Ruschi, Árvore de crochê feita pelos voluntários

da Pestalozzi e muito mais. O 'Encantos de Natal' promete levar a magia dessa

época do ano para os turistas e teresenses.



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

APOIO ADMINISTRATIVO

0 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, Editais e Portarias, de acordo com a necessidade de cada
Secretaria.

SETOR DE RECURSOS HUMANOS

O Setor de Recursos Humanos neste exercício enfrentou muitos desafios, porém

todas as obrigações foram cumpridas no prazo, ressaltamos que foram
acrescentadas novas obrigações decorrentes da obrigatoriedade do envio das

informações no eSocial em 21/07/2021. Prosseguirmos com as atividades que

acarretaram em mudanças nas rotinas administrativas nos processos de
processamento de folha de pagamento.

Para tal, foram realizadas as seguintes ações:

0 Capacitação dos servidores do administrativo das Secretaria Municipais para a

apuração da frequência no QMP realizado em 11/01/2021;

. Apresentação a Gestão atual sobre todos os trabalhos realizados para a
implantação do eSocial, processo nº 6200/2021;

o Realização de pesquisa de Qualificação Cadastral e verificação dos dados de 100%

dos servidores ativos em folha de pagamento;

. Reunião com todos os Secretários e apoio administrativo para apresentação das

obrigações mensais exigidas, realizada em 24/11/2021;



. Revisão/adequação da folha de pagamento (verbas) e ajustes para o próximo
exercício;

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

. Adequação das demandas internas com a utilização do sistema de folha de

pagamento, com foco redução do tempo e mão de obra de trabalho (folha de

pagamento, cadastro, requerimento de férias, Fichas de Avaliação de
Desempenho do Servidor, requerimento e comunicado de férias);

. Alteração de procedimentos de contratação, demissão, licenças médias e afins;

o Envio das informações anuais e mensais (RAIS/DIRF/SEFIP/CAGED/CidadES

TCEESx

o Envio das tabelas iniciais da Municipalidade ao eSocial;

. Envio das tabelas de cadastro ao eSocial dos servidores, parcialmente;

. Atualização dos cadastros dos servidores do FUNDEB para adequação do envio

das informações pelo SIOPE;

. O reajuste salarial dos servidores do magistério a partir de janeiro/2021, Lei

Municipal nº 2.810/2021 e 2.825/2021. Participação do Setor na elaboração de

estudos e cálculos retroativos;

. Inclusão dos servidores comissionados e contratados por designação temporaria

na escala anual de férias para o próximo exercício;

. Preparação para o envio da Estrutura de Pessoal ao CidadES - Folha de
Pagamento TCEES.

Para o próximo exercício, vale destacar as seguintes ações/metas:

. Envio dos eventos do eSocial: Cadastro servidores (finalização) e rubricas;

. Alteração de procedimentos internos da folha de pagamento para a implantação

da 3ª fase do eSocial;

. Alteração dos procedimentos para contratação a fim de agilizar processos;

. Revisão das Instruções Normativas do Setor de Recursos Humanos;



o Revisar legislação e analisar a possibilidade de automatizar a concessão de

Adicional por Tempo de Serviço, Gratificação de Assiduidade e Licença
Assiduidade.

SETOR DE LICITAÇÃO

Considerando que mesmo com as orientações realizadas nos exercícios de 2019 e

2020, ainda verifica-se problemas nos trâmites dos processos para contratações

públicas. Desta forma foram realizadas algumas formações com servidores que

lidam diretamente com esses processos.

Foram retificadas algumas Minutas de Termos de Referência, as quais estão

disponibilizadas no site do Município,
https://santateresa.es.qov.br/site/paqina/download de documentos e formularios/1

&.
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.qov.br/controladoria/leqislacao/especie/f 3/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 que devem ser

usados nos processos de contratações públicas.

O Setor de Licitação vem apoiando a criação do Setor de Compras, instruindo e

acompanhando os trabalhos realizados.

Participamos das orientações realizadas referente a organização das contratações

para o exercício de 2022.

Os Servidores deste Setor participaram de Cursos Presenciais, Cursos Online e

Webnãrios (Seminários através da Web) 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.



Abaixo segue a tabela com os procedimentos licitatórios em andamento e realizados,

até a presente data:

Modalidade de Licitação Quantitativo Fracassadas/Desertas
Anuladas

Dispensa de Licitação Aproximadamente 13
84

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

Inexigibilidade de Licitação Aproximadamente 5
24Pregão Presencial 32 2

Pregão Eletrônico 52 7
Tomada de Preço 9
Concorrência Pública 1
Chamamento Público 2
Dispensa e Inexigibilidade Lei 6
13.019/2014
Carona e Adesão a Ata de Registro de
Preço

(Incluído o Sistema Estadual de
Registro de Preço — SERP e CIM
Polinorte)

Aproximadamente
35

Chamamento Público Lei 13.019/2014

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 com

mais de 460 estações de trabalho, com mais de 79 pontos de atendimento dentro da
Sede da Prefeitura e fora. Não é um trabalho facil 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 2021 o Setor de Tecnologia analisou pontos que precisam receber

atenção na Gestão de Tecnologia da Informação em Escolas e Postos de Saúde e

elaborando estratégias para atualização de equipamentos e atualização nos links de

internet para poder atender às necessidades dos mesmos.

POLÍTICAS

A equipe do Setor de Tecnologia da Informação, no ano de 2021, trabalhou na

atualização das INs vigentes do Setor, orientando também para que os
procedimentos se envolvam em manutenção, segurança e licenciamento. Foram

atualizados varios computadores que estavam com licenças indevidas, também

foram atualizados varios RouterBoard com falhas de segurança onde poderiam ser

invadidos comprometendo a segurança de Dados da Rede da Prefeitura.

RECURSOS FINANCEIROS APLICADOS

Objeto Empresa Contrato Valor em
2021

Sistema de Gestão Pública E&L Produções de 035/2021 39.200,00Saúde Software
Sistema de Gestão Pública E&L Produções de 034/2021 460.780,00Prefeitura Software
Sistema de Nota Fiscal E&L Produções de 027/2018 192.400,00Eletrônica Software
Contrato Suporte Prefeitura Domício 081/2020 68.635,56

Marcondes Ribon
Contrato Suporte Saúde Domício 082/2020 23.590,68

Marcondes Ribon
Portal de Transparência Agape Consultoria 001/2018 16.200,00
Portal Institucional Dynamika 038/2021 14.200,00

Soluções
Sistema de Gestão de Consultas Empresa MV 056/2020 84.510,60Médicas Sistema
Sistema Nota Produtor Tecsystem 022/2018 58.800,00
Conexão de Internet Saúde Itasis 057/2017 6.755,55
Conexão de Internet Prefeitura Itasis 056/2017 20.091,50
Contrato Locação de Empresa SR 033/2021 21.000,00
Impressoras Saúde Comércio
Contrato Prestação de Serviços Mil Cópias 024/2018 48.384,00
Impressoras
Equipamentos de Informatica Empresa Eduardo 046/2021 138.600,00
(Microcomputadores) para suprir
com as necessidades dos

Fadini Silvestre —
ME



Setores desta Municipalidade | |
1.193.147,89

No total a Prefeitura gastou R$ 1.193.147,89 em recursos de tecnologia da
informação e manutenção de contratos.

COMPARATIVO DOS GASTOS

. Gestão Pública

Prestador de
Serviços
Infraestrutu ra

Gestão Pública 72%
Prestador de Serviços 16%
Infraestrutura 12%

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

. Prestador de Serviços - Gastos relacionados à assistência técnica e suporte
técnico;

. Infraestrutura - Gastos que envolvem a infraestrutura.

SETOR DE CONTRATOS E CONVÉNIOS

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 a analise da

Procuradoria Jurídica;

- Após analise 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 responsavel pelo Contrato;

- Demais procedimentos internos.

Durante o exercício de 2021 foi formalizado diversos tipos de Contratos, conforme

relação abaixo:

TIPO DE CONTRATO QUANTITATIVO DE
CONTRATOS

ADMINISTRATIVO 336
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 084FORNECIMENTO 086
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 092APOSTILAMENTO 110RATEIO 03
CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO 02
CONVENIO DE CESSÃO 06
TERMO DE CESSÃO DE uso 02
TERMO DE FOMENTO 05
CONTRATO DE LOCAÇÃO 05
CONVENIO DE _COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA 05
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL (ESTAGIO)

ACORDO DE COOPERAÇÃO 03
TERMO , DE BOLSA DE DESENVOLVIMENTO 10
TECNOLOGICO E ESTIMULO A INOVAÇÃOCOMODATO 02



CONTRATO EMERGENCIAL ADMINISTRATIVO 02
CONTRATO EMERGENCIAL FORNECIMENTO os
ADITAMENTO ADMINISTRATIVO 164
ADITAMENTO DE CONCESSÃO DE BOLSA DE 01
ESTUDO

ADITAMENTO DE CONVÉNIO DE REPASSE 11
FINANCEIRO

ADITAMENTO DE FORNECIMENTO 10
ADITAMENTO LOOAçÃO 11
ADITAMENTO DE PRESTAçÃO DE SERVIÇOS 091
ADITAMENTO DE PROGRAMA 02
ADITAMENTO DE RATEIO 01
ADITAMENTO DE FOMENTO 01

SETOR DE PATRIMÓNIO

O Setor de Patrimônio teve suas atividades iniciadaS em 2021 atendendo as

solicitações da equipe de transição da Nova Gestão Municipal para apresentar

todos documentos relacionados ao Patrimônio Municipal.

Em 2021:

Em Janeiro, para o “Fechamento Mensal e Anual” de Dezembro de 2020;
J
J
J

Registrar, direcionar, as transferências de bens móveis da PMST e FMS;

Registrar as baixas, via processo, dos bens móveis e imóveiS, da PMST e FMS;

Cadastrar, no sistema E&L, os bens adquiridos, móveis e imóveiS, da PMST e

FMS;

Fechamento Mensal da PMST e FMS, em conformidade com o SECON;

Receber e encaminhar os processos enviados ao SPA referente a informações

relacionados aos bens da PMST e FMS;

Atendendo a IN 36;

PORTARIA/CGAB/Nº 265/2020, de 30 de Dezembro de 2020 para a nomeação

do Membros da Comissão;

Cadastrar a Comissão para “Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação de

Bens de Infraestrutura e Bens de Patrimônio Cultural”;

Estamos programando para início de 2022, uma reunião com os Membros da

Comissão para atender a IN 36, com data a definir;



Manter, o mais organizado possível, o Almoxarifado de Inservíveis para facilitar

os futuros Leilões;

Auxiliar nas informações dos bens inservíveis para os Setores responsaveis dos

LeHões;

Do Inventário de bens móveis, referente a 2020 e 2021, foi finalizado com

divergências e sera corrigido para o próximo levantamento de inventário com

nova metodologia para móveis da PMST e FMS, que sera registrado no sistema

E&L todos os bens;

Estamos entregando os Termos de Responsabilidades para os setores
inventariados e com as transferências dos bens localizados em outros setores.

As divergências serão anotadas para correção para o próximo levantamento de

inventário de bens móveis;

Do inventário de bens imóveis, dos 540 bens imóveis, divididos em 21 classes

diferentes, referente a 2021, em andamento podendo ser finalizado em Janeiro

de 2022;

Dos 19.329 itens de bens móveis, divididos em 23 classes diferentes que foram

reavaliados, concluídos em 2021. Serão apresentados, para uma avaliação da

Secretaria de Administração e Rh. Estamos programando o cadastramento dos

novos valores no sistema E&L. Esta reavaliação é quadrienal, não foi cadastrado

ainda devido ao inventário de bens móveis e ao Leilão; Em Dezembro de 2021,

se dará início ao etiquetamento de todos os bens móveis pendentes aguardando

regularização;

Estamos programando para início de Fevereiro de 2022, o recolhimento dos

bens inservíveis dos setores que solicitaram através de processo de baixa. Para

essa ação ser concretizada é necessário o caminhão com motorista e 2 braçais

além do Sr. Antônio para anotar o que esta sendo recolhido para o Almoxarifado

de Inservíveis;

Estamos programando para início de Março de 2022, a realização de um novo

levantamento de inventário de bens móveis, com nova metodologia para os bens
inventariados. Os bens não localizados no setor será imediatamente notificado

para ajustar as responsabilidades para essa ação ser concretizada é necessário

um veículo com motorista;

Estamos mantendo sempre o nosso local de trabalho o mais limpo e organizado

possível, isto é diário, para facilitar a servidora da limpeza;



Relacionando os Bens Imóveis com os “Decretos de Desapropriações” conforme

as Escrituras de Bens em planilha do Excel, necessário para melhorar a
pesquisa e organizar conforme os números dos tombamentos — em andamento;

Identificando e numerando as “Escrituras” e “Decretos de Desapropriações” dos

Bens Imóveis para melhorar a pesquisa — em andamento;

Begularizando a situação de itens de Bens não localizados no Inventário ano

ª — em andamento conforme os itens inventariados estão sendo
identificados;

Begularizando a situação de itens de Bens não localizados no Inventário ano

ª — em andamento conforme os itens inventariados estão sendo
identificados;

Begularizando a situação de itens de Bens não localizados no Inventário ano
2.017 — em andamento conforme os itens inventariados estão sendo

identificados;

Bequiarizando a situação de itens de Bens a Definir Local — em andamento

conforme os itens inventariados estão sendo identificados;

Processo 6051/2021, do Leilão de bens móveis da Prefeitura e do Fundo

Municipal, foram feitas as baixas dos bens leiloados;

Foi elaborado o processo 13.793/2021 de 22/11/2021, solicitando a Secretária

Municipal de Planejamento, que ánexe ao processo as “Obras Finalizadas”. Para

regularizar estás contas, é necessário baixar os valores e transferir para as

contas corretas indicadas pelo SECON — Aguardando a Secretária Municipal de

Planejamento e Assuntos Estratégicos responder o processo; As “Obras em

Andamento”, diante dos Termos de Finalização das obras, será encaminhado ao

SECON com as baixas dos valores patrimoniais e novo cadastramentos,

conforme valores baixados, nas contas corretas que serão indicadas pela
Secretaria da Fazenda;

Respondendo ao processo 14.927/2.021 de 10/12/2021, que solicita e que

proceda a revisão dos itens relacionados no “Portal da Transparência” do

Município de Santa Teresa sobre a classificação negativa do ranking;

Respondendo o processo 14.294/2.021 de 01/12/2021, que solicita os préstimos

no sentido de instituir uma comissão para fazer a vistorias de bens da SMAD;

Em andamento com o Sr. Antônio atuando, juntamente, com o Sr. Evandro, da

SMAD, para regularização das divergências no “Inventário”.



Prefeitura Municipal de Santa Teresa Governo dO Estadº do ESPIRITO SANTO

BALANÇO PATRIMONIAL POR CLASSE

Classes Patrimoniais

vaiar

Anterior

(+)

Aquisições!

Incorporações

|“)

Avalia ções

Í'h' 0" H

Rewalfações

(+)

Estorno tb

ªvaliações

|“)

Baixas

Estorno de ..

Baixas

(+!

Estorno cb

Depmciações

|“)

ValorAruaf

1231'10101000 - APARELHOS DE MEDICAO
E ORIENTACAO (123) 123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO [1243

123110103000 -APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS. LABORATORIAIS E HOSPITALARES 111251 123110104000 -APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES 4125)

W DE

PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO 1121“, 123110105000 «WE
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAISUZBJ

123110100000 0491004045. FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OPICINAI1311
123110121000 -EOUIPAI.IEnmS

H10RAULICOSE ELETRICOS [1341 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [135,1

123110201000 - EQUIPAMENTOS DE

PROCESSAMENTO DE DADOS 1:13?) 129110301000 . APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS 11391

123110302000 %% E UTENSILIOS 0E ESCRITORIOII401 123110303000 - MOSILIARIOEM GERAL 11411 123110304000 - UTENSILIOS EM GERAL 11421 123110404000 . INSTRUMEN'JDS MUSICAIS
EARTISTICDS 11451

123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA

9.644,76

54.245,44 13.672,46

10965333

1.759,30

293.873,82

54.694,41 97.126,43 57.202,46

939.432,29 348.531,51

64.347,73

“7.366.508, 60

12197332

92.128,29

250.472,79

8. 430,85 6.791,38

234,54

1.250,85 3.900,00

1.041.179,88

5.394,13

680,00

279.918,45

34.479,16

3. 855,82

528,87

5.791,38 -2. 626, 80

234,54 483,95

-3. 900, 80 -4. 025, 97 4.085,80

-46. 901 , 03

4.150,05 _1 330,52

320,95

4.553,54 4.940,35

45.473,26

—242,86

_41. 454, 31

3.540,01 44.369,10 5.503,00

-1 47. 570, 73

-39. 963, 76

-6.1 00,27

«163.210,84

-1 6. 660,65 .1 0.248,15?

64.100,05

8.823,81

57.483, 78 11.732,11 9155127

“1.516,92

252.419,11

46.431,30 28. 336, 53 54. 496, 76

1.629.015,47

312.676,06

58.927,46

1.416.315,16

186.792,23

60. 729, 57

216.697,94



Prefeitura MunicipaI de Simm Teresa Governo do Eat-ndo do ESPIRITO SANTO

BALANÇO PATRIMONIAL PDR CLASSE

Glasses Patrimoniais

Vaiar

Anterior

(+)

Aquisiçõu!

Incorporações

(+)

Avnífaçôas

[+) ª" H

Reavaliaçôes

Estr.-ma tb _

_ .. Emas

Reavalraçoes H

(+) H

Estorno de

Baixas

(+)

qureciaçõw

H

Valor Atuar

AUDIO. VIDEO E FOTO (14?)

1:31 I'U'IUDUUIJ - UDNAD UEHH H: 1: r'tbAD

PARA EXPOSICAO [1431 123110455000 - OUTROS MATERIAIS
CULÉURAIS. EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO [1453 12311-515010513 -VEICULOS 151.1 GERAL 115131, 1231101 19511313 . MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS

AGROPECUARIDS 12331

1231105039013 - VEICULOS DE mmm MECANICABDFJ

12311555901311 - aum os BENS 140111515 1318) 1231105950130 - EMBAHCACDES 1335;

: Ran nn

W

3807508331“!

142.624,?6 408.360,96

2.4??35

159131308

9.300,00

668. 000,00 545. ??0: 93

-1 . 1 713,25

«24119130

-T. 500,99

596.020: 35

23.548,42

409.343,60

3.186,39

421130

5530110

44.224,22

4. 565. 1 913,84

12387534 98651736 53158454

assima

TOTAL,;

8.234.805,1 0

4.205.012,68

-314.330,0?

4.266.711,12

1 0.858.775,99

IN
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Prefeitura Municip—RI de “Santa Tue—11550 Governa do Estado da ESPIRITO SANTÚ

BALANÇO PATRIMDNIAL POR CLASSE

Glasses Pafrãmaniaí's

Valor

Anten'tlr

(+)

Aquisições !

Incorporações

Í+J

Avaffações

#) ª" H

Reavau'iações

l' *)

Estorno ch

Reavaliaçõ as

H

B" Estamode D . .. Exton-10d?
mªs Baias ªmº'ªçºªª Depreciações “ValnrAtumr

H (+) l' wl (+)

123210404000 - CASAS [1883 123210501000 - RUAS [201] 125210502000 - PRACAS 1,202) 123210505000 - ESTUDOS E PROJETOS [2113 125210700000 «INSTALACOES 11213; 123215802000 -I|I.1ET..-'EISEI'.I PODER DE
TERCEIROS |:216)

123215555000 - OUTROS BENS IMOVEIS [2203 123210104800 « TERR EH DSI'GLEBAS (248)
123210108000 - IMUJEIS DE USO EDUCACIONAL 1252)

IZB—210186000 - REPRESASIACUDES [253] 123210110000 « FAZENDAS. PARQUES E

RESERVAS (254), 123210111000 - IMENEIS DE USO RECREATIVO (255)

123210115000 - CDMPLEXDSIEM'U SINAS [21533 123210405800 - CEMITERIOS (2643 123210416000 - GLEEIAS URBANASIZTBJ 123210418000 - GLEBAS RURAISIZBDJ 123210503000 « ESTRADAS [3553

122210501000 055.55 EM ANDAM ENTD [3553 125210105000 - ARr.1A2EN5-'GALPÚE5 [5541

I'. 120. 226. 00

66. 908. 686.56

4.685. 036. 9?

300.362,91

3180262652

5.236.138, 00 3.?86.211,15
2.036.913,33

4445342951

23830000

4.097.96400

15.823.1?2.?3

2.508.014. 00 252311100

1382843490

”LI-69.230,59

6885431-

1184848831

4332033

89880534

1.120.22500

55.505. 555,55

4.555. 055.52

305. 35.251

32.502. 525, 52

5.275.135,00 3.755.211,15 2035.5133?

4445542551

23570000

4.057. 554. 00

1552517273

250501400

2.525.112,00

15525424, 00

1.155.230,55

55.554,01

1234129425

49.320: 83
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Prefeitura Municãpai de Santa Teresa Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

BALANÇO PATRIMÚNML PDR CLASSE

Classes Patrimoniais

Vaia!

Anterior

(+)

Aquisições!

Incorporações

(+)

Av:: Nações

(+) ou f-J'

Reavan'íaçõ 95

W

Estorno ch

Reavaffaçâes

f'J'

Batutas Eitamn de Bepreci ões Estorno cb

Baixas ªç ' qumcfações VararAtuaf

H (+) H (+)

123210413000 - TERRENOS [4141 123210505000 -5IS'|EI'.MS DE ESGOTO Bou DEABASTECIMENTD BEAGUAH1B) 123210505000 - BENS no PATRIMONIO CULTURAL 9422)

TOTAL;

2.024.018,00

140.133,20 TEF. 909,92

221.262.023,28

2. 306. STS,-4? 12051 84,81

4.330.39?,4T

140.133,20 397.909,92

22449120839

N
N



. . . 05555 ("05% ÉB-AWH'LHCE “'Já—DCJIC 'CRI'ENTACAC
Pre-fatura Mummpal de Santa Teresa caísmãízzfáeam.-É air amas Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

'.4 ..e -.- _ ___,_

“Pº mais: -

57.4 -5€15 IWTANGI. .. - HÉEFEG'UFU'I

T'paF

BALANÇO PATRIMONIAL POR CLASSE

Valor Aquísíçõesf' A I" “ Reavaiía ões Estornocb Baixas Estorno de De recía ões Estornoub

Classes Patrimoniais Anterior Incorporações va açoes ç Reavaliaçôes Baixas p ? Depreciaçôs—s Vau'orAma!

(+; (+; “º º" “ “ª H “ (+; H (+;

TOTAL;

“EH
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Prefeitura Muni ipal de Santa Teresa Governo do Estado do ESPIRITÚ SANTO

BALANÇO PATRIMONIAL POR CLASSE

(315555 ("|

_ -APAHE'LHCS DE ”EDICAO E CHENTACJRC

[:::-1555 Fma= 432 - DEJMI'“ EEM“ 'JC EFE

Jª-paF Eu «as -|55".5 uma anunc-

Cfasses Patrimoniais

Valbr

Atl-relief

(+)

Aquisições ;“

fnacmomçôes

(+)

_ ,. . “ Estornoa

Avafraçoes Reavaliaçoes _ ».

Reavaliaçoes

How-J (+; &

Baixas

Estou-rode De recria ões

Baixas p Ç

Í") (+) Í.)

Estorno ob

Depreciações

(+)

Var'or Atuaí

14.14 .: .JJ' qvnthhvt-uzmtumnu

E ORIEN A:,AD (1.23) 123“; 52132322 - APARELHOS E EQUIPAMEN—DS DE COMUNICACAO (1.24? "(2311335325 -APARELHCIS, EQUIPAMEN Ub I: U ENbILIUb I.II:UIã_ÃLJbK DDDN—OLDGICDS, LABORATORIAIS E
HOSPITALARES =25].

1233312533? - MAQUINAS-E EQUIPAI-IEN—OS INDUS'RIAIS ::?283 12311 “21323 « EQUIPAMENTS HIDRAULISDS E ELETRICOS |"3'I?

; . in ”| _ , . "*.

APARELHOS. EQUIPAIJEN—OS E
FERRAMENTAS 35“,- 1231122513]: - EQUIPAMENTOS DE PR DCESSAMENTD DE DADOS (131:- 123113321322 - APARELHOS E U—ENSILIDS DOMES—ICDS 1135“,- 1231 12352323 -I'.1AQUIHAS E U—ENSILIDS DE ESCRITDRI 14-31. 123113323322 - r.]DE—ILIARID EM GERAL 123113425332 QUIPAI'.'IEH'_DS PARA

AUDIDQJIDEOE FC)?!) [1 "

1231235311]?

EICULDS EM GERAL [?53;

123112252-323 - EQUIPAMEH—OS DE
"EC NDLDGIA DA IN F CIR MACAE) [3323

TOTAL“

? 97.4 111

1450315

B&W

2233183

123151 Lm

22463254

52812338

109.54

12511354

1512130

26.12544

128455101 243.063,08

8.995. 00

12.11108

5.509. 08

1494100

3.498. 80

46.812,86

—2 45.80

5.191 .38

234.54

188513 252425

41,681,“

-112.20

4.355.135

-81.119.25

-3.068.84

-1 15.55 -1 52.04

4455830

-1918.50

-11.54

4142424

4.111.231 328551

—254.544.81

-1 85.55

421.144,41

8.102.21

21.99141

514.938. 1 9

1903425

1.060.535 1.538.64

18419050

54531118

98.00

121.11204

1400339 2133933

1.020.022.14

3.312.24

2.041.049,16

111



Prefeitura Municipal de Santa Teresa 35555 .'..5x' 433 -DEmr-:- 55 Governo do Estado do ESPIRITO SANTO ªªª F

Dm hlcli' 5:6- Benz ['rJTAruSu

Tiãº Fªrar :T?» - 5915 (NT.-“NG

BALANÇO PATRIMONIAL POR CLASSE

%mnes-h'é,

Vafor Aquisições! A J' “ Reavaliações Estorno nb Baixas Estorno de Depreciações Estorno ab

Classes Pªtrimºniªis Anterior Incorporações ” IBÇOES Reavah'açôes Baixas Depreciaçôes Vãl'ºfAfl-rãi

(+; (+) “ª º“ “ “* w “ (+) H (+)

TOTAL,;

11'1



“ 322 -AFHRELHCE DE !!EDPCAC E CHÍENTAGRC

CVE'EE Flªn) 43.3 - Diwªli-' SEN

65555 |V".

Prefeitura Mun' ipal de Santa Teresa Gºverno do Estado do ESPIRITO SANTO

npc» Flr

BALANÇO PATRIMONIAL POR CLASSE

%,, &?

Annes?"

Valor Aquisiçõús! A I" M Reavaría ões Estar-"mm Baixas Estomo de De recía ões Estamom

CÍZSSOSPBÍÍÍMOHÍEÍS Ants-rior Incomoraçô'es 13233? ? (+) lie-avaliações H Baixas p Ç It'-Í Depreciaçôes VãfºfAmãl'

(*) (*) H (+) (+)

45.000.00

123219334333 -'_ERREHOS=GLEBAS [245,3 45.00000 Éªªªmªª "m E“ ““mºdª“—º 123185315 171.005,45 145335450 123213413303 ——ERREHÚS [4243 2m53592551

T :: TA L; 336938356 Htc-06,45

253692551

4,0403902“!

“1



SETOR DE PROTOCOLO

O Setor de Protocolo e uma ferramenta importantíssima para Administração

Pública, onde são gerados os Processos de interesse das Secretarias e dos
Munícipes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÁ TERE SA

Governo do Estado do Espírito Santo

“%),. "ªªªh-# QUANTITATIVOS DE PROTOCOLIZAÇÃO INTERNA POR LOCAL

(3613590 Lorau' Qt.-animam
0000002.“- SIJSA—SECRETB-«Rbíx MUNICIPAL DE SAUDE 101%
00000020 SLIEB-SECRE'ARIÁ MUN. DE EDUEP—CAO %?
000000“ SIJAE-SEOILIUI-LDE ASSIS—ENEM. SOCIAL âSZ
00000051 SLIAR - SEO.I-1UN.0E âBI-III'IISTRACAO E REC. HUMANOS =03
00000025 SIJOI-SECRE'TARIÁ MUN. DE OBRÁS E II-IFRAESTRU'TURA ZTE
00000055 ELITE—SECRETARIA MUNICIPAL DE "'URISIJO E CULTUPJZ 265
00000005 SIx1EL-SE0RETARLãI-1UN.BEESPORTEELAZER 215
00000012 SMED-SECRETARIA DE AGRICULTURA E DE5.EC,ONOI=1ICC 15500000003 CSÁB-CHEFIA D—E SÁBINETE 18?
00000130 SMPE. SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E AS. ESTRATEGICOS 18000000155 SMI-Dã - ADMINISTRATMO 14000000358 SI-:_—:' 138
0000019 SI.1FA—SEOREÍ£«RLÃ MUNICIPAL DA FAZENDE 110
00000053 SIJ—"R-SECRE—“ARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 10d000001TS CRH— 02
0000000? UCCI» UNIDFDE CEIFRAL DE CONTROLE INTERNO ?4
000003 6 PROCURÁDORIAJURID'ICÉ. MUNICIPAL 56000001“ MEDICINA DO TRABALHO 52
000001 :;0 SFZ SETOR DE FISCÁLIZÁCACI TRIBU'ARLQ 51
00000055 SI—II-IÃ—SECRETÃRLÉR MUN. DE MEIO AMBIENTE 32
00000043 CRH-COOREEI-IACF-IO DE RECURSOS HUI-IÁNOS 3100000232 SEEDR DE LICITAÇÃO 2—100000150 SI.1r.1A-FISCALIZÁCAO 22
00000005 PJUR-PROCURABORLRJURIBICA I-IUNICIPAL 15
00000153 ".I- "'ECNOLOSLà DA INFORMACAO T
00000009 SEFA-GERENCIA FAZENDA-Rm ESTRAEESIDUG 15
00000205 GEAPE — GERENCIA DE AEEIIÇAO PRINARIA EM SAUDE 13-
00000205 SEUIS - GERENCIA DE *.«ªIGILÃNCIA Em SAUDE 12
00000215 SAFE - SETOR DE ÁSSIS—aENCIA FARMACEU'ICÁ [PO LICLINICA; 110000021: ARQUIVO-DEFESA CIVIL 1100000222 ARQUIVO-UCCI 10
00000105 CDC-COORDENÁCRO DE DEFESACI'IJIL &?
00000212 SAS—= - Gerente de Serviçusâssistênciais def-xtenção Especializada ::000000T0 VISA-Setor deVigiIância Sanitária :00000051 S-PA—SE—OR DE PATRIMONIO :00000156 CLIPBIJ %
00000003. SLD-SE'OR DE LICI'ACAO E DADAEÍRO !.0000008: SET-SETOR DE "'RIBUTACAO 3
00000352 SHUI-SETOR DE FISCALIZAÇÃO ?-00000150 EMMA » EDUCACAO AIJIBIENTAL 3
00000151 NAC - NUCLEO DE ATENDIMENTO ÃO CONTRIBUINTE ?.
00000261 IMC-NÚCLEO DE A'EI-IDIMENÍO AO CLIENTE 2
00000235 CONSELHO 7U_ELAR DE SANTA—:ERESA 2
000002?1 VIâIJB -'I.-'ISILÃNCLº—.ALIBIEIFAL 2
000002?3 NAPI: - NUCLEO DE ÁTEI'IDIILIENTD AO PO *.*-aliOR BE DEFICIENEIÁ FISICA 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Governo do Estado do Espirito Santo

QUANTITATIVOS DE PROTOCOLIZAÇAO INTERNA POR LOCAL

Código Loca. Oi.-animada
0000032 VIEP— VIGILANCIA EPIDELIIÚLÚGICA 100000259 SEAS Controle. Avaliação 1
0000015.T CPA—CDMISSAD PRUDESSÚE ADMINISTRATND 100000105 SAL-SETOR DE ;«LHUKARIFADD 100000352 MEDICINA DE] TRABALHO 100000225 OUVIDORIA SUS 100000074 SAGI-FISCALIZACAO 1Total“ 4965

f:] 1.013 SIJE-A-SEDRETARM MUNICIPAL DE SAUDE
— EE? SMED-SECRETARL'A|'.1UI-I. DE EDLICAEADi
[:| «5.82 EDMS-EEDLIUNDE ASSISTENCIA SOCIAL.É
— =03 SMAR- SEC. MUN. DE ADI,“.INISTRACAD E REC. HUMANOS.E

SIJUI—SECRETARLâ-IJUII. DE OBRAS E INFRAES'RUTURA?
SWE-SECRETARIA MUNICIFEÃL DE TURISMO E CULTURA.:

Sr.1EL-SECRETARL5«Iu1UI—I. DE ESPORTE E LAZER;

—1.€3—5 Outros



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERE SA “23323?"
Tªm In,-cu: sucessoGoverno do Eatado do Espírito Santo "posam-sm”;

%* ram“ QUANTITATIVOS DE PRGTÚCÚLIZAÇÃO POR A5 SUNT'Q

Código Assunto Quantidade00 002 So Iic'Ita ção 546400005 Encaminhamento 469800001 Requ arimento 444400003 Atestado 54800006- Informação 12600010 Autorização 3300009 Comunicação 2?00 00 ? E|1 vio 600033 NOTIFICAÇÃO. 400044 RELATORIO. 20-0 041 ORIENTACAO. 'I00004 Pedido 1
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SETOR DE ARQUIVO GERAL

Em atenção ao DECRETO Nº 456/2021. O referido relatório compreende as

atividades realizadas no setor de Arquivo Geral, no período 01/01/2021 a 16/12/2021.

O arquivo geral vem atendendo as demanda de processos quando solicitados por:

Cl (Comunicação Interna); MEMO (Memorando); Processos e Verbalmente, pelas
secretarias e setores.

Quando verbalmente sendo registrado no Arquivo Geral, exceto quando e somente

tirado foto do documento ou levado algumas folhas para xérox 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 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

arquivo geral que recebeu. São requisitados verbalmente.

O setor vem priorizando os serviços na ordem:

- Localização quando solicitado.

- Arquivamento dos processos no imediato retorno ao setor, para não fica 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 caixas do RH quando solicitado.

O arquivo geral não esta atendendo a demanda de recebimento de novos
documentos por falta de espaço para arquivamento. Cujo foi disponibilizado um novo

espaço, porem não foi construído as prateleiras ate o momento.

Para atender uma parte da demanda do SECOM que superlotou o setor com os

processos de 2020 e 2021, foi ordenado pela secretaria de administração, que fosse

realizada uma transferência dos processos e OPS do arquivo 1 para novo espaço,

colocando no chão ate a providencia das prateleiras. Foi realizado a transferências



das OPS de 2015 para novo local e recebimento das OPS de 2020 no arquivo geral.

O arquivo geral no período mencionado atendeu as solicitações, teve um registro de

aproximado: 467 processos, ops e documentos que saiu do setor. E um total: 69 já

retornaram e foram arquivados nos seus devidos locais de arquivamentos.

SETOR DO ALMOXARIFADO CENTRAL

0 Setor de Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Santa Teresa-ES, possui

um Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle — Instrução Normativa

(IN) 02/2014 — versão 02 — versão 02 — Decreto 224/2017 de 28/03/2017, que

norteia os trabalhos desenvolvidos pelo Setor.
0 Setor de Almoxarifado confere os materiais se estão em conformidade com o

pedido, verifica se a Nota Fiscal esta de acordo com a Autorização de Fornecimento

(AF) ou Ordem de Serviço (OS), estando tudo correto faz a guarda do material e da

o aceite na Nota Fiscal, para posteriormente registra-los no Sistema de Controle de

Estoque de Materiais e encaminhamos a Nota Fiscal para a Secretaria responsável

para tomar as providências, junta a Contabilidade.

Se o material não estiver de acordo com o pedido, devolvemos o material ao

fornecedor para posteriores providências.

Quanto à distribuição do material é feita através de Requisição Interna, quando o

material fica em estoque no setor de Almoxarifado Central.



SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

I- INTROD

ECONÓMICO - SMAD

uçÃo

A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico - SMAD, de

acordo com art. 90, da Lei Municipal nº 1.933/2008, tem como âmbito de ação, o

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

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

municipais , reflorestamento e meio ambiente.

O presente relatório visa apresentar os principais programas, projetos e ações

desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento
Econômico no exercício de 2021.

II- ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL

A SMAD possui atualmente os seguintes cargos em sua estrutura administrativa

'TE'V' CARGO gERVIDORES
SERVIDORES COMISSIONADOS1 Secretario 01

2 Gerente de Estradas e Máquinas vago
3 Gerente de Agroindústria e Desenvolvimento Econômico 01

- Aroldo

4 Assessor de Desenvolvimento Agrícola 01
5 Assessor de Agroturismo vago
6 Coordenador de Apoio Agropecuário 01
7 Coordenador de Desenvolvimento Econômico 01
8 Coordenador de Estradas e Máquinas 01
9 Coordenador de Agroturismo vago
SERVIDORES EFETIVOS

licença sem10 Técnico em Turismo remuneração11 Técnico Agrícola 0112 Operador de Maquinas 02
13 Operador de Máquinas Pesadas 01
14 Auxiliar Administrativo (Simone) 01
15 Auxiliar de Serviços Gerais - Maria 01



SERVIDORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA (DT)

16 Engenheiro Agrônomo 01
17 Operador de Maquinas 0218 Motorista 02

III - PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA SMAD

1) PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA
FAMILIAR — PRONAF MUNICIPAL

O Programa Municipal de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF Municipal)

tem o objetivo de incentivar técnicas conservacionistas e sustentáveis para captação

e armazenagem de agua (pequenas barragens, caixas secas, cordões de cocho,

dentre outras); técnicas de plantio apropriadas para lavouras (terraceamento, aração,

gradagem, limpeza de carreadores, etc); e reflorestamento de áreas de preservação

permanente e nascentes.

Para fortalecimento das ações, o Município disponibiliza serviços de patrulha

mecanizada (escavadeira hidraulica, retroescavadeira, pa carregadeira, trator,

caminhão caçamba e outros).

As atividades são realizadas em parceria com os agricultores familiares, ficando a

cargo do município disponibilizar o equipamento, operador e combustível, e a cargo

do agricultor o pagamento subsidiado pelas horas trabalhadas. Os recursos
arrecadados pela contrapartida dos agricultores familiares são utilizados
exclusivamente para serviços de manutenção e reparo dos equipamentos, aquisição

de peças e lubrificantes e, ocorrendo sobra de recursos, para aquisição de novos

maquinários e implementos agrícolas.

A atual gestão elaborou uma nova regulamentação, visando atender a um maior

número de agricultores familiares, com a exigência da apresentação da DAP

(Declaração de Aptidão ao PRONAF) e outros documentos, e estimular os
agricultores a emitirem notas fiscais da produção. A proposta foi analisada e

aprovada pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável.

Além de realizar atendimentos aos agricultores familiares, que pagam valores

subsidiados, a SMAD também apoia a Secretaria de Esporte, na conservação de



campos de futebol comunitários, Secretaria de Obras e Infraestrutura Rural e

Secretaria de Turismo e Cultura em serviços diversos.

1.1 Máquinas e veículos do PRONAF:

A Patrulha mecanizada e veículos para atenderem ao PRONAF Municipal está

disposta na tabela a seguir:

ITEM MÁQUINA/EQUIPAMENTO QUANTIDADE
01 Retroescavadeira 02
02 Pã carregadeira 01
03 Escavadeira Hidraulica 03
04 Trator Agrícola 05
05 Caminhão caçamba basculante 02
06 Caminhão carroceria de 01

madeira
07 Veículo utilitário 01
08 Veículo de passeio 0109 Motocicleta 0410 Caminhonete 01

Destacamos que as atividades mais realizadas em 2021 foram: construção e

limpeza de caixas secas para captação, armazenamento e infiltração de águas

pluviais; aragem; gradagem; serviço de roçagem; limpeza de carreadores; limpeza

de estradas dentro das propriedades rurais; construção de barragens; dentre outras.

O total de atendimentos realizados, número de horas trabalhadas e valores

arrecadados estão dispostos na tabela a seguir.

1.2 Resumo dos atendimentos realizados no exercício de 2021

Item Equipamento Atendimento Quant. horas Valor Total3 maquma
01 Retroescavadeira 24 277,4 h R$ 13.590,90
02 Pã Carregadeira 69 543,7 h R$ 40.924,40
03 Escavadeira Hidraulica 46 767,1 h R$ 58.962,00

Trator Agrícola (serviços de
04 aragem, gradagem, roçagem e 186 624,90 h R$ 31.956,00batedeira de cereais - milho e 3.319 sc R$ 12.864,50

feijão).. _ 2.454,50 km R$ 5.165,40
05 Caminhao Caçamba basculante 30 271,50 h R$ 8.924,00

Caminhão Carroceria de06 madeira 13 1.802 km R$ 2.797,90



SOMA 368 - R$ 175.184,60
Valor custeado com recursos do município com combustível 189.046,92

Valor gasto com manutenção das maquinas e caminhões 87.430,06
Legenda: h - horas, km - quilômetro, sc - sacas

2) PROJETO “BARRAGINHAS”

Este projeto trata-se de uma parceria celebrada com a Secretaria de Estado de Meio

Ambiente e Recursos Hídricos, por meio do Convênio nº 003/2019, com o objetivo

de realizar técnicas conservacionistas de captação de águas das chuvas,
proporcionando sua infiltração, elevando o lençol freático e aumentando a
disponibilidade hídrica.

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável selecionou a Sub-

Bacia do Rio Santa Maria do Doce, e o projeto começou a ser executado em

22/06/2021, na comunidade de Nova Valsugana, distrito de Santo Antônio do Canaã.

O projeto já atendeu a 08 propriedades rurais, até o presente momento, as quais

foram contempladas com 58 cordões de cocho (6.250,6 metros lineares) e 25

barraginhas, conforme descrito a seguir:

2.1 Estruturas implantadas nas propriedades.

Nome Localidade Metros de Nº
Cochinhos Barraginhas

José Mario Boza Santo Antônio do Canaã 690 5
Rubens Vallandro Santo Antônio do Canaã 0 3
Fabiano Antonio Nova Valsugana 736,80 1
Sperandio

José Carlos Valandro Nova Valsugana 1422,4 3
Benício Margon Nova Valsugana 284,2 1
Waldir Segundo Martinelli Nova Valsugana 734,10 0
Claudiomar Romagnha Nova Valsugana 1589,3 5
Sonia Maria Zanoni Gurtler Nova Valsugana 793,8 7TOTAL 6.250,6 25



3) SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

O serviço de Inspeção Municipal - SIM, do município de Santa Teresa — ES, foi

alterado por meio da Lei Complementar nº 022/2018, que passou para a Secretaria

Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico a fiscalização e a gestão da

inspeção sanitária e tecnológica das agroindústrias que fabricam produtos e
subprodutos de origem animal. A referida lei foi regulamentada no exercício de 2019,

por meio do Decreto nº 275/2019.

Para execução dos serviços de inspeção municipal, o município celebrou um

Contrato de Programa com o Consórcio Intermunicipal Consórcio Público
Intermunicipal para o Fortalecimento da Produção e Comercialização de Produtos

Hortigranjeiros — COINTER.

A atual administração está realizando uma conscientização e orientação aos

produtores rurais e proprietários de agroindústrias e estabelecimento que processam

produtos de origem animal, visando a regularização das agroindústrias, evitando a

clandestinidade. Para tal estão sendo realizadas reuniões com órgãos que tenham

atuação na área, como SEAG, IDAF, Incaper, SEBRAE e COINTER, para unir

esforços na sensibilização dos produtores rurais sobre a necessidade de certificarem

suas agroindústrias. Também foi realizada visita técnica a agroindústria do município

de Santa Maria de Jetibá, para conhecer a realidade do Município.

A SMAD, em parceria com o COINTER, esta providenciando a atualização da

legislação municipal do Serviço de Inspeção Municipal, para que todos os municípios

integrantes do Consórcio tenham suas legislações uniformes para prosseguir com o

pleito da equivalência do SIM ao Sistema Unificado Estadual de Sanidade
Agroindustrial Familiar de Pequeno Porte — Susaf/ES, o que possibilitará que as

agroindústrias que possuam o SIM possam comercializar seus produtos em todos os

78 (setenta e oito) municípios do Estado.

Atualmente existem 03 agroindústrias com certificação provisória, e 16
agroindústrias com processos de regularização ativos. Entretanto, estamos
enfrentando certa resistência dos produtores rurais em executar as adequações

necessárias para obtenção do registro.

No dia 12 de março de 2021 foi realizada uma palestra com o Tema: “Importância da

Formalização e das Boas Práticas de Fabricação” que foi ministrada pelo SEBRAE

na Câmara Municipal de Santa Teresa com a adesão de varias agroindústrias.



Com a necessidade das Agroindústrias atenderem as demandas de documentação e

capacitações para o SIM, a SMAD, em parceria com o Sindicato Rural e SENAR

conseguiu ofertar uma nova capacitação em Boas Práticas de Fabricação nos dias

29 e 30 de novembro e 1º de dezembro, no Polo da Universidade Aberta do Brasil —

Polo UAB.

O Município possuía junto ao COINTER o Contrato de Programa nº 073/2020, que

vigorou até agosto de 2021 e celebrou, no exercício de 2021, um novo Contrato de

Programa nº 065/2021, que passou a viger em 1º de outubro de 2021. O valor

mensal repassado ao COINTER, a partir de 1º/10/2021 é de R$ 2.725,00, para

realizar as atividades do SIM no Município. O valor total repassado no exercício de

2021 foi de R$ 21.675,00.

Conforme a tabela a seguir o SIM possui atualmente 24 (vinte e quatro)
agroindústrias do município de Santa Teresa catalogadas, sendo: 5 (cinco)
Certificadas, das quais 02 (duas) interromperam suas atividades, 13 (treze) em
processo de registro e 05 (cinco) catalogadas, mas que desistiram da continuidade
das atividades antes de iniciarem o registro no SIM.

3.1 Relação das agroindústrias de produtos de origem animal cadastradas no
SIM

Nº DO SITUAÇAO DO
N— S.I.M. REGISTRO PROPRIETARIO LOCALIZAÇAO CLASSIFICAÇAO
1 ST.001 '“Fºlrºmpºº Jeffferson Scalzer dos Sítio Bela Vista, Tabocas Leite e derivadosatIVIdade Santos

interrompeu . . . Sítio da Fé, Vale São Martins, . .2 ST.002 atividade Willian Rasseli Tabocas Leite e derivados
3 ST.003 Provisório José Carlos Sabino 5331310 Zackery, Valsugana Leite e derivados

. , . Maria Inês Feller Sítio São José, Córrego Nova .
4 ST.004 PrOVisorio Zamprogno Valsugana Carne e derivados. ,. Rua Florentino Schaeffer, nº .
5 ST.0011 PrOVisorio Bruno Schaeffer 195, Alvorada Carne e derivados
6 '“Fºlrºmpºº Jurandy de Souza Cabeçeira do 25 de Julho Leite e derivadosatIVIdade Stelzer
7 interrompeu Ewerton. . Corbellari Sitio 2 Irmas, Corrego Nova LeiteederivadosatIVIdade Broseghini Valsugana

interrom eu Sítio Boa Vista, Córrego8 . . p Dirceu José Dalmonech Várzea Alegre, Alto Santa LeiteederivadosatiVidade MariaProcesso de Elieser Ricardo » N , . . .
9 Registro Dalcolmo Sao Joao de Petropolis Leite e derivados

interrom eu Estrada Santa Teresa —10 . . p Edimar Hemógenes Lombardia, Alto Santo Leite e derivadosatIVIdade A A .mtonio

11 Processo de LUCIIene Lourenço Sitio Villa dos Imigrantes, LeiteederivadosRegistro Tenorio Santa Luma



interrom eu Ormi Maria das Gra as Sítiº Santo Antônio, Barra de
12 atividadep Mos uen Zanetti º Santo Hilário, Santo Antônio Leite e derivadosq do CanaãProcesso de . . . Milanezi — São João de . .
13 Registro Edimar LUIS Dondoni Petrópolis Leite e derivados
14 Processo de Ilton Antonio Rocon Barra dº RIO Perdido, Santa Leite e derivadosRegistro Barbara

interrom eu ES-080 entre São João de15 . . p Luis Carlos Galete Petrópolis e Santo Antônio do Leite e derivadosatrvrdade C "anaa
Processo de Silvana Caetano de Rua Amarolino Ferreira .

16 Registro Oliveira Conceição, nº 60, Vila Nova Carne e derivados
Processo de Júlio César Rua Bernadino Monteiro, nº .

17 Registro Bremmenkamp 226, Centro Carne e derivados
Processo de . . . Córrego Rio V de Novembro, .

18 Registro Armelinda Maria Delfino Santo Antônio do Canaã Carne e derivados' ' º
19 Processo de Ranyel .FranCIsco da Rua Descki Rusch, n 194, CarneederivadosRegistro Silva Reisen Vila Nova

Processo de . . . . . Rua Darly Nerti Vergloeti, nº .
20 Registro Anildo Pansrni Eireli 226, Centro Carne e derivados

Processo de Ayrton Rua Antônio Roatti, nº 16, .
21 Registro Brommonschenkel Filho Centro Carne e derivadosProcesso de . , Sítio Catalunha, Santo .
22 Registro Aldair Jose Catalunha Anselmo Pescado e derivados
23 Processo de Waldemiro Frederic Alto Caldeirão Ovos e derivados

Registro

24 Processo de Sebastiao Moreira da Corrego Valao de Sao CarneederivadosRegistro Silva Lourenço

4) PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS DE ESSÉNCIAS NATIVAS E

FRUTÍFERAS VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS DE ESSÉNCIAS NATIVAS

O Município possui uma parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo - IFES

Campus Santa Teresa, para produção e distribuição de mudas de essências nativas

e frutíferas, aos produtores rurais para reflorestamento de áreas degradadas e

recomposição da vegetação.

4.1 Relação dos beneficiários e quantidade de mudas distribuídas
Nº

DATA REQUERENTE MUDAS LOCALIDADE
29/04/2021 Sººretªr'ª Mun'º'pª' dº 300 Aterro MilaneziObras

. Sítio Santo Antônio, Córrego
10/05/2021 Eduardo Sarnaglia Duque 200 Goiapaba-açu, Santa Lúcia
12/05/2021 José Luiz Possati 350 Sítio dos Lagos — Várzea Alegre
13/05/2021 Edvaldo Stange 50 Sítio dos Coqueiros

08/06/2021 Robson José Erler 200 Kªgªda Pedra AZUL Varzea



23/06/2021 Silvio Osvaldo Pretti 50 Valsugana Velha
, . . . Rio 05 de Novembro — Vale do

25/06/2021 Jose Elias Tonini 200 Canaã
12/08/2021 Rosiani Milanezi Luchi 30 Comunidade do Milanezi

02/09/2021 Cªr'ºs A'bºrtº Sªngª" dº 200 Sítio Santa TeresinhaMattos

14/09/2021 Alice Bridi Venturini 150 São Paulo do Rio Perdido
Chacara Vovó Dete Araújo, Nova

15/09/2021 Marcelo Vieira dos Santos 40 Lombardia,estrada Alto Santo
Antônio

20/09/2021 Ronildo José Totola 500 Sítio Totola, Lombardia

08/10/2021 Carlos Alberto Sangali de 50 Sítio Santa Teresinha
Mattos

13/10/2021 Gilson Mansur 100 XE/aslsugana Velha, Santa Teresa
A . Fazenda Sagrado Coração de

27/10/2021 Salvador Antonio Mognato 400 Jesus _ Alto Tabocas
. Sitio São Marcos, comunidade de

03/11/2021 Almir Marcos Cocheto 200 São Marcos
27/10/2021 Ramir Acildo Reisen 100 Sítio Alto Paraíso - Aparecidinha. Sítio Rancho Fundo — Nova
08/12/2021 Josemar Schmitd 500 Valsugana
09/12/2021 Rafaele Ramos Bulian 50 Fazenda Novo Triunfo, Alto Julião

Sítio Manancial - Comunidade do
27/12/2021 Kwang Chul Bae 200 Chaves

. . Sítio Recanto dos Colibris - Serra
28/12/2021 Ana Cristina Robers 350 dos PregosTOTAL 4.220

IV- OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SMAD EM 2021:

1) APOIO AOS PRODUTORES RURAIS NA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS

AGRICOLAS NA CEASA NOROESTE

O Município e
,

participante do Consórcio Intermunicipal Consórcio Público

Intermunicipal para o Fortalecimento da Produção e Comercialização de Produtos

Hortigranjeiros — COINTER, conforme Contrato de Rateio nº 004/2020. O consórcio

tem o objetivo de fomentar o comércio e o agronegócio local, podendo atuar também

em outras políticas públicas regionais que integram e promovem o desenvolvimento

regional. Esta parceria possibilita que os produtores rurais do município
comercializem seus produtos na CEASA Noroeste sem nenhum custo para eles. O



município faz um repasse mensal de R$ 1.833,00 (mil, oitocentos e trinta e três reais

mensais), sendo que o repasse relativo ao exercício de 2021 é de R$ 21.996,00

(vinte e um mil, novecentos e noventa e seis reais).

Foram comercializados, até novembro de 2021, 1.463.509 kg de produtos, no valor

de R$ 3.443.418,13.

2) ARTICULAÇÃO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,

ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

Por meio de articulação da SMAD com Executivo Municipal, Deputados Estaduais e

SEAG foi possível viabilizar:

a) A doação de 02 (duas) escavadeiras hidráulicas, no valor unitário de
R$ 334.000,00, perfazendo R$ 668.000,00 (seiscentos e sessenta e oito mil reais).

b) Um pulverizador e 01 secador de café que serão disponibilizados a Associações

de Produtores Rurais, por meio de chamada pública, no valor total de R$ 82.800,00

(oitenta e dois mil e oitocentos reais).

c) A disponibilização de 4.000 metros quadrados de calçamento rural;

d) Vigas para 04 pontes sendo: 01 para Várzea Alegre, 02 para Nova Valsugana e

01 para Goiapaba-açu

e) A SMAD apoiou na revisão e fez uma carta de anuência a três projetos que o

Instituto Federal de Santa Teresa apresentou a SEAG, sendo que foram aprovados

dois projetos “Estruturação do viveiro para produção de mudas de essências nativas,

flores e de frutíferas” e “Implantação de laboratório de análise de alimentos e
bebidas”.

f) A SMAD articulou com a SEAG que, por meio do seu Secretario, se comprometeu

a, além de custear a construção da agroindústria de processamento de azeitona,

disponibilizar os equipamentos necessários para agroindústria.

3) PROJETO DE COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS — CDA

A SMAD participou, em parceria com Secretaria Municipal de Assistência Social, da

elaboração da proposta para o município integrar ao Projeto Estadual de Compra

Direta de Alimentos - CDA, elaboração do Edital de Chamada Pública, mobilização e

seleção dos produtores rurais que fornecerão produtos agrícolas para serem



distribuídos para entidades que atendem pessoas e famílias em situação de
vulnerabilidade social.

O valor total do Projeto é de R$ 97.500,04 (noventa e sete mil, quinhentos reais e

quatro centavos e cada produtor podera comercializar o valor de até 6.500,00 (seis

mil e quinhentos reais).

4) CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO AOS CAFEICULTORES

A SMAD, em parceria com Ministério Público, Sindicatos Rural e Sindicato dos

Trabalhadores Rurais realizou uma Campanha para conscientização dos produtores

rurais, que contratam mão de obra para colheita de café, sobre a necessidade de

realizar um cadastro dos trabalhadores contratados, a fim de conhecer os

profissionais contratados, como forma de possibilitar a identificação pelas
autoridades policiais informações, caso ocorram furtos, roubos e outros incidentes.

5) PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO EIXO AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA

SMAD

A SMAD conseguiu viabilizar junto a Secretaria de Estado da Economia e
Planejamento o planejamento estratégico, no qual foram definidos: a missão, visão,

valores, principais desafios, indicadores e projetos que serão realizados no
município.

O Governo do Estado também disponibilizou o Sistema Integrado de Gestão de

Projetos - SiGES, que é uma ferramenta de acompanhamento da execução dos

projetos.

A próxima etapa é a priorização dos projetos, definição das metas e ações iniciais e

estruturação dos projetos prioritários no SiGES.

6) FÓRUM DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA — FOSEMAG

A SMAD participou ativamente nas articulações para reativação do Fórum dos

Secretários Municipais de Agricultura - FOSEMAG, sendo que a Secretaria Municipal



de Agricultura e Desenvolvimento Econômico de Santa Teresa foi eleita Vice-
Presidente o Fórum.

?) APOIO AOS AGRICULTORES FAMILIARES QUE TIVERAM PREJUÍZO COM A

CHUVA DE GRANIZO

A SMAD apresentou ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável -

CMDRS, a proposta de apoio aos agricultores familiares que tiveram prejuízos com a

chuva de granizo ocorrida em 30/09/2021. Foi aprovada a disponibilização de até 30

horas maquinas de forma gratuita.

8) WORKSHOP BARRAGINHAS EM MICROBACIAS DO ESTADO DO ES

A SMAD ministrou palestra no workshop realizado pela Secretaria de Estado do

Meio Ambiente, visando apresentar a experiências vivenciadas pelo Município na

execução do Projeto, para outros municípios do Estado que pretendem aderir ao

Projeto.

9) ENCONTRO DE VITIVINICULTORES

A SMAD participou da realização do III Encontro de Vitivinicultores, que consistiu em

visitas técnicas realizadas aos pomares e cantinas do município, no período de 22 a

25/11/2021 e a apresentação dos resultados aos produtores rurais no dia
26/11/2021.

A assistência técnica aos produtores foi realizada pelo Gerente de Assistência

Técnica da Cooperativa Garibaldi, Sr. Evando Bosa, e as orientações às cantinas

pelo Enólogo da EPAGRI, Sr. Stevan Grutznabb Arcari.

O objetivo era analisar as condições dos pomares, cultivares, manejo da cultura,

orientação sobre os produtos aplicados nas culturas (adubos, defensivos e outros) e

iniciar orientações para uma possível transição para a produção orgânica.

10) CAPACITAÇÃO PARA AGROINDÚTRIAS DE PRODUTOS DE ORIGEM
ANIMAL

A SMAD realizou uma capacitação em boas práticas em fabricação para 12

produtores rurais e proprietários de estabelecimento que processam produtos de



origem animal. O treinamento contou com uma parceria com o SENAR e foi

realizado no período de 29/11 a 1º/12/2021, no Polo UAB.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL

DADOS GERAIS

MUNICÍPIO: SANTA TERESA — ES

Porte Populacional: Pequeno Porte ll

População censitária estimada ( 2021) — 23.853 habitantes (dados IBGE).

População no último censo ( 2010) - 21.823 pessoas

Densidade demográfica (2010) - 31,94 hab/km2

PREFEITURA MUNICIPAL

Nome do Prefeito: Kleber Medici da Costa

Mandato do Prefeito: Início: 01/01/2021 a 31/12/2024.

Endereço da Prefeitura: Rua Darly Nerty Vervloet nº 446, Centro, Santa Teresa — ES.

CEP: 29.650-000.

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

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

Email: gabinete©santateresa.es.qov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nome do Órgão gestor: Secretaria Municipal de Assistência Social

Responsavel: Ivana Maria Massini da Costa

Endereço do Órgão Gestor: Rua Darly Nerty Vervloet, 446- centro, Santa Teresa —
ES.

Email: assistenciasocial©santateresa.es.qov.br

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Criado através da Lei Municipal 2.233/2011 de 25 de agosto de 2011.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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.

Email: assistenciasocial©santateresa.es.dov.br

Nome da Presidente: Lucas Vargas Almeida

Número total de membros: 10 titulares e 10 suplentes.

1 - APRESENTAÇÃO

O Relatório de Gestão 2021, 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
etabelecidos pela Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e pelo Sistema

Único de Assistência Social (SUAS), presentes em todo Brasil, além dos demais

marcos legais e devidamente apresentados aos Conselhos Municipais das diversas

áreas programáticas.

O Relatório e um instrumento de gestão da Política Nacional de Assistência Social,

estabelecida na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social

(NOB/SUAS) e destina-se não somente sintetizar e publicar as ações executadas

por esta Secretaria durante o ano de 2021, 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.

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); Conselho Municipal dos Direitos da Criança



e do Adolescente - (COMCAST); Conselho Municipal de Segurança Alimentar -

(COMSEA); Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDDIPI).

O referido relatório ressalta as orientações das autoridades mundiais de saúde, bem

como as normativas Nacionais, Estaduais e Municipais, das quais 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 o que possibilitou a 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 às famílias e indivíduos que se encontram em vulnerabilidade

social, pois são o público alvo prioritário da Política de Assistência Social.

Integra em meio a pandemia do novo coronavírus - COVlD-f 9, propor construção de

um relato que evidenciarã quais os valores públicos prioritários e como nosso

trabalho conseguiu refletir ao longo do ano de 2021. 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 pratica 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 de Assistência Social,

bem como as considerações finais.

2 - DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL - 0 MUNICÍPIO E A ASSISTENCIA

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, pecuaria, fruticultura e a silvicultura.

A história de Santa Teresa iniciou-se em 1874 e foi a primeira colônia fundada por

imigrantes italianos no Brasil. Conta-se que 386 famílias de imigrantes italianos

vieram conduzidas a bordo do navio a vela “La Sofia”, advindos 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 no

navio “Rivadávia”, vieram 150 famílias italianas que foram 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 a agricultura com

destaque para o cultivo de café e grãos. A cultura do município carrega diversos

traços relacionados a história das imigrações europeias dentre elas a alemã. Ainda

hoje, a cultura é um destaque através de suas manifestações relacionadas à
imigração italiana.

O município além de ser destino turístico para muitas pessoas, algumas também o

escolhem como residência, buscando melhor qualidade de vida. Atualmente, sua

população estimada em 2020 é de 23.724 pessoas e como continua a receber

migrantes de várias regiões do Estado, a população continua aumentando. Além

disso, o município foi considerado, no ano de 2009, como o de maior expectativa de

vida no Estado do Espírito Santo.

“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 ll, estando no nível de
Gestão Básica da Assistência Social.

O público usuario 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; usuarios 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 por objetivo prevenir a violação dos direitos nas areas

de suas vulnerabilidades e risco social. Ela destina-se a população que esta em

situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de

renda, precária ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e/ou,
fragilização de vínculos afetivos — relacionais e de pertencimento social
(discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras)

(PNASX2004, p.33).

Os Serviços da Proteção Social Básica integra Programa de Atendimento Integral à

família (PAIF), Cadastro Único e Programa Auxílio Brasil, 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

neste, 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 Auxílio Brasil, 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 e 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 Auxílio Brasil, 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.

Os Atendimentos são realizados pela Assistente Social e Psicóloga e, em alguns

momentos, são realizados em conjunto por ambos profissionais. É destinado ao

acolhimento da família/indivíduo e suas demandas, a escuta, orientações e
encaminhamentos, definição de estratégias de prevenção de riscos e ruptura de

vínculos familiares e comunitários e de minimização e/ou superação das situações
de vulnerabilidade social enfrentadas.

Atendimento no Centro de Referência da Assistência Social ano de 2021:

Famílias em Números Novas famílias Visitassituação de Famílias Famílias . . . . .de inseridas em om|c|l|are
extrema pobrezacadastrada atendiment acompanhada acom anhament sem s no CRAS s no PAIF 'º .o no PAIF o no PAIF realizadas
acompanhament



26 3.856 2.012 124 |51 162

Atendimento no Centro de Referência da
Assistência Social ano- 2021 a Familias

cadastradas no
CRAS

1.52% ªe = Números de
atendimento no
PAIF

Visitas
domiciliares
realizadas

Familias

Acompanhadas no
PAIF

Figura 1 - Gráfico do atendimento no PAIF — CRAS 2021

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 (BE); Centro de Referência Especializado de Assistência

Social (CREAS);

Principais demandasBPC 13
Insegurança Alimentar 760
Descumprimento de Condicionalidades 00Benefícios Eventuais 29CREAS 07
Acompanhamento Familiar 124

Principais demandas
29713124 76]

& INSEGURANÇA ALIMENTAR

ACOMPANHAMENTO

FAMILIAR
BENEFICIOS EVENTUAIS

BPC



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 a
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.

Encaminhamentos realizados a rede - Ano 2021

Total de encaminhamentos realizados no ano QUANTITATIVOde referencia
Secretaria de Agricultura 00CAPS 13CREAS 10Defesa Civil 01
Estratégia Saúde da Família 00Conselho Tutelar 04NASF 00

Encaminhamentos realizados à rede - Ano
2021

13

ªª CAPS

CREAS

CONSELHO TUTELAR

DEFESA CIVIL



Figura 3 — Gráfico referente aos encaminhamentos realizados a 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.

Em 2021 foram dispensadas às famílias: 760 cestas básicas e 29 kits natalidade.

Neste período foram acompanhadas 121 famílias.

Famílias acompanhadasRegião Total
Alto Caldeirão/Caldeirão de São José 09

Sede/ Penha/ Alto São Lourenço/Recanto do Vale |63

Santo Antônio/São João de Petrópolis/25 de Julho/15 de|16
AgostoTabocas/Goiabeiras 06
Lombardia/ Alto Lombardia/ Santo Henrique 09
Várzea Alegre/Alto Várzea Alegre/Santa Bárbara 08Valsugana 02Córrego Frio 02Aparecidinha 04
Goiapabuaçu/Santa Lúcia 05
Total de famílias acompanhadas 124
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Figura 4 — Gráfico das famílias acompanhadas por região

Dentre as atividades desenvolvidas, acontecem as reuniões de grupos:

GRUPO EVOLUIR

Objetivo: Atender a famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da

situação de insegurança alimentar e nutricional.

Público Alvo: Famílias e/ou indivíduos cuja situação de insegurança alimentar e

nutricional sejam decorrentes de vulnerabilidade social gerada por casos de

desemprego do responsável familiar, adoecimento, falecimento, nascimento e/ou

calamidade pública, 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 % do salário mínimo vigente, conforme a

Legislação Municipal;

Possuir três ou mais filhos menores na residência;

Ter na residência gestante ou nutriz;

Idoso sem renda fixa;

VVVV Indivíduos inscritos no Cadastro Único e ainda não contemplados com o
benefício do Auxilio Brasil;

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

Para a inserção no grupo Evoluir é necessário a 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 saudavel, cuidados no preparo dos
alimentos, reaproveitamento de alimentos, composição de orçamento doméstico e

demais temas levantados pelos participantes durante o encontro.

Tais famílias são acompanhadas por meio de atendimentos psicossociais, visitas

domiciliares, oficinas socioeducativas e motivacionais, palestras, dentre outros. O

objetivo é atender a quatro grupos de 12 a 15 famílias cada, mensalmente. Cada

família será avaliada durante o acompanhamento familiar para permanência ou

desligamento do grupo. Durante o ano de 2021 foram atendidas um total de 39

famílias, sendo essa média mensal observada por 06 meses.

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 Municipal de Assistência Social.

OFICINA PROSA DE MULHER

Objetivo geral: Fomentar espaço de orientação, informação e reflexão para

mulheres em vulnerabilidade social, visando a 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;

> 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 pelas participantes durante o encontro.

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 maximo 15 mulheres.

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 do COVID -19 e regulamentado através da Resolução Nº

10/2020 de 07/04/2020 - do Conselho Municipal de Assistência Social, assim como a

Resolução 09/2020.

PROJETO ACOMPANHAR

Objetivo geral: O acompanhamento sistemático das famílias em descumprimento

de condicionalidades referente ao Programa Auxílio Brasil.

Objetivos específicos:

> Informar os conceitos de condicionalidades no Programa e os efeitos do
descumprimento no benefício das famílias;

> Trabalhar os motivos que levaram as famílias do Programa a descumprirem as

condicionalidades com intuito de minimizar a reincidência das mesmas;

> Divulgar para as famílias os Programas, serviços e cursos ofertados pelo CRAS.



Público alvo: Famílias em descumprimento de condicionalidades do Programa
Auxílio Brasil.

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

Cadastro Único. Em 2021 o Projeto Acompanhar 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 Municipal 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 necessarios. 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.

Em 2021 estes grupos não foram efetuados, pois, em virtude da Pandemia de

COVID-19 o Governo Federal não disponibilizou a listagem de descumprimento de
condicionalidades.

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 e 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 % (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 105
. Pessoa(s) com deficiência 177



Total |282
Informação através do Relatório de Programas e Ações pelo site
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ri/relatorios/cidadania/index.php#beneficiosbpc

Pessoas beneficiárias do Benefício de Prestação
Continuada — BPC

& Pessoas co rn deficiência

Idosos

total

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

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 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 2021/2022.

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 e revogado pelo novo decreto de nº

9.579, de 22 de novembro de 2018, 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 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 e 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 e 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 Auxílio

Brasil, crianças de até 06 anos beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada

(BPC). A partir da Portaria MC Nº 664, de 2 de setembro de 2021, passam também

a serem acompanhados crianças afastadas do convívio familiar em razão da

aplicação da medida de proteção prevista no art. 101 e crianças de até 06 anos

inseridas no Cadastro Único que perderam ao menos um de seus responsáveis

familiares, independente da causa da morte, durante o período de Emergência em

Saúde Pública de Importância Nacional (EASPIN) decorrente do Covid-19, 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 sera desligado do Programa, pelos técnicos da

Equipe Nacional que monitoram os registros do prontuário eletrônico SUAS.

Atendemos atualmente 77 indivíduos entre gestantes e crianças beneficiárias do

Programa Auxílio Brasil com até três anos de idade e inseridas no Cadastro Único

para Programas Sociais do Governo Federal. Nossos usuarios 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, da coordenação motora, cognitiva e socioafetiva.

O crescimento do vínculo familiar entre os membros das respectivas famílias e 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 2.707 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 esta presente com cadeira e pauta permanente nas reuniões.

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.

DESCRIÇÃO POR MESES EM QUANTIDADE DE INTERVENÇÃO ON LINE2021 E PRESENCIAL DO PCFJANEIRO 208
FEVEREIRO 255MARÇO 272ABRIL 199MAIO 265JUNHO 268JULHO 270AGOSTO 274SETEMBRO 264OUTUBRO 266
NOVEMBRO 166
DEZEMBRO 200 (previsão)

2.1.2 - SERVIÇO DE CONVIVÉNCIA 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 (SCFV) para crianças, adolescentes, adultos e pessoas
idosas.

Esse serviço pauta-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 das vulnerabilidades socais

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, 0 desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e

adolescentes, a partir dos interesses, das demandas e das potencialidades dessa
faixa etária.

As intervenções devem ser pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas

como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social,

conforme prevê a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução

CNAS nº 109/2009).

Neste ano de 2021, no primeiro semestre, os atendimentos e acompanhamentos

estavam sendo garantidos de forma não presencial. As atualizações cadastrais e

novas inscrições de crianças e adolescentes foram feitas de forma presencial,

devidamente agendadas pela equipe do SCFV. Em fevereiro retornamos para o

prédio localizado na Praça Augusto Ruschi, Centro, que foi organizando para

atendimentos presenciais, dentro dos protocolos de segurança e sanitárias exigidas.

Neste ano, atendemos aproximadamente 35 (trinta e cinco) crianças e adolescentes.

Ressalta-se que os atendimentos/acompanhamentos não presenciais ocorreram de

forma remota, através de contatos telefônicos, aplicativos de mensagens e redes

sociais, observando a demanda e realizando encaminhamentos necessários.

No segundo semestre de 2021, o SCFV retomou seus atendimentos presenciais

orientando crianças, adolescentes e seus familiares para todos os protocolos de

saúde, garantindo os atendimentos e acompanhamentos presenciais até a data

vigente.

2.1.2.2 - 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 através 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 próprios, cedidos ou locados.

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos — SFCV realiza oficinas no

Município de Santa Teresa com o objetivo de fortalecer vínculos com a Comunidade
e oferecer atividades de lazer e entretenimento.

Em 2021, no primeiro semestre, os atendimentos foram garantidos de forma remota,

também acompanhando e incentivando a vacinação contra o Covid19.

No segundo semestre do ano retornamos com os atendimentos e
acompanhamentos presenciais de todos os grupos de convivência (sede e interior)

considerando também o avanço da vacinação.

No ano de 2021 foram atendidos aproximadamente 500 (quinhentos) indivíduos.

CORRENTE DO BEM

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, recebimentos de

vestuário, cadastros das famílias e na oferta das cestas básicas no município.

Importante dizer que as avaliações das famílias para a concessão das cestas
básicas são sempre realizadas pela equipe técnica do SCFV e CRAS sempre em

comunicação com a rede socioassistencial, realizando encaminhamentos caso
necessano.

Até a presente data, foram ofertadas aproximadamente 375 (trezentos e setenta e

cinco) cestas básicas.

2.1.3 - CADÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

0 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 familiar mensal de até meio salario-mínimo por pessoa ou renda mensal
total de até três salarios-mínimos nacional.



Permite conhecer a realidade socioeconômica dessas famílias trazendo informações

do núcleo familiar, características do domicílio, formas de acesso a serviços públicos

essenciais. 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 2021 até o

mês de setembro era de 2.280 dentre as quais:

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

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

821 com renda per capita familiar entre R$ 178,01 e meio salario-mínimo;
VVVV 639 com renda per capita acima de meio salario-mínimo.

Dados extraídos do site do Ministério da Cidadania acessado em 01/12/2021.

Relatórios de Informações Sociais

https://aplicacoes.mds.qov.br/saqi/Rlv3/qeral/relatorio.php#Vis%C3%A30%20Gera|

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 de outubro de 2021, 728 famílias, sendo 2.456 pessoas

diretamente beneficiadas pelo Programa. Dentre essas famílias, 88,3 % dos
responsáveis familiares (RF) eram do sexo feminino. O Programa prevê o
pagamento dos benefícios financeiros preferencialmente à mulher, com o objetivo de

contribuir para o desenvolvimento da autonomia feminina tanto no espaço familiar
como em suas comunidades.

Dados extraídos do site do Ministério da Cidadania acessado em 01/12/2021.

Relatório do Bolsa Família e Cadastro Único no seu Município. Ministério daCidadania - Secretaria Nacional de Renda e Cidadania.
https://aplicacoes.mds.qov.br/saqirmps/bolsafamilia/relatorio-completo.html



De janeiro a novembro de 2021 foram realizados 3.954 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 Auxílio Emergencial, Programa Auxílio Brasil que veio

substituir o Programa Bolsa Família e Auxílio Gas, ofertados pelo Governo Federal.

O Programa Auxílio Brasil é destinado “às famílias em situação de extrema pobreza

que possuem renda familiar mensal per capta de até R$100, 00 e às famílias em

situação de pobreza e renda familiar mensal per capita entre R$100,01 e R$200,00”,

conforme Medida Provisória Nº 1.061, de 9 de Agosto de 2021, Decreto Nº 10.852,

de novembro de 2021 que regulamenta o Programa Auxílio Brasil que foi instituído

pela medida Provisória referida e Auxílio Gas. Poderão ser beneficiadas famílias

inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com renda

familiar mensal per capta menor ou igual a meio salario-mínimo nacional ou que

tenha entre seus membros residentes no mesmo domicílio quem receba o benefício

de prestação continuada da assistência social, conforme Lei nº 14.237, de 19 de
novembro de 2021.

Dentre os atendimentos realizados neste equipamento, destacamos:

Orientações Atendimentos/ esclarecimentos realizados de janeiro a novembro
de 2021.

DEMANDAS/BENEFÍCIOS TOTAL
Inclusão Cadastro Único 300
Atualização Cadastro Único 6%Visita Domiciliar 111
Alíquota Previdência Social 30
Tarifa Social de energia elétrica 96Carteira do Idoso 71
Outros: Esclarecimento de dúvidas presencial, por 2 678telefone e rede social WhatsApp. 'Total 3.954



DEMANDAS/BENEFÍCIOS
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Figura — Gráfico referente às demandas e benefícios — ano 2021.

Famílias cadastradas no CADUNICO e nos Programas de Transferência de Renda

de janeiro a novembro de 2021.

BENEFÍCIOS |QUANTITATIVO
Famílias de baixa renda - Perfil Cadastro Único 821
Famílias cadastradas no Cadastro Único 2.280
Famílias em situação de extrema pobreza e Famílias em situação 820
de pobreza
Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família 728
Total de Famílias de Agricultores familiares cadastradas 713
Famílias de Agricultores Beneficiárias do Programa Bolsa Família 302

Famílias Assentadas da Reforma Agrária e Beneficiárias do 07
Programa Bolsa Família
Famílias Assentadas da Reforma Agrárias cadastradas 35

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.qov.br/saqi/Rlv3/qeral/index.php e Relatório de Programas e

Ações, https://aplicacoes.mds.qov.br/saqi/ri/relatorios/cidadania/index.php, acessado
em 02 dezembro de 2021.

BENEFÍCIOS/ QUANTITATIVO
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Figura — Gráfico referente aos dados de famílias cadastradas no CADUNICO e

nos Programas de Transferência de Renda ano 2021.

2.2 — PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

2.2.1 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

2.2.1.1 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL

— CREAS

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 e com as 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,

tendo a 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 2021, teve a seguinte composição: 01
Coordenador, 01 Assistente Social, 01 Motorista, 01 Auxiliar de Serviços Gerais, 01

advogada, 01 Psicóloga, 01 Pedagoga, 01 Profissional de Nível médio e 01
estagiária, 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 contra 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 Média 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, 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 30 de novembro de

2021 um total de 179 (cento e setenta e nove) famílias e indivíduos
acompanhados/atendidos; 66 (sessenta e seis)
famílias/indivíduos/acompanhados/atendidos e 113 (cento e treze)
migrantes/flutuantes atendidos/abordados. Ver tabelas abaixo:

A - Volume de famílias/indivíduos atendidos/acompanhados:

Descrição 'Quantidade
Número de Famílias/Indivíduos/Acompanhados 43
Número de Usuarios Migrantes/FIutuantes/Atendidos/Abordados 113
Total de famílias e indivíduos/atendidos 32

OBS.: Ressalta-se que o número total de família/indivíduos não equivale ao número

total de pessoa com direitos violados, haja vista, que na mesma família é possível

encontrar mais de um membro sofrendo diferentes tipos de violência.

B - Tipos de Demandas atendidas Pelo PAEFI

|Demanda 'Quantidade |Forma de acesso
Mulheres Vítimas de Violência 26 Encaminhamentos dos Serviços
Criança/AdoIescente/Abuso sexuall40 Suas/ demais políticas públicasMedida Proteção rede de proteção/ Polícia Civil/
Idosos vítimas de violência 30 Disque 100/ Demanda
Deficientes vítimas de violência 05 espontânea/ Conselho Tutelar
Adolescentes em cumprimento de 00 Pºdª JUdÍºiáfiº/ MinistérioMedida Socioeducativa* PUbIICO/OUÍFOS/BUSCG



Migrantes/Flutuantes 113TOTAL 217
Pessoa em Situação de Rua 03 ativa/Outros

* Adolescentes entre 12 a 18 anos incompletos, ou jovens de 18 a 21 anos, em

cumprimento de medida Socioeducativa em meio aberto (LA e

judicial).

C - Atendimentos na Unidade/ Visitas/abordagens

PSC/determinação

Descrição 'Quantidade
Atendimentos individuais/presencial/rede sociais/telefone 415Atendimentos em grupo 02Visitas domiciliares 92
Abordagens realizadas 203Total 712
*Abordagem: todo contato realizado com o usuário que utiliza o espaço público

como moradia e ou sobrevivência identificado 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 QuantidadeCRAS 08Cadastro Único 01CAPS/Saúde 03UBS/Saúde 04
Cartório de Registro Civil/Regularização documentos pessoais 05Defensoria Pública 00
Conselho Tutelar (retorno de encaminhamento) 10
Poder Judiciário /Relatórios/Resposta ofício 13
Ministério Publico/Encaminhamento/Relatórios/Resposta Ofício 07SMAS (cesta básica) 12
Hospedagem/excepcional/sigiloso destinado a proteção usuario. _ . A . 01
em Situaçao de grave ViolenciaCâmara Municipal 01Disque 100 05Polícia Civil 01
Outros: |Passagens concedidas* (usuarios/migrantes/situação de 130

rua/outros)
Alimentação: restaurante e Serviço Acolhimento) 06

lnterlocução com serviços/órgãos/instituições/monitoramento 144Total 351



*Concessão de passagem: concessão de passagem é autoriz
abordagem/atendimento e referenciamento do usuário (migrante/flut

Unidade/CREAS, respeitando a liberdade de ir e vir de cada usuário.

E — Sistematização de Dados/Relatório de Gestão

ada após
uante) na

Demanda IÓrgão/instituição de destino |QuantidadeRMA /mensal |MDS 11Relatório Bimestral SMAS 05Relatório Mensal MSE IASES 00
Relatório Trimestral MSE IASES 00Relatório Avulso MSE IASES 00
Relatório Parcial deAtividades/Gestão/100 dias SMAS 01
Relatório Anual de Gestão SMAS 01Censo |MDS 01TOTAL 19
F — Participação em eventos/capacitação/reuniões/estudo de caso

Demanda |QuantidadeReunião Scioassistencial mensal 00Reunião Intersetorial 00Reunião Conselho Tutelar 02
Reunião Interna Equipe CREAS 29
Reunião Estudo de Caso/ interna equipe técnica CREAS/presencial/vídeo 33
Reunião Estudo de Caso CREAS/SMAS 08
Reunião Estudo de Caso CRAS/ CREAS / SMAS 03
Reunião Estudo de Caso SUAS (/GESTÃOSERVIÇOS) X SAUDE X
HOSPITAL

05

Reunião SMAS x Serviços/Protocolo Covid19 01
Participação CMAS/Santa Teresa (Mayara) 06Participação em Conferências 02
Capacitação/Seminãrio/Fórum/Live/Vídeo Conferência/Online 04TOTAL 93
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 comunitario.

2.2.2.1 - Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes na

modalidade abrigo “Manoel Valentim”

0 Serviço Institucional “Manoel Valentim” é um serviço de execução direta do Poder

Municipal e destina-se a abrigar, temporariamente, crianças e adolescentes com

idade entre 0 a 18 anos incompletos sob medida de proteção e em situação de risco

pessoal e social que, por ordem judicial, foram retiradas de seu grupo familiar. A

casa possui atualmente, capacidade para abrigar 10 (dez) crianças e/ou
adolescentes com conforto e segurança. No ano de 2021 não tivemos nenhum

acolhimento; sendo que um adolescente abrigado em 14/07/2020 continua acolhido.

Reintegração Familiar: No ano de 2021, não foi realizada reintegração para a

família de origem.

O espaço físico do Serviço de Acolhimento Institucional e 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 a Prefeitura através da SMAS.

O espaço físico do Conselho Tutelar é sede própria.



4 — ACOLHIDA/GESTÃO DE BENEFÍCIOS E SERVIÇOS

,
E um serviço emergencial necessario, concreto e direto prestado a população em

situação de risco pessoal e social, visando um conjunto de ações educativas, sem

necessariamente serem efetivadas como um direito social. Integram a
acolhida/gestão de benefício e serviço: atendimentos emergenciais; entrevistas;

inclusão em programas de complementação de renda; concessão de benefícios

eventuais (cestas básicas, aluguel social, auxílio moradia, auxílios natalidade e

funeral); encaminhamentos, orientações diversas.

Este ano, devido a pandemia, os usuarios foram orientados evitar o atendimento

presencial, que foi realizado, preferencialmente, por telefone. Quando se identificou

a necessidade da presença do usuario, 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, o Município de Santa Teresa tem este

benefício regulamentado através da Resolução 016/2020 do Conselho Municipal de
Assistência Social. A concessão de Benefícios Eventuais são efetuadas na

acolhida/gestão de benefício e serviço e pelos serviços mediante atendimento social

e encaminhamentos a outros Serviços Socioassistenciais. Atualmente são
concedidos os benefícios eventuais de auxílio natalidade, funeral, cesta básica,

aluguel social e auxílio 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 as famílias do município que em virtude da

pandemia do novo coronavírus, se encontram em insegurança alimentar 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 são acompanhadas através de atendimentos psicossociais,
encaminhamentos para serviços diversos, visitas domiciliares e inserção em oficinas

motivacionais. Devido a 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 comunitário foi suspenso por tempo em que perdurar o momento delicado

de saúde que estamos vivendo.

Foram entregues 846 (oitocentas e quarenta e seis) cestas básicas adquiridas pela

municipalidade e 375 (trezentos e setenta e cinco) cestas básicas pelo Projeto
“Corrente do Bem”.

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 e as ações foram executadas seguindo as

normativas da saúde Federal, Estadual e Municipal.

Foram atendidas 29 famílias.

Famílias Beneficiadas com Auxílio Funeral:

O Auxilio Funeral é um Benefício Eventual regulamentado e direcionada às famílias

que comprovem o falecimento de um membro. Constitui uma prestação temporaria,

não contributiva da Assistência Social, visando reduzir a vulnerabilidade provocada

por morte de um membro familiar. No Município de Santa Teresa, o auxílio funeral é

destinado ao atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social e que

não possuem meios de financiar as despesas referentes ao falecimento de um

familiar. Tal atendimento visa subsidiar despesas com urnas e serviços funerários

(transporte). Foram atendidas 23 famílias.



Benefícios Eventuais — Ano: 2021

BENEFÍCIOS TOTAL
Pessoas Beneficiãrias do Auxílio Natalidade 29
Pessoas Beneficiãrias do Auxílio Funeral 23

846(CRAS/PAlF/CREAS/GESTÃO)
+375 (Corrente do Bem)

Cesta Básica Alimentar

Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde foram atendidas 119 famílias com

entrega das fraldas geriãtricas.

Foram entregues às famílias em situação de vulnerabilidade 33 cobertores que

foram recebidos por doação.

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), a acolhida/gestão de benefício e serviço

promove articulação com os outros Programas da Secretaria Municipal de
Assistência Social. Assim, ao comparecem para o atendimento 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.

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 e 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 ASSISTENCIA 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.qov.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.qov.br

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE

SANTA TERESA — CMDDIPI-ST

Email: scfv©santateresa.es.qov.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 Social componente da Seguridade Social, os três Entes Federados têm

responsabilidade no seu financiamento.

No Município de Santa Teresa, as ações da area da Assistência Social têm sido

financiadas por recursos Federais, Estaduais e Municipais, sendo os recursos

Federais e Estaduais repassados de forma fundo a fundo.



Quanto a parte financeira esta será melhor abordada pela Secretaria Municipal de
Fazenda.

8 - AÇOES DE GESTÃO E MONITORAMENTO REALIZADAS PELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SMAS)

Os eventos realizados no ano de 2021 pela SMAS contaram com a parceria dos

Programas, Serviços e Projetos da Rede, bem como das outras Secretarias
Municipais.

A SMAS planejou ações com o objetivo de 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 e ampliar o conhecimento e discussões sobre a Política de
Assistência Social.

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 ou em espaços públicos com
distanciamento social, sempre mantendo os mesmos objetivos.

9 - CONSIDERAÇÓES FINAIS

O Relatório de Gestão e um instrumento fundamental para a construção de uma

política planejada, efetiva e de impacto sobre as situações de vulnerabilidade e

riscos sociais identificados. 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 a 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 confirma levando em conta 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 auxílio psicossocial através das redes

sociais (e-mail, WhatsApp, contato telefônico, mensagens e web conferência) na

Proteção Social Básica e até casos já acompanhados pelo CRAS, CREAS e na

Proteção Social Especial. Também foram atendidos e orientados, todos os usuarios

que compareceram pessoalmente ou espontaneamente nos equipamentos
socioassistenciais do Município.

Relacionado ao desenvolvimento de estratégias para melhoria das ações,
avançando assim na consolidação da Assistência Social como Política Pública de

Direitos, valioso se faz considerar, os desafios atípicos acarretados pela pandemia

da COVlD-19 e o agravamento das situações de vulnerabilidade vivenciadas pela

população. A Secretaria Municipal de Assistência Social Municipal procurou

desenvolver ações concretas e consistentes para as famílias que se encontram em

situação de extrema pobreza e em vulnerabilidade social, que não conseguem 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. Tem objetivo de assegurar a melhoria na qualidade de

vida de famílias e indivíduos, contribuindo de forma significativa para o resgate da

cidadania e da autoestima dos usuários. Para isso, e 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 a pandemia, a Vigilância Socioassistencial seja respaldada para

continuar agindo na prevenção das situações de risco ou violações de direito em
âmbito local.

No Município pode-se verificar que o órgão gestor da Assistência Social vem se

empenhando para atender aos requisitos e responsabilidades da Gestão Basica,

visando ampliar a qualidade dos serviços prestados a população usuária,
fundamentado nos seguintes princípios: a ampla divulgação para o enfrentamento do

novo coronavirus, como esforços conjuntos de prevenção para combater a pandemia

e 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 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 COVlD-19. Sera 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 práticas 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.



SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Manutenção das atividades administrativas internas da Secretaria;

Atendimento a demanda diversas, tanto interna quanto externa de veículos

(consultas, perícias, reuniões, eventos, entre outros), mantendo-se as diretrizes

sanitárias necessarias conforme os decretos relacionados a COVID-19;

Gestão do sistema de Abastecimento e Manutenção de veículos, via cartão

magnético, da Prefeitura Municipal de Santa Teresa;

Emplacamento dos veículos novos adquiridos e dos que vieram por meio de

doação;

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;

Manutenção do Sistema de Rastreamento que permite verificar a localização

exata e velocidade de 30 veículos da frota da PMST via satelite atraves de GPS;

Manutenção da frota de veículos de transporte escolar. Todos os veículos

passaram por vistorias e fiscalização do DETRAN;

Mapeamento das linhas de transporte escolar para realização de nova licitação

(terceirização);

Efetivação do primeiro leilão da atual gestão municipal, edital 01/2021 referente

a bens móveis, veículos leves e pesados inservíveis da PMST, atraves da

empresa GESTTO, com a utilização da Plataforma BEEDZ (sistema específico

de realização de leilão), na modalidade virtual onde qualquer pessoa pode

participar e realizar lances sem ter a necessidade de estar presencialmente no

município de Santa Teresa. O leilão foi dividido em 14 lotes, sendo arrematados

11 desses, arrecadando-se o valor de R$ 168.600,00 (cento e sessenta e oito mil

e seiscentos reais).



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A Secretaria Municipal de Educação - SMED, desde 2016 aprovou seu Plano

Municipal de Educação (PME) através da Lei Municipal nº 2594/2015, 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 2021 se norteara

pelas metas do PME e pelas estratégias contempladas e executadas durante todo o
ano.

Atualmente a Rede Municipal de Santa Teresa atende 2.976 estudantes distribuídos

nas 20 Instituições de Ensino, localizadas na zona rural e urbana, assim distribuídos:

- Educação Infantil (Creche) = 333 estudantes

- Educação Infantil (Pré-Escola) = 456 estudantes

- Ensino Fundamental = 2.118 estudantes

- EJA (Educação de Jovens e Adultos) = 69 estudantes

Em atendimento a demanda acima, conta com o quadro de 330 profissionais do

magistério, em regime efetivo e designado temporario, alocados:

- Educação Infantil (Creche) = 59 profissionais

- Educação Infantil (Pré-Escola) = 42 profissionais

- Ensino Fundamental = 211 profissionais



- EJA (Educação de Jovens e Adultos) = 06 profissionais

- Educação Especial = 12 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:

> Orientações sobre os procedimentos de confecção dos Históricos Escolares,

Atas de Resultados Finais, Diários de Classe (Sistema de Gestão - SisLAME) ,

Livros de Pontos e Declarações emitidas pelas Instituições de Ensino;

> Construção do Calendário Escolar Anual, Organizações Curriculares das
diferentes etapas/modalidades: Educação Infantil (Creche e Pré-escola), Ensino

Fundamental Anos Iniciais e Anos finais nas escolas regulares, Educação do

Campo (Pré-escola e Ensino Fundamental Anos Iniciais) e Educação de Jovens

e Adultos (EJA);

> 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 a 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 Alvará de Funcionamento

e Alvará de Licença Sanitaria;

> Orientação e acompanhamento na construção dos documentos institucionais

necessários para a Renovação do Credenciamento das Escolas Regulares e do

Campo. São eles:

a) Plano de desenvolvimento institucional — PDI

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 documento tem por objetivo o acompanhamento contínuo das condições

estruturais e de funcionamento da instituição, para o aperfeiçoamento



da qualidade 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 documento tem por objetivo contribuir para a melhoria das práticas
educacionais, baseadas nas orientações mínimas necessárias para
realização das atividades pedagógicas no recinto escolar. Este foi
encaminhado ao Conselho Estadual de Educação CEE/ES para Renovação do
Credenciamento.

Neste ano demos continuidade na construção desses documentos nas sete Escolas

do Campo e em uma Escola Regular, tendo como previsão de entrega o início de
2022.

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

“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

“Alto Santo Antônio”; EMPEIEF “Felício Alberto BarateIIa”.

2. ENSINO FUNDAMENTAL

O Ensino Fundamental e uma das etapas da educação básica. Tem duração de nove

anos, sendo a matrícula obrigatória para todas as crianças com idade entre 6 e 14

anos. A etapa 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”.

3. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS — EJA

A EJA oferece o Ensino Fundamental na modalidade de Educação de Jovens e

Adultos na escola EMEF Professor Ethevaldo Damazio. É destinada para jovens,

adultos e idosos que abandonaram os estudos ou não tiveram acesso à educação

na escola convencional na idade apropriada. Para o ingresso nos cursos, o aluno
deverá ter a idade mínima de 15 anos.

4. AMPLIAÇÃO DE JORNADA ESCOLAR

Oportunizando a formação integral do estudante enquanto sujeito múltiplo e singular,

reconhecendo suas possibilidades e potencialidades, no ano de 2021 a escola

EMEIEF “Professor Hausler” ofertou 6h30min de jornada escolar , no período de

9h30min às 16h e nas escolas do campo EMPEIEF “Alto Santo Antônio” e EMEIEF”

Felício Alberto Baratella” uma jornada de 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 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 .

4.1 PROET

O Programa Capixaba de Fomento à Implementação de escolas municipais de

Ensino Fundamental em Tempo Integral (PROETI) visa ao cumprimento da Meta 6

do Plano Nacional e Estadual de Educação, que objetiva oferecer educação em

Tempo Integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender, pelo

menos, 25% dos alunos da Educação Básica.

O foco é a melhoria da aprendizagem do estudante por meio das metodologias da

Educação em Tempo Integral, aumentando a proficiência relativa aos conteúdos

associados a competências e habilidades, bem como nos aspectos cognitivos e
socioemocionais.



Neste ano foram contempladas com o programa as Instituições de Ensino “EMEF

Visconde de Inhaúma” e “EMEIEF Professor HausIer” que passarão a ofertar em

2022, jornada escolar de 7h diárias.

5. REESTRUTURAÇÃO DO CURRÍCULO TERESENSE

Com o propósito de avaliar 0 Currículo Teresense e contextualizar a parte
diversificada para atender às especificidades da educação municipal, foi organizado

um movimento de reestruturação do documento, com a participação das equipes

pedagógicas e representantes de professores da Educação Infantil e Ensino
Fundamental de todas as Instituições da Rede.

6. PROGRAMAS

6.1 PROGRAMA TEMPO DE APRENDER

A Secretaria aderiu ao programa no ano de 2020, cujo propósito é a melhoria da

qualidade da alfabetização em todas as escolas públicas do país através da
realização de ações que atuam no sentido de aprimorar a formação pedagógica e

gerencial de docentes e gestores; disponibilizar materiais e recursos baseados em

evidências científicas para alunos, professores e gestores educacionais; aprimorar o

acompanhamento da aprendizagem dos alunos, por meio de atenção individualizada;

e valorizar os professores e gestores da alfabetização.

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.

No ano letivo de 2021 o recurso do programa foi creditado para 5 (cinco) instituições

com o montante do repasse de R$ 28.845,00 (vinte e oito mil, oitocentos e quarenta

e cinco reais) destinados a aquisição de materiais de custeio e contratação do

Assistente de Alfabetização para atuar nas turmas do 1º e 2º ano do Ensino
Fundamental, sendo definido que sua implementação será no ano de 2022 visando o

atendimento dos objetivos e a continuidade das ações.



6.2 PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO (PNLD)

Elaboração de um processo sistemático e democrático para definição da escolha,

analise e seleção do Livro Didático para a Educação Infantil através da
disponibilização de formulários do Google Forms objetivando promover a
possibilidade de participação dos profissionais atuantes nesta etapa de ensino.

Distribuição dos Livros Didáticos: fº ano ao 9º ano do Ensino Fundamental; material

didático para os professores de Educação Física e material para o professor:

Educação Infantil ao 9º ano.

Organização do espaço no Polo UAB para acondicionamento dos materiais (PNLD,

PAES e Italiano) e logística para distribuição visando o acesso de todos os
estudantes aos materiais disponibilizados.

6.3 SISTEMA PDDE INTERATIVO

- Adesão aos Programas Federais:

Educação e Família - tem a finalidade de, no âmbito das escolas públicas de

educação básica, fomentar e qualificar a participação da família na vida escolar do

estudante e na construção do seu projeto de vida, com foco no processo de reflexão

sobre o que cada estudante quer ser no futuro e no planejamento de ações para

construir esse futuro. A Rede Municipal fez a adesão, mas ainda não teve nenhuma

Instituição de Ensino contemplada.

Brasil na Escola - tem por objetivo induzir inovações e estratégias para assegurar a

permanência e aprendizagem dos estudantes dos anos finais do Ensino
Fundamental, apoiando a execução das metas 2 e 7 do Plano Nacional de Educação

(PNE). O Programa está estruturado em três eixos: apoio técnico e financeiro às

escolas, valorização de boas práticas e inovação. Está previsto, também, realização

de formações, seminários, fóruns e estudos sobre o Ensino Fundamental, além de

seleção de escolas para o fomento de projetos inovadores. A Rede Municipal foi

contemplada com a EMEIEF “Sebastião José Pivetta”.

Programa Nacional de Formação Continuada a Distância nas Ações do FNDE

(FormAção pela Escola) - visa fortalecer a atuação dos agentes e parceiros



envolvidos na execução, no monitoramento, na avaliação, na prestação de contas e

no controle social dos programas e ações educacionais financiados pelo FNDE.

PDDE/Campo - Destinação de recursos financeiros de custeio e de capital as

escolas públicas municipais, estaduais e distritais, localizadas no campo, que

tenham estudantes matriculados na educação básica a fim de propiciar adequação e

benfeitoria na infraestrutura física dessas unidades, necessárias à realização de

atividades educativas e pedagógicas voltadas à melhoria da qualidade do ensino. A

EMEIEF “Vale de Tabocas” foi contemplada com o programa, encaminhou Plano de

Aplicação, aguardando aprovação e liberação do recurso no valor de R$ 15.000,00

(quinze mil reais).

Programa Sala de Recursos - destina ao repasse de recursos financeiros para

equipar salas de recursos multifuncionais e bilíngues de surdos, para o atendimento

educacional especializado, visando à aquisição ou adequação de itens que
compõem essas salas as escolas públicas municipais, estaduais e do Distrito

Federal da Educação Básica, em conformidade com o Programa Escola Acessível. A

EMEF Professor Ethevaldo Damazio foi a escola da rede a ser contemplada com o

programa recebendo o repasse de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais).

6.4 POLÍTICA DE INOVAÇÃO EDUCAÇÃO CONECTADA

Visa conjugar esforços para assegurar as condições necessárias à inserção da

tecnologia como ferramenta pedagógica de uso cotidiano nas escolas públicas de

educação básica e será executado em articulação com outros programas destinados

à inovação e à tecnologia na educação que tenham apoio técnico ou financeiro do
Governo Federal.

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 foram contempladas 12 (doze) Instituições

de Ensino com recursos perfazendo o repasse no valor de R$ 33.484,00 (trinta e três

mil quatrocentos e oitenta e quatro reais) para ampliação da conectividade.



7. SISTEMA DE GESTÃO - SISLAME

O SisLAME passou a ser utilizado pela rede municipal de ensino no ano de 2021,

com o objetivo de modernizar e simplificar o trabalho administrativo, além de

contribuir para a melhoria do trabalho pedagógico. O Centro de Políticas Públicas e

Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF)
oferece:

- implantação, atualizações, manutenções e adaptações do sistema;

- capacitação dos servidores para as operações do sistema nas escolas e na
Secretaria de Educação;

- assistência técnica permanente.

Entre as principais funcionalidades do SisLAME estão:

- cadastro, matrícula e enturmação de alunos;

- lançamento de resultados de avaliação do aprendizado e dados de frequência;

- registro e alocação de professores e demais servidores escolares;

- controle de serviços especiais, tais como o vale-estudante;

- emissão de boletins, históricos escolares, diários de classe e inúmeros relatórios,

assim como a produção de estatísticas.

O SisLAME possui dois modos de acesso. O primeiro, destinado às Instituições de

Ensino, permite a realização de todas as operações referentes à administração

cotidiana. O segundo, destinado à Secretaria de Educação, possibilita a visualização

das bases de dados de todas as escolas de sua jurisdição. Possui também um portal

que é mais um agregado a gestão escolar, pois através dele as Secretarias tem uma

visão completa de sua rede de ensino, o que lhes dá melhores condições para

definição de políticas, estratégias de ação, produção de estatísticas e emissão de

relatórios gerenciais.



8. CENSO ESCOLAR

O Censo Escolar e o principal instrumento de coleta de informações da Educação

Básica e a mais importante pesquisa estatística educacional brasileira, sendo

ferramenta essencial para compreender a situação educacional do país e
acompanhar a efetividade das políticas públicas educacionais.

Durante o ano letivo foram realizadas todas as retificações e ratificações necessárias

para manter o sistema do educacenso atualizado.

9. BUSCA ATIVA ESCOLAR

A Busca Ativa Escolar e uma estratégia composta por uma metodologia social e uma

ferramenta tecnológica disponibilizadas gratuitamente para Estados e Municípios.

Foi desenvolvida pelo UNICEF, em parceria com a União Nacional dos Dirigentes

Municipais de Educação (UNDIME) e com apoio do Colegiado Nacional de Gestores

Municipais de Assistência Social (Congemas) e do Conselho Nacional de
Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

10.CONVIVA EDUCAÇÃO

Conviva Educação é um ambiente virtual, que apoia a gestão das Secretarias

Municipais de Educação, favorecendo as condições de aprendizagem de seus
estudantes.

Através de um conjunto de informações, ferramentas e da estruturação de processos

de apoio, a plataforma promove a otimização do tempo utilizado com processos

administrativos, possibilitando que mais tempo seja utilizado para as questões

relacionadas ao ensino e aprendizado.

11. PAES

O Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (Paes) é uma iniciativa da
Secretaria da Educação (Sedu), desenvolvida em regime de colaboração com os

municípios, com o objetivo de apoiar os professores das redes Estadual e Municipal



no processo de alfabetização dos estudantes capixabas. A premissa é assegurar

educação de qualidade para todos os estudantes capixabas por meio de ações

conjuntas entre o Estado e os municípios. Para alcançar seus objetivos, o Paes

fomenta ações a fim de promover a melhoria contínua da aprendizagem. Essas

ações estão divididas em três eixos de atuação: apoio à gestão, fortalecimento da

aprendizagem e planejamento e suporte que visam melhorar os indicadores

educacionais através de ações pedagógicas conjuntas, aproveitando estrutura única

de fornecimento de material estruturado, formação continuada, currículo e avaliação.

No âmbito do Paes, o município de Santa Teresa e contemplado com as seguintes

ações citadas abaixo:

11.1 COLEÇÃO PAES/2021

O material didático complementar do Paes é um recurso pedagógico que oferece

subsídio ao trabalho do professor para que aconteça o desenvolvimento da
aprendizagem do estudante de forma significativa e equânime, levando em
consideração a singularidade dos estudantes.

O material propõe uma rotina didática para as salas de alfabetização, com foco na

apropriação do sistema de escrita alfabética, trazendo atividades de leitura, escrita e

produção de textos. Foi estruturado a partir de tempos didáticos que orientam o

docente em dois momentos: tempo de leitura e oralidade e tempo de escrita, ambos

contemplados no material do aluno e no material do professor e expressam a

perspectiva de alfabetização e letramento imersa nas práticas socioculturais de

oralidade, leitura e escrita abordada no currículo do Espírito Santo para os anos
iniciais do Ensino Fundamental.

Foi disponibilizado o material didático complementar, intitulado “coleção Paes” para

todos os estudantes e professores do fº ao 3º ano do Ensino Fundamental da rede

pública capixaba que, somada à formação do ciclo de alfabetização, contribui para o

fortalecimento da aprendizagem, potencializando, assim, o regime de colaboração

entre Estado e municípios no sentido de assegurar o direito de aprender das
crianças capixabas.



11.2 AVALIAÇÃO DE FLUÉNCIA EM LEITURA

Busca aferir a fluência em leitura do código alfabético da Língua Portuguesa dos

estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental da rede pública de ensino. Os
resultados permitem identificar o nível de fluência em que cada estudante se

encontra, para que, assim, sejam desenvolvidas ações que consolidem seu
processo de alfabetização. Foi realizada no período de 16/08 a 08/10/2021,

promovida pela Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo - Sedu, em

parceria com a Associação Bem Comum e o Centro de Políticas Públicas e
Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF),em

regime de colaboração com 76 municípios capixabas.

A equipe pedagógica escolar analisa os resultados obtidos da avaliação de fluência

e partir da análise dos dados realiza discussões, realinhamentos dos planejamentos

e intervenções pedagógicas.

11.3 PRÉMIO ESCOLA QUE COLABORA

O Prêmio Escola que Colabora, do Governo do Estado, por meio da Secretaria da

Educação (Sedu), instituído pela Lei nº 10.880 e suas alterações, e destinado a

contribuir para a melhoria da qualidade da Educação Básica das redes públicas de

ensino, dos municípios signatários do Paes e da Rede Pública de Ensino Estadual,

promovendo ações de cooperação técnico-pedagógica entre escolas com altos

indicadores educacionais (escola premiada) e as escolas com baixos indicadores

educacionais (escola apoiada). O prêmio foi concedido a EMEIEF Paulino Rocon, do

distrito de Alto Caldeirão, por ter atingido uma das maiores médias no Programa de

Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (Paebes), calculadas com base no

Índice de Resultado da Escola (IRE), nas disciplinas de Língua Portuguesa e

Matemática. (Resultado do ano letivo de 2019 na turma do 2º ano do ensino

fundamental).

A escola premiada recebe o prêmio em dinheiro, mediante depósito em conta

específica do Conselho de Escola da Unidade Escolar, no montante de R$ 70 mil,

dividido em duas parcelas, sendo a primeira correspondente a 75%, e, a segunda,

correspondente a 25% do valor total. Esse recurso será executado pela Unidade de
Ensino no ano de 2022.



11.4 MATERIAL DIDÁTICO COMPLEMENTAR DE MATEMÁTICA DO 49 ANO

0 Material Didático Complementar de Matemática é destinado para os estudantes e

professores do 4º ano do ensino fundamental das redes estadual e municipal.

Objetivando desenvolver as habilidades fundamentais dos conhecimentos
matemáticos do Currículo do Ensino Fundamental, orientadas por princípios

pautados na educação integral dos estudantes. É composto de 03 (três) Cadernos

de Atividades para o estudante (um para cada trimestre do ano letivo) e 01 (um)

Caderno para o Professor (Orientações para condução do trabalho pedagógico).

No ano de 2021, foi realizada a Análise Pedagógica do material com a participação

coletiva dos professores do 4º ano e pedagogos sob a orientação da Coordenadora

Municipal do Paes.

12. PROJETO DE REFORÇO ESCOLAR: REVISÃO DE TRAJETÓRIAS E
FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM

O projeto de reforço escolar: revisão de trajetórias e fortalecimento da aprendizagem

promovido pela Secretaria Municipal de Educação (SMED) está vinculado ao

conjunto de ações do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (PAES) e propõe

a operacionalizar uma prática pedagógica que reflita sobre as necessidades dos

estudantes a partir do planejamento de atividades educativas diversificadas, bem

como de estratégias e recursos de desenvolvimento das atividades didáticas e de

avaliação com um enfoque voltado para o pleno desenvolvimento dos estudantes. O

público-alvo do Programa são estudantes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental

com necessidades de intervenções específicas das seguintes Instituições de Ensino:

EMEF “Professor Ethevaldo Damazioi, EMEIEF “Vale de Tabocas”, EMEIEF “Paulino

Rocon”, EMEF “Visconde de Inhaúma”, EMEIEF “Professor Hausler” e EMEIEF

“Sebastião José Pivetta”.

Os estudantes envolvidos são atendidos no próprio turno, conforme necessidades e

possibilidades educativas podendo ocorrer na própria sala de aula ou em espaço

específico, onde serão formados grupos de acordo com o nível de conhecimento e

desenvolvidas atividades que possibilitem o avanço no processo de aprendizagem.



13. EDUCAÇÃO ESPECIAL E 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.

0 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;

> psicólogo da Secretaria Municipal de Educação;

> professores de AEE na Sala de Recursos Multifuncional no CAEE da Associação

Pestalozzi por meio de Cooperação técnica com a Secretaria do Estado da

Educação SEDU (Termo 0074/2020).

> interação com a equipe clínica e de assistência social: fisioterapia, fonoaudiologia,

psicólogo e terapeuta ocupacional do Centro de Atendimento da Associação
Pestalozzi.

As ações da Educação Especial envolvem o monitoramento e acompanhamento das

atividades da area nas Instituições de Ensino com momentos formativos, reuniões



com equipe pedagógica escolar para trocas de experiências, planejamento e

orientações; realização de ações inclusivas durante o ano, em especial na Semana

da Pessoa com Deficiência intelectual e múltipla; reuniões com as equipes
pedagógicas em parceria com a Associação Pestalozzi e com as Instituições de

Ensino para acompanhamento da aprendizagem dos estudantes inseridos no AEE.

Realização de visitas in loco as unidades escolares para devolutivas e
encaminhamentos de demandas apresentadas;

Participação nos eventos estaduais e municipais: Congresso, Seminários e grupos

de estudos referentes a Educação Especial com apoio do grupo de pesquisa da

Universidade Federal do Espirito Santo, GRUFOPEES.

13.1 TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA (074/2020) COM A SECRETARIA DO

ESTADO E EDUCAÇÃO (SEDU)

Essa cooperação tem como finalidade a melhoria das condições de atendimento dos

estudantes público da educação especial matriculados nas redes estadual e
municipal no município de Santa Teresa. O acompanhamento das ações foi através

de visita local de monitoramento, reuniões colaborativas com a Associação
Pestalozzi e Instituições de Ensino para planejamento pedagógico e avaliação do

processo de aprendizagem.

14.INSERÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO DE
PREVENÇÃO E CONTROLE (PEPC) NA PLATAFORMA ESCOLA SEGURA

O documento foi organizado considerando a Portaria Conjunta Sedu/Sesa Nº 01/R

de 08 de agosto de 2020, Nº 02-R de 29 de setembro de 2020, que estabelece

medidas administrativas e de segurança sanitária a serem tomadas pelos gestores

das instituições de ensino no retorno às aulas presenciais, sendo modificado no

decorrer do ano conforme as Portarias SESA/SEDU Nº 06-R de 21 de julho de 2021,

Nº 07-R de 06 de outubro de 2021, Nº 09-R de 23 de novembro de 2021. Visando

atender aos protocolos sanitários foi ofertada em parceria com a Secretaria
Municipal de Saúde a formação para os profissionais da educação.



O monitoramento na Plataforma Escola Segura do Governo do Estado é realizado

diariamente pelas Instituições de Ensino da rede municipal e coordenada pela

Secretaria Municipal de Educação.

15. PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA
,

0 Formação pela Escola (FPE) e um programa de formação continuada, na
modalidade a distância, que tem por objetivo contribuir para o fortalecimento da

atuação dos agentes e parceiros envolvidos com a execução, o monitoramento, a

avaliação, a prestação de contas e o controle social dos programas e ações
educacionais financiados pelo FNDE.

16. 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.

16.1 FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL

Entendemos que a formação continuada não deve se restringir a 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 area 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 2021 em

parceria com o Polo UAB, um processo contínuo de formação continuada para todos

os profissionais da Rede Municipal de Ensino de Santa Teresa.



16.2 CURRÍCULO: UM OLHAR DE INTERSECÇOES

A formação tem como objetivo promover uma pratica curricular que contemple os

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento prioritários/as habilidades prioritárias

e as possíveis intersecções com os temas integradores e as realidades vigentes em

nosso município, alinhar as discussões a respeito da tríade objeto de conhecimento

x habilidade x competência, respeitando as especificidades de cada componente

curricular, buscando promover mais segurança no que se refere a aprendizagem em

espiral, compreender o modo de funcionamento do ensino híbrido a fim de
implementar as práticas educativas e estruturar/organizar, em consonância com a

proposta da BNCC, nos momentos de encontros presenciais, materiais que possam

ser utilizados/aplicados em sala de aula.

Serão contemplados professores da Educação Infantil, Anos lnicias e Finais do
Ensino Fundamental e EJA.

16.3 EDUCAÇÃO INCLUSIVA: OUTROS OLHARES, CONCEITOS E PRÁTICAS

O objetivo da formação e aprimorar o trabalho dos professores de educação especial,

para favorecer o processo de inclusão dos estudantes com deficiência e possibilitar

a reelaboração conceitual dos temas abordados visando à reconstrução de uma

pratica reflexiva.

17. FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM PARCERIAS COM OUTRAS
|NST|TU|çõES

O processo formativo também foi propiciado em parceria com instituições
renomadas para o desenvolvimento das competências e habilidades de nossos

profissionais.

17.1 CURSO DE APERFEIÇOAMENTO ESCOLA DA TERRA “CAPIXABA” 3ª

EDIÇÃO

O Curso de Aperfeiçoamento Escola da Terra “Capixaba”- terceira edição 2020/2021

e uma parceria com a Secretaria de Estado da Educação (SEDU) e da Universidade

Federal do Espírito Santo (UFES).



Tem como objetivo formar professores-educadores do campo, atuantes em salas

multisseriadas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental acerca das questões

didatico pedagógicas, interculturais, sociais e políticas da educação do campo.

17.2 FORMAÇÃO INICIAL DE DIRETORES ESCOLARES

Com o objetivo de qualificar os atuais diretores escolares da rede pública municipal

de ensino do Estado do Espírito Santo, bem como professores e pedagogos efetivos

que desejam pleitear essa função, por meio de formação continuada, na perspectiva

da gestão democrãtico-participativa, centrada nos aspectos pedagógicos com fins de

efetivação do direito à educação básica com qualidade social, na modalidade: EaD,

com carga horária de 80 h.

17.3 FORMAÇÃO IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO DO ESPÍRITO SANTO NA

EDUCAÇÃO INFANTIL

Com o objetivo de apoiar o fazer docente na Educação Infantil da rede pública

capixaba para o desenvolvimento de práticas educativas que promovam, sob os

eixos interações e brincadeiras, aprendizagens e conhecimentos que serão
ampliados e aprofundados ao longo do seu processo formativo. O publico-alvo é

formado por professores da Educação Infantil e equipes escolares das redes

municipais de ensino na modalidade: EaD, com carga horária de 100 horas.

17.4 FORMAÇÃO IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO DO ESPÍRITO SANTO NO

CICLO DE ALFABETIZAÇÃO

Com o objetivo de fortalecer as práticas pedagógicas dos professores do fº ao 3º

ano do Ensino Fundamental da Rede Estadual de Educação que compõem um dos

eixos de ação do Pacto pela Aprendizagem do Espírito Santo (Paes). 0 público-alvo

é formado por professores alfabetizadores, na modalidade: EaD, com carga horária
de 100 h.



17.5 FORMAÇÃO AEE: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

Com o objetivo de promover a formação continuada dos profissionais da educação

das redes públicas (municipais e estadual), para que possam atender com maior

qualidade os alunos com necessidades educacionais especiais, ampliando o
repertório do professor com conceitos, didáticas e metodologias de ensino-
aprendizagem na educação especial, à luz da Política de Educação Especial na

Perspectiva da Educação Inclusiva e as diretrizes operacionais da Secretaria de

Estado da Educação. Na modalidade: EaD com a carga horária de 80h.

17.6 FORMAÇÃO SOCIOEMOCIONAL

Subsidiar o profissional da educação para o desenvolvimento de habilidades, na

temática socioemocionais, como uma estratégia de prevenção de demandas
psicossociais, na modalidade: EaD, com carga horária de 80 h.

17.7 FORMAÇÃO HÍBRIDO E AS METODOLOGIAS ATIVAS

Com o objetivo de proporcionar aos profissionais da educação a compreensão

acerca do conceito e da aplicação do ensino híbrido e das metodologias ativas nas

escolas, assim como a conexão destas com as competências previstas na Base

Nacional Comum Curricular (BNCC). Na modalidade: EaD, com carga Horária de 80

h.

17.8 FORMAÇÃO SAEB DIGITAL

Ofertada pela Secretaria Municipal de Educação juntamente com o Instituto

Conhecer, a formação tem como propósito melhorar o desempenho das escolas

municipais no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), bem como o Índice

de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).



18. SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: “REALIDADES E DESAFIOS NA

INCLUSÃO ESCOLAR: POR UMA PRÁTICA SENSÍVEL E SIGNIFICATIVA”.

Compreendendo que o processo de inclusão escolar é reponsabiIidade de todos os

profissionais da educação atuantes nas Instituições de Ensino na prestação de

serviços com qualidade e equidade com olhar sensível a especificidade existente de

cada estudante. Esse momento formativo promoveu a conscientização ética para

uma pratica de sentidos no exercício profissional.

19. OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA — OBA

É realizada anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) em parceria

com a Agência Espacial Brasileira (AEB) entre estudantes de todos os anos do

ensino fundamental e médio em todo território nacional. A OBA tem por objetivos

fomentar o interesse dos jovens peIa Astronomia, Astronáutica e ciências afins,

promover a difusão dos conhecimentos básicos de uma forma lúdica e cooperativa.

Para o ano de 2021 as inscrições já foram realizadas, envoIvendo estudantes do fº
ao 9º ano do Ensino Fundamental.

20. OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA — PROGRAMA ESCREVENDO O

FUTURO

Trata-se de um concurso de produção de texto para estudantes de escolas públicas

de todo o país. Por meio do programa, os estudantes têm a oportunidade de
aprimorar a leitura e a escrita tendo como o maior prêmio o próprio conhecimento

construído. As Instituições de Ensino realizaram a inscrição da 7ª edição da

Olimpíada de Língua Portuguesa. Participam do concurso estudantes de 5º ao 9º

ano do Ensino Fundamental nas categorias: poema, memórias literárias e crônica.

21.0LIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS -

OBMEP

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - OBMEP é um projeto

nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo Instituto

de Matemática Pura e Aplicada - IMPA, com o apoio da Sociedade Brasileira de



Matematica — SBM, e promovida com recursos do Ministério da Educação e do

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações — MCTIC.

Tem como objetivos principais:

- Estimular e promover o estudo da Matemática;

- Contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que um

maior número de alunos brasileiros possa ter acesso a material didático de
qualidade;

- Identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso em universidades, nas áreas

científicas e tecnológicas;

No ano de 2021 a OBMEP foi realizada:

- Anos Finais do Ensino Fundamental 6º ano 9º ano: a primeira fase entre os dias 28

de junho e 03 de agosto e a segunda fase no dia 06 de novembro

- Anos Iniciais do Ensino Fundamental 4º e 5º anos: OBMEP Nível A foi realizada

nos dias 18 e 19 de outubro.

22. CONFERÉNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A Conferência Intermunicipal de Educação (CONIE 2021) é um espaço democrático

aberto ao Poder Público para que todos possam participar do desenvolvimento da

Educação Nacional, em que estudantes, pais, profissionais da educação, gestores,

conselheiros, agentes públicos e sociedade civil organizada, de modo geral, tem em

suas mãos a oportunidade de conferir os rumos da educação brasileira. Com a

temãtica:“lnc|usão, equidade e qualidade: compromisso com o futuro da educação

brasileira”. Foi realizada em formato on-Iine, nos dias 23, 24 e 25 de novembro de

2021, em parceria com os municípios de Itaguaçu, Itarana, Santa Leopoldina e São

Roque do Canaã. Possui carater deliberativo e apresentará um diagnóstico da

realidade educacional dos municípios participantes, sendo um conjunto de propostas

que subsidiarão a Conferência Estadual de Educação e a Conferência Nacional de

Educação/2022.



23. INFRAESTRUTURA FÍSICA E FINANCEIRA

23.1 AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS PARA AS INSTITUIÇOES DE ENSINO DA
REDE PUBLICA MUNICIPAL

Foram adquiridos 11 Parques Infantis, 8 Balanços de 02 lugares, 2 Gangorras

Infantis, 10 Gangorras, 14 Carroséis de 08 lugares, 5 Bichos de Mola e 7
Escorregadores para as areas recreativas das Instituições de Ensino da Rede

Pública Municipal, totalizando R$ 545.770,93 (quinhentos e quarenta e cinco mil,

setecentos e setenta reais, noventa e três centavos).

23.2 AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE
PUBLICA MUNICIPAL PARA O ANO LETIVO DE 2022

Esta Secretaria fez a aquisição de 3.130 Kits Escolares, que serão distribuídos aos

alunos da Rede Pública Municipal para o ano letivo de 2022, um investimento de

R$ 409.253,70 (quatrocentos e nove mil, duzentos e cinquenta e três reais, setenta

centavos).

23.3 AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA ATENDER AS INSTITUIÇOES DE
ENSINO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL

Esta Secretaria realizou a aquisição de 250 Notebooks para realizar a atualização

dos equipamentos de informatica das Instituições de Ensino da Rede Pública

Municipal, no valor de R$ 872.250,00 (oitocentos e setenta e dois mil, duzentos e

cinquenta reais).

23.4 REFORMA DA EMEI NONNA CIZELA

Contratação de Empresa para realizar a reforma da EMEI “Nonna Cizela”, no valor

de R$ 136.738,66 (cento e trinta e seis mil, setecentos e trinta e oito reais, sessenta

e seis centavos).

23.5 REFORMA DA EMEIEF PROFESSOR HAUSLER

Contratação de Empresa para realizar a reforma da EMEIEF “Professor Hausler”, no

valor de R$ 406.110,61 (quatrocentos e seis mil, cento e dez reais, sessenta e um

centavos).



23.6 REPAROS EM DIVERSAS ESCOLAS

Foram realizados pequenos reparos em algumas Instituições de Ensino neste ano, a

saber: EMEF “Antônio Valesini”, EMEIEF “Alto Santo Antônio”, EMEIEF “Geralda

Rodrigues Sarmento”, EMUEF “Itanhanga” e EMPEIEF “Goiapaboaçu”.

PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL

1.INFORMAÇÓES GERAIS

Poder e Órgão de vinculação: Poder Executivo

Secretaria: Procuradoria Geral

Sigla: PJUR

Identificação da Unidade Jurisdicionada Denominação completa: Procuradoria Geral

do Município de Santa Teresa

Telefone de contato: (027) 3259- 3929

Endereço eletrônico: procuradoria©santateresa.es.gov.br

Página da Internet: http://www.santateresa.es.dov.br

2. ESTRU'FURA FUNCIONAL/ORGANIZACIONAL DA PROCURADORIA GERAL
DO MUNICIPIO

A Procuradoria-Geral do Município de Santa Teresa e o órgão central do sistema

jurídico do Município, responsável por exercer as atribuições constitucionais de

representação judicial e de consultoria jurídica, nos termos do art. 132, da
Constituição Federal e Lei Complementar 05/2015.

A atuação da advocacia pública tem por finalidade defender os interesses do

Município em demandas judiciais, administrativas e extrajudiciais, bem como prestar

a consultoria jurídica às Secretarias, servidores e às autoridades públicas.

Atualmente, a Procuradoria Municipal de Santa Teresa possui 05 (cinco) servidores,
sendo:

SERVIDOR REGIME CARGO
Driani Milanezi Priori Comissionado Procurador Geral Municipal
Aline R. S. Fracalossi Comissionado Procurador Jurídico Municipal
Cleudima L. da Silva Comissionado Procurador Jurídico Municipal



Lorenzo Hoffmam Comissionado Procurador Jurídico Municipal
Amanda L. Degasperi Comissionado Superintendente Jurídico

S.AÇÓES DA PROCURADORIA MUNICIPAL NO ANO DE 2021

Durante o exercício de 2021, a Procuradoria desenvolveu inúmeros trabalhos

voltados à defesa do Município ou a consultoria jurídica dos órgãos e entidades

municipais.

Podemos destacar os seguintes:

Nº de Ofícios expedidos: 61

Nº de Memorandos expedidos: 65

Média de Pareceres
licitatórios/dispensas/inexigibilidades: 453

(impressos) em procedimentos

Média de Pareceres (impressos) em procedimentos relacionados a matéria de RH:
209

Média de Pareceres (impressos) em procedimentos diversos: 430

Média de processos judiciais em andamento: 74

Média de Peças judiciais:

Recursos Especiais: 3

Petições Diversas: 4

Contrarrazões: 4

Contestações: 22

Apelações: 9

Alegações Finais: 2

Recursos Inominados: 2

Recurso Extraordinário: 1

Embargos de Declaração: 2

Agravo: 1

Petições Iniciais: 3

Média de encaminhamentos* de processos administrativos à PJUR no ano de 2021,
até a data de 27/12/2021 : 3.192



Observação: Todos os tópicos acima, exceto o nº de memorandos e ofícios
expedidos, estão descritos como média pois existe probabilidade de haver
despachos e pareceres que não foram salvos nos arquivos internos dos
computadores da PJUR.

Ressaltamos que o número de manifestações, despachos e pareceres feitos a

caneta, no bojo dos processos acima citados não foram contabilizados, desta feita, a

Procuradoria já se manifestou, em média, mais de 3.000 três mil vezes em
processos administrativos.

* Neste caso, o mesmo processo pode ter sido encaminhado mais de uma vez.

4.PRECATÓRIOS

Precatórios são requisições de pagamento expedidas pelo Judiciário para cobrar de

municípios, estados ou da União, assim como de autarquias e fundações, valores

devidos após condenação judicial definitiva.

O pagamento de precatórios está previsto na Constituição Federal. Formular a

requisição do pagamento compete ao presidente do Tribunal em que o processo
tramitou.

Os precatórios podem ter natureza alimentar — quando decorrerem de ações

judiciais relacionadas a salários, pensões, aposentadorias ou indenizações — ou não

alimentar, quando tratam de outros temas, como desapropriações e tributos.

Ao receberem os depósitos das entidades devedoras, os Tribunais responsáveis

pelos pagamentos organizam listas, observando as prioridades previstas na
Constituição Federal (débitos de natureza alimentar cujos titulares tenham 60 anos

de idade, sejam portadores de natureza grave ou pessoas com deficiência) e a

ordem cronológica de apresentação dos precatórios.

Nos termos do artigo 100 da Carta Maior:

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas
Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de
sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem
cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos
créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de
pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais
abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 62, de 2009). (Vide Emenda
Constitucional nº 62, de 2009) (Vide ADI 4425)



O Poder Judiciário encaminhou ao Município, no presente ano, a relação de

precatórios pendentes de pagamento, que deverão constar no orçamento de 2022.

Considerando tal encaminhamento, a Procuradoria Municipal através do processo

administrativo nº 11202/2021 remeteu tal lista a Secretaria Municipal de Fazenda,

que conforme analítico de despesa do orçamento de 2022, destinou valores na

dotação orçamentária 901901 .2884609010.903 — Gestão das Operações Especiais

Precatórios e Indenizações.

Segue a relação:

ORDEM Nº PRECATÓRIO NOME DO BENEFICIÁRIO
01 0020493-04.2020.8.08.0044 Mercon e Moulin Advogados
02 0005830-162021.8.08.0044 Arildo Gramilich
03 0023617-582021.8.08.0044 Bethania Feltz Schimidt
04 0012388-042021.8.08.0044 Renato Cosmi
05 0020529-462021.8.08.0044 A. Madeira Ind. E Comercio LTDA

É importante ressaltar que a Procuradoria Municipal, em conjunto com a Secretaria

Municipal de Fazenda, em constante comunicação, observam as normas
constitucionais que regem a matéria, respeitando sempre a ordem cronológica.

Por fim, no ano de 2021 não houve pagamento de precatórios.

5.ESTRATÉGIAS PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E

POLÍTICA DE RECUPERAÇÃO

Atualmente, visando obter resultados satisfatórios quanto à recuperação de créditos

tributários, existe um Procurador que atua especificamente com a matéria, sendo

responsável pelos processos judiciais de execução fiscal, bem como por analisar os

procedimentos administrativos relacionados à matéria tributária.

A atuação da Procuradoria, nestes moldes, e de grande proximidade com o Gerente
Fazendãno.

A Gerência Fazendária realiza o controle dos casos em que ha a necessidade de

ajuizar execuções fiscais judiciais, de acordo com o valor estipulado (1500 VRTE) e

encaminha para que a Procuradoria peticione de modo a propiciar a recuperação de
tais débitos.



Os valores inferiores a 1500 VRTE são encaminhados em remessa online ao

Cartório de Protesto do Município de Santa Teresa, pela SMFA. No total, constam 21

protestos, na planilha de relação de protesto por data de lançamento.

Ressaltamos que todos os contribuintes inadimplentes com o débito superior 1500

VRTE, levantados pela SMFA, foram encaminhados a PJUR e executados
judicialmente. Os respectivos processos encontram-se em trâmite perante a justiça

estadual. A título de informação, foram ajuizadas 8 ações de execução fiscal.

No presente ano, visando atender a uma auditoria do TCE/ES, que trata justamente

da melhora na arrecadação, a municipalidade, através do processo nº 3078/2021,

celebrou o contrato nº 75/2021, que tem o objetivo de contratar empresa
especializada para elaboração de planta genérica de valoras (PGV), cadastro e

recadastramento físico-imobiliário, “in loco”, da área urbana e de expansão urbana.

Tal ação permitirá que haja uma atualização dos valores praticados que se
encontram defasados. Consequentemente haverá uma melhora significativa na

arrecadação.

Outro ponto que merece destaque é que, no ano de 2021, foi elaborado Projeto de

Lei para a instituição de novo Código Tributário Municipal e consequente revogação

do vigente. As alterações indicadas visam, também, a melhora na arrecadação e a

adequação aos preceitos legais.

Após diversas análises dos Setores Técnicos, objetivando agilizar os processos de

avaliação de bens imóveis, foi implementado através de Sistema da E&L o módulo
de ITBI online.

No presente ano, conforme descrito nos parágrafos ac

6.VALORES PREVISTOS NA LOA E PAGOS ATÉ O PRESENTE MOMENTO

Considerando que a Procuradoria Municipal é uma Secretaria “meio”, os valores

destinados na Lei Orçamentária têm o intuito de promover a manutenção das

atividades administrativas, sendo que, do valor destinado no exercício de 2021, até a

presente data foram executados aproximadamente 86%.

ORÇADO EXECUTADO PERCENTUAL
R$ 472.600,00 R$ 403.852,17 86%



Os canais de atendimento da Procuradoria Geral Municipal podem ser
acessados através dos seguintes contatos:

E-mail: procuradoria©santateresa.es.gov.br

Telefone: (27) 3259-3929

Horário de atendimento: 08:00 às 11:00 - 12:30 às 15:30

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE SANTA TERESA

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 2021, 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 planejamento é a principal ferramenta de gestão ambiental em âmbito municipal,

entretanto, há de se ressaltar que não há dúvidas de que a pandemia gerada pelo

novo coronavírus (COVID-19) impactou diretamente as ações pretendidas pela

Secretaria de Meio Ambiente para o exercício de 2021.

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, encaminhã-Ias 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 2021.

ÓRGÃO GESTOR DE MEIO AMBIENTE NO AMBITO 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 Educacão Ambiental, Setor de Fiscalização

Ambiental, e Coordenação da Usina de Triaqem e Reciclaqem de Resíduos Sólidos

Urbanos, os quais serão discriminados abaixo, bem como as suas atividades:

SETOR ADMINISTRATIVO

0 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.

Importante frisar que além das incumbências mencionadas acima, este é o Setor

responsavel 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

responsaveis.

Desta forma, informamos que foram expedidos 387 (trezentos e oitenta e sete)

ofícios e 19 (dezenove) memorandos.

O Setor Administrativo registrou 78 (setenta e sete) denúncias que foram
devidamente encaminhadas ao Setor de Fiscalização Ambiental.

Ressaltamos que foram expedidas 110 (cento e dez) Licenças Ambientais de

diversas atividades, 73 (setenta e três) Dispensas de Licença Ambiental, além de

28 (vinte e oito) Anuências Prévias Municipais.

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 a 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 responsavel 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.



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 2696/2018 que regulamenta o Licenciamento

Ambiental, a Avaliação de Impactos Ambientais, 0 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

2696/2018, 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 & (cento e sessenta) vistorias até o presente momento.

Emitiram & (oito) notas técnicas; & (setenta e oito) despachos técnicos; &
(duzentos e dezesseis) pareceres técnicos; ª (dezenove) ofícios técnicos e 5_2

(cinquenta e dois) relatórios técnicos

Por fim, estão sendo acompanhados mais de 500 (quinhentos) processos de
condicionantes ambientais.

SETOR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Diante de tantas outras incumbências, é o Setor competente por planejar, elaborar e

executar ações, projetos e campanhas voltados a sensibilização da população, com

intuito de estimular atitudes sustentáveis e a preservação do meio ambiente.

Desta forma, algumas 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 manutenção do Projeto de Coleta Seletiva foi realizada através da conscientização

da população sobre a correta separação através de informativos e também através
do controle dos 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

acompanhada de 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.

Foi realizada na Usina de Triagem e Transbordo do Município o evento “Bem-estar

da Mulher” em comemoração ao dia da mulher, para tratar de assuntos como

cuidados em relação a higiene pessoal, cuidados essenciais no ambiente de
trabalho, cuidados em relação a necessidade de exames anuais, importância de

manter atualizado o cadastro na Unidade de Saúde, autoestima, etc.

O mês de Junho é marcado pela Semana Mundial do Meio Ambiente. A Prefeitura de

Santa Teresa, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente fez uma serie de

ações, entre os dias 05 e 09 de junho. No dia 07 de junho aconteceu a arborização

do Cemitério São José e teve a participação do Prefeito Kleber Medici, alem do

secretariado, do representante do poder legislativo e da COOPAAST. A ação teve o

objetivo de gerar melhorias e mais qualidade de vida aos munícipes, já que a

vegetação tem um papel fundamental no clima da cidade. No dia 08 de Junho

aconteceu a Implantação da Coleta Seletiva na Sede da Prefeitura Municipal de

Santa Teresa, o momento foi marcado por uma reunião em que trouxe informações

para a realização da correta segregação dos resíduos gerados no prédio, oriundos

de atividades rotineiras. Alem da separação, será realizada a destinação
ambientalmente adequada atraves da parceria entre a COOPAAST e Prefeitura de

Santa Teresa. Todo o material coletado separado como resíduo seco será destinado

para a reciclagem. Para finalizar a semana, no dia 09 de junho aconteceu a visitação

a Usina de Triagem e Transbordo de Santa Teresa, para conhecerem a realidade

dos trabalhadores da COOPAST — Cooperativa de Trabalho dos Agentes Ambientais

de Santa Teresa. Todos os envolvidos fazem parte do processo de triagem e
acondicionamento dos resíduos sólidos urbanos coletados no município. A visita

agregou informações sobre a correta segregação dos resíduos secos recicláveis e

reforçou a importância do papel de cada munícipe na separação dos resíduos em
casa.



No dia 06 de novembro, aconteceu a 1ª Feira de Meio Ambiente Ecoturismo de

Santa Teresa, realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria

com a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, SAMBIO, INMA e SEBRAE. Foram

discutidos diversos temas, tais como, “Sustentabilidade e bem-estar: caminhos para

a felicidade”, “Perspectivas ambientais, sociais e econômicas a partir do manejo

sustentável dos resíduos sólidos urbanos e agrícolas”, “Boas Praticas Ambientais

para o Turismo Rural e Urbano”. O evento foi encerrado com apresentação da banda

KM 27, contemplada pelo edital da Lei Aldir Blanc.

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.

- 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.

1.3 EMISSÓES DE CERTIDÓES DE REGULARIDADES FISCAIS

- Emissão das certidões negativas de débitos tributários, bem como atestar as notas

fiscais para pagamento dos referidos serviços prestados. Dar continuidade aos



processos de pagamentos. Fiscal dos referidos contratos listados acima.

1.4 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 maquina,

reparos, consertos de pneus, auxilio em situações de imprevistos bem como
emergenciais.

SETOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

E 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 licenciaveis, estejam funcionando em desacordo com a legislação
ambiental.



Dentro desse conjunto de atividades, no ano de 2021 foram realizadas
aproximadamente & (cento e três) vistorias; emitidos £ (quarenta e um) termos

de notificações; 8_5 (oitenta e cinco) relatórios de fiscalizações; & (cento e vinte)

Certidões Negativas de Danos Ambientais — CNDA ª (vinte e dois) memorandos;

O_4 (quatro) auto de advertência e ª (dez) embargos.

Todos os processos administrativos referentes a infração ambiental grave 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 % (duas) reuniões do Conselho

Municipal de Meio Ambiente, ª (oito) reuniões do Conselho do Parque Natural

Municipal Waldyr Loureiro de Almeida.

Durante o exercício de 2021, 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.

Colocamo-nos a disposição para qualquer esclarecimento, através do telefone 3259-

2122 e no endereço eletrônico administrativoma©santateresa.es.qov.br.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura no exercício 2021 realizou as
seguintes atividades no Município:

Manutenção das Estadas Vicinais

Nas comunidades de: Alto Lombardia, Lombardia, Alto Santa Lúcia, Goiapabuçu,
Vale das Bençãos, Encantado, Rio Saltinho, Valsugana Velha, Aparecidinha, Santo
Antônio, Alto Santo Antonio, Valão de São Pedro, Estrada de Recreio, Santa
Terezinha, Vale Verde, Caravaggio, Nova Valsugana, Serra dos Pregos, Serra do
Gelo, Alto São Lourenço, Distrito de Alto Caldeirão, São José, Tabocas, Alto
Tabocas, Distrito de Várzea Alegre, ltanhanga, São Paulo do Rio Perdido, Pedra
Alegre, Alto Várzea Alegre, Bangú, Córrego Frio, Santo Hilario, São Sebastião, São



Marcos, Distrito de Santo Antônio do Canaã, Distrito de São João de Petrópolis,
Milanezi, Assentamento, Distrito de 25 de Julho, 15 de Agosto, São Brás, Julião,
Ribeirão Alegre.
Concluímos o patrolamento dos nossos 4.200 km, aproximadamente, de estradas
vicinais do Município de Santa Teresa, em 05 de outubro de 2021, com equipamento
e mão de obra própria, estamos fazendo um constante serviço de manutenção, para
deixa-las em boas condições.

Reformas e Finalizações de Obras

xxxxxxx

J
J

Reforma da Escola de Alto Pedra Alegre;
Construção do passeio do Posto deISaúde de São João de Petrópolis;
Reforma do Posto de Captação de Agua de São João de Petrópolis;
Reforma da Praça de São João de Petrópolis;
Reforma do Centro de Vivência de São João de Petrópolis;
Reforma de 02 (duas) pontes na região de Nova Valsugana;
Reforma de 01 (uma) ponte na região de Várzea Alegre (Estrada de Toma
Vento);
Nova Estrutura para Captação de Água no Distrito de Alto Caldeirão;
Reforma no Sistema de Escoamento de Aguas Pluviais da Ladeira Fortunato

Bonino;J Colocação de tampas dos PVs, em parceria com a CESAN, no Bairro Vila
Nova;

Construção de canaleta no Bairro Residencial São Lourenço, para adequação na
captação de águas pluviais.

xxxxxxxxxx '

xx

&&

Manutenção dos Prédios Públicos

Sede da Prefeitura municipal de Santa Teresa;
Colégio Ethevaldo Damazio, Sede;
Colégio Peçanha Póvoa, Sede;
Escola Antônio Valesini, Patrimônio de Santo Antônio;
Escola , em Alto Caldeirão;
Escola de Alto Pedra Alegre;
Escola de Goiapabuçú;
Quadra de Esportes e Escola, no Assentamento;
Quadra de Esportes, Sede, próximo a Rodoviaria;
Reforma em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, da
area para a pratica de Skate, Sede, próximo a Rodoviaria;
Melhorias no telhado, forro e parte elétrica no Polo UAB, Sede;
Manutenção e instalação de rede elétrica, em área destinada aos funcionários,
no Cemitério São Pedro;
Manutenção do Posto de Saúde São Lourenço;
Manutenção do Posto de Saúde de Lombardia.

Limpeza dos Rios

Rio São Lourenço - 03 (três) vezes num período de 10 (dez) meses;



xxxxx ' xxxxx
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Rio São Pedro — 03 (três) vezes num período de 10 (dez) meses;
Rio Timbuí — 03 (três) vezes num período de 10 (dez) meses;
Rio em Alto Caldeirão - 01 (uma) vez;
Rio em Tabocas - 01 (uma) vez;
Rio em Patrimônio de Santo Antônio - 01 (uma) vez.

Calçamentos

Instalação do calçamento em Tabocas;
Instalação do calçamento em Alto Várzea Alegre (Comunidade da Penha);
Reparo no calçamento, na saída do Residencial São Lourenço;
Reparos no calçamento da Rua São Lourenço;
Reparos constantes nas ruas do Centro, devido ao peso das cargas dos
caminhões, e nossas vias não são estruturadas para tamanho peso;
Reparo e limpeza da estrada de acesso a Aparecidinha;
Reparo no calçamento da estrada de acesso ao Caravaggio.

Serviços Elétricos

Manutenção elétrica em todas as Escolas Municipais;
Manutenção da parte elétrica da Delegacia de Polícia Civil;
Manutenção elétrica das quadras e ginásios do Município;
Manutenção de todos os postos de saúde do Município;
Equipe de eletricistas sempre a disposição para reparos em todos os Prédios
e Repartições Públicas do Município.

Aterros Licenciados

Comunidade Milanezi;
Reflorestamento de area de aterro já utilizado.

Sistema de Abastecimento de Água

Distrito de Várzea Alegre;
Comunidade de Alto Várzea Alegre;
Distrito de Alto Caldeirão;
Comunidade de Alto São Lourenço.

Sistema de Coleta de Lixo e Limpeza do Municípi_o

Limpeza de Bueiros no Centro da Sede e Bairros no entorno;
Coleta do Lixo nos Bairros adjacentes em todos os dias da semana;
Coleta de Lixo no interior, de acordo com escala pré-determinada;
Varrição diária, e em forma de mutirão de acordo com a necessidade;
Lavagem com Caminhão Pipa, de Ruas e pontos pré-determinados;
Pintura de meios fios e faixas.

Funcionários e Veículos, à disposição das demais Secretarias
Municipais



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LISTA DE SIGLAS

AB - Atenção Básica

ACS — Agente Comunitários de Saúde

AE - Atenção Especializada à Saúde

APS - Atenção Primárias à Saúde

CER - Centro Especializado de Reabilitação

CMS - Conselho Municipal de Saúde

ESF - Estratégia de Saúde da Família

NASF - Núcleo Ampliado de Saúde da Família

PAS - Planejamento Anual de Saúde

PBF - Programa Bolsa Família

PMS - Plano Municipal de Saúde

SMSA - Secretaria Municipal de Saúde

VE - Vigilância Epidemiológica

VS - Vigilância em Saúde



1JNTRODUÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) apresenta o Relatório de Gestão

referente ao exercício de 2021. Este relatório demonstra a execução anual

das proposições do Plano Municipal de Saúde 2018-2021, aprovado pelo

Conselho Municipal de Saúde na Resolução nº 003/2018, em 06 de março
de 2018.

O Relatório de Gestão e um instrumento de planejamento. É por meio deste

documento que a SMSA divulga os resultados alcançados na atenção

integral à saúde de acordo com a Programação Anual de Saúde (PAS),

demonstrando assim a efetividade e eficiência na sua execução, comprova

a aplicação dos recursos, além de subsidiar as atividades de controle e

auditoria internas e externas. Somado a isso, orienta a elaboração de

novas programações anuais e eventuais redirecionamentos que se fizerem

necessários no Plano Municipal de Saúde.

Os quadros demonstrativos ao longo do relatório evidenciam os resultados

físicos alcançados pelas políticas de saúde no exercício e o texto traz

ponderações e justificativas sobre esse conjunto de informações. Ademais

apresenta os gastos de saúde da SMSA.

Sublinha-se que, a construção e execução de toda PAS se deu em meio a

pandemia do novo Coronavírus - Covid-19, agravo de saúde mundial que

trouxe desafios para toda gestão em saúde, no sentido de produzir ações

rápidas e necessárias para conter a propagação da doença e concomitante

a isso dar continuidade as demais políticas de saúde que dão forma ao
Sistema Único deSaúde.



2. IDENTIFICAÇÃO

2.1 Informações territoriais do município

UF

Área de Unidade Territorial (kmz)

População cadastrada

Espírito Santo

683,532

27.650

Fonte: IBGE, Sistema de Informação em Saúde interno

2.2 Secretaria de Saúde

Nome do Órgão

CNPJ

Endereço

E-mail

Telefone

2.3 Informações da Gestão

Prefeito

Secretário de Saúde

Secretária Adjunta de Atenção
Básica e Vigilância em Saúde

Secretário Adjunto de Atenção
Especializada

Secretaria Municipal de Saúde
deSanta Teresa
14.491 .945/0001-68

Rua Darly Nerty, 446 - Centro, Santa
Teresa - ES, 29650-000
saude©santateresa.es.gov.br

(27) 3259-3883

Kleber Medici da Costa

Fausto Covre

Isabela Pellacani P. das Posses
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3. GASTOS COM SAÚDE

A Lei Complementar nº. 141, que regulamenta o 5 Bº 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 nª 8.080, de 19 de setembro de 1990,

e 8.689, de 27 de julho de 1993, determina no Artigo ?º, o percentual mínimo

que os Municípios 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 5

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 15,45% no primeiro quadrimestre e 14,83% no

segundo quadrimestre, das receitas arrecadadas com impostos.



4. MATRIZ DO RELATÓRIO DE GESTÃO 2021 com JUSTIFICATIVAS
DASÁREAS TÉCNICAS

Nesta seção será apresentado a análise de execução das diretrizes,

objetivos e ações propostas no Plano Municipal de Saúde 2018-2021 e na

Programação Anual de Saúde 2021.

As ações serão analisadas por meio da atribuição de um valor
percentual conforme graduação de execução. Para exemplificar, caso uma

das ações proposta tenha sido executada de forma integral durante o ano em

exercício será atribuído um valor percentual de 100%, enquanto uma ação

que foi cumprida parcialmente, 50%.

As justificativas técnicas serão apresentadas quando as ações
propostas não puderam ser cumpridas em sua totalidade ou foram
executadas parcialmente.



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

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

Reavaliação territorial 100%
Cadastramento das famílias 100%
Adequar a Lei dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 100%

Processo Seletivolpara ACS e demais profissionais da 100%
Estrategias de Saude da Familia (ESF)Estrutura física 100%

Manter capacitação contínua dos AgentesComunitários de Saúde 50%
Monitoramento e atualização da situação cadastral da 50%
populaçao;

Instituir instrumento de classificação de risco familiar 100%
possibilitando seu registro no sistema Consulfarma

APS

APS
ESF

Justificativa: Considerando o advento da Pandemia do novo Coronavírus e a consequente Campanha de Vacinação contra a Covid-19 fez-se
necessário o redirecionamento do foco de atuação dos ACS motivo impactando no desenvolvimento das ações de capacitação e a de monitoramento.

Ampliar a cobertura da Atenção ao Tabagista Levantar dos Profissionais da Rede que possuem
treinamento

APS
ESF



Capacitar os novos Profissionais da Rede -
Levantamento das equipes que já tem o programa
implantado
Levantamento dos pacientes tabagistas no município eencaminha-los aos grupos -

Justificativa: Em face da pandemia do novo Coronavírus os grupos de atenção ao Tabagistas foram suspensos, no entanto, os pacientes foram
atendidos continuamente dentro das rotinas das ESF.

Formação dos Profissionais que compõe o NASF -
Reunião com as Equipes para diagnóstico das
necessidades do território

Implantar o apoio matricial nas ESF por meio do NASF - ." N .
Núcleo Ampliado de Atenção a Saúde da Família e Reuniao para expor as propostas que serao implantadas _ APSN , . em cada Equipe ESFAtencao Basica.

Remodelar a proposta de matriciamento para que as ações
estejam de acordo com a particularidade do território;
Monitorar as ações realizadas no território para avaliar
seu impacto

Justificativa: Em virtude da Pandemia do novo Coronavírus e o considerável aumento no número de casos da doença no ano de 2021 fez-se necessário
o redirecionamento dos profissionais da equipe do NASF para integrar a Equipe de Referência e Monitoramento dos casos de Covid-19 no município,
impossibilitando temporariamente o desenvolvimento das atividades elencadas nesta meta.



Fazer levantamento dos equipamentos necessários para 1000/. . execução do Programa ºAtingir cobertura 2 75% de acompanhamento das APS
condicionalidades do Programa Bolsa Família (PBF) Promover ações em datas estratégicas - ESF

VE

Monitorar periodicamente o indicador 100%
Justificativa: Considerando a pandemia do novo Coronavírus as ações necessárias para acompanhamento das condicionalidades do Bolsa Família
foram desenvolvidas dentro das rotinas de atendimento das unidades de ESF. O índice de cobertura até a presente data é de 70,56%.

Promover as reuniões trimestrais de Avaliação e Interação com Gestão, troca de experiências exitosas 1000/. . , , . nas ESFªs e avalia ão de trabalho. ºlVIonitoramento nas EqUIpes de Saude da Familia/AB, Ç APS
promovendo ª integração nª rede de saúde. Programação a ser definida em Colegiado Gestor 25%

Justificativa: Embora não tenha havido reuniões trimestrais previamente programadas conforme definido neste tópico, reuniões pontuais foram
realizadas com os profissionais da ESF com esse objetivo .

Reunião para sensibilização dos Profissionais da Rede de 1000/Implantar a Política Municipal de Primeira Infância, Saúde e demais Setores º
realizando o diagnostico municipal da Primeira Infância Montar comissão e manter reuniões periódicas de SIVISA
em parceria com as secretarias de ação social e monitoramento dos processos de trabalho 50 % APS
educação. Publicar Decreto 100%
Justificativa: Durante o período de aumento expressivo no número de casos de Covid-18 no município as reuniões foram suspensas.
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Subsidiar as Unidades nas dúvidas de utilização do
sistema

Ampliar a forma de uso eletrônico, para que haja Agendar reunião com 0 Profissional responsável do
interligação das informações. Sistema e Coordenadores das Unidades

Implantar Prontuário Eletrônico no CAPS e NAPD

Reformar 07 (sete) Unidades de Saúde; São Levantamento estrutural de cada UBS através de processo 35%
Lourenço/Tabocas, Lombardia (ponto de atenção), ViIa encaminhado ª Secretaria de Planejamento SMS A
Nova/Alvorada, Santo Antônio do Canaã, São João de Programação de reforma com base na prioridade de 350/Petrópolis, 25 de Julho (ponto de atenção), Policlínica. cada Unidade º
Justificativa: Durante o ano em exercício, foi priorizado a entrega da reforma da Unidade de São João de Petrópolis e o início da reforma da Policlínica.
As demais reformas tiveram necessidade de reprogramação e por isso estão contempladas no Pano Municipal de Saúde 2022-2025.

Confecção do projeto e aprovação do mesmo 100%

Construir 02. (Emªs) Unidades de Saúde: Várzea Alegre Fazer levantamento de equipamentos e montar processo 1000/ APSe Alto Caldeirao. de aquisição com as Emendas Parlamentares º
Obra ESF. Várzea Alegre 100%
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Obra ESF. Alto Caldeirão 100%

Levantamento da necessidade 100%
APSAtualizar o parque tecnológico da Saúde Bucal lVIunicipal Aquisição dos materiais

Monitorar pedido de compras 100%
Justificativa: Durante o exercício 2021 foram iniciados dos procedimentos dos processos de compra os quais estão tramitando com conclusão
prevista para o primeiro semestre de 2022.

Unificar o pedido de materiais medico/hospitalar de
. . . N . N demande de pacientesa fim de diminuir a demora nos

Garantir a aqUISIçao de insumos e manutencao dos processosequipamentos odontológicos e material ,
médico/hospitalar em tempo oportuno Controlar as atas de registro de preço

Realizar as compras programadas anuais

. x . . Planejar os acertos necessários para um bom
sªgrªr e ampliar º acesso ª internet nos serVIços de desempenho dos sistemas utilizados na SIVISA bem como 100% SIVISAa conectividade de internet
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Disponibilizar tráfico de dados com maior rapidez, sem uso
Ampliar e qualificar o sistema de informação a toda rede de cabos, agilizando o trabalho interno e melhorando o
da Secretaria Municipal de Saúde. serviço prestado a população, evitando assim gasto

desnecessário com manutenções

100% SIVISA

Acompanhar 100% dos Contratos e Convênios Monitorar planilhas de acompanhamento 50%necessários para o funcionamento da Rede da Secretaria SIVISA
Municipal de Saúde. Acompanhar relatório de vencimentos, aditivos 50%
Justificativa: Ações propostas em desenvolvimento contínuo.

Instituir convênio com Instituição Filantrópica para a A . . ,
implantação dos serviços do Laboratório dos Programas É;)bãrraãgrioelaânªipãmr dos Programas de Saude dº - Sit/ESAde Saúde do município p '
Justificativa: Considerando que no município só há uma única instituição filantrópica que até então possuía a disponibilidade deste serviço a qual no
ano de 2021 substituiu o prestador interno fez-se necessário a reprogramação da meta para o Plano Municipal de Saúde 2022-2025.

Construir ou adequar um espaço para o Núcleo de Apoio Melhorar e garantir comodidade e bem-estar aos usuários SIVISAde Portadores de Deficiência do serviço de Fisioterapia AE
Justificativa: Esta está sendo reanalisada com a perspectiva de viabilização de um CER - Centro Especializado em Reabilitação.
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Integrar o sistema de informatização do Apoio Manter os contratados com compromisso de circular os
Diagnóstico ao sistema de informatização das Unidades setores necessários ao funcionamento dos serviços de
de Saúde. saúde para entender e aprender o uso da ferramenta

APS

Adquirir transporte sanitário (01 Van, 01 microônibus, 02 Garantir melhoria do serviço de locomoção aos usuários 1000/ SMSAambulâncias do Transporte Sanitário º

Adquirir 06 (seis) veículos para equipes Otimizar o trabalho das Estratégias de Saúde da Família
trazendo melhorias oportunas a sua dinâmica

SMSA

Implantar Conselhos Locais de Saúde em todos os
Serviços de Saúde da Rede Municipal

Normatização MP e Conselho

Apoio do Conselho para retaguarda

Manter o modelo para implantar o Conselho

SMSA
CMS
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Monitorar para manter o Conselho ativo -
Justificativa: Considerando o perfil populacional e geográfico do município fora constado inviabilidade da implantação de conselhos locais

Criar estratégia para aumentar a participação dos
Profissionais de Saúde e Usuários no Conselho
Municipal de Saúde

Conscientização da população e dos profissionais
de saúde;

Criar Colegiado e definir os participantes -

Criar o Colegiado Gestor Municipal, garantindo reuniões Criar cronograma anual -periódicas, com o objetivo de fortalecer e exercer a SIVISA
gestão compartilhada da Secretaria Municipal de Saúde Definir horário protegido para as reuniões -

Manter registro das atividades realizadas -
Justificativa: Devido ao cenário que a pandemia do novo Coronavírus e a Campanha de Vacinação contra Covid-19 impuseram à Secretaria Municipal
de Saúde em sua totalidade, não foi possível a criação e manutenção das reuniões do Colegiado Gestor mensalmente. No entanto é importante
ressaltar que reuniões pontuais foram realizadas com os profissionais da ESF com o objetivo de compartilhar anseios decorrentes da rotina e procurar
de forma compartilhada os meios para solução destes.
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Implantar Ouvidoria SUS 100%
Criar cargo Ouvidor 100%Implantar a ouvidoria SUS no município SIVISADivulgação do novo Setor 100%
Capacitar Profissional para o cargo 100%

Empenhar na busca de conhecimento de forma
Elaborar e implantar aNPolítica lvlunicipal dª Gestão dº continuada, firmando laços entre toda a Rede de Trabalho SIVISA
Trabalho e da Educaçao na Saude da SIVISA

Justificativa: Não foi possível a implantação da política devido ao período pandêmico

Formalizar instrumento de avaliação e desempenho de Formalizar instrumento de ªVªIÍªÇãº- 'cada profissional contrato e aplicar quadrimestraImente SIVISA
Apoio jurídico para avaliar a legalidade aopelo gestor imediato. ,instrumento.
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Aplicar o instrumento quadrimestralmente -

Apresentar instrumento no colegiado gestor. -
Justificativa: Atualmente mantem-se o instrumento de avaliação para os servidores efetivos. Não foi possível ampliar para os demais servidores
devido a demandas prioritárias do exercício 2021.

Utilizar as redes sociais para divulgação de boletins
Criar informativo em saúde pública Informativos

Criar canal oficial de divulgação de informações

Implantar e executar Curso básico para todos os Agentes
Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Realizar a capacitação na primeira semana de contrato 100% APS
Endemias

Frl rfrm” rfiini ' .. . . ,
º tª ece ª º ªçªº dos p 9 .33 º ª S dª saudeNe AtiVidade em parceria com a Secretaria de Saude dooutros setores atraves de oficmas de planificaçao em -saúde Estado.

Justificativa: A Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo suspendeu o Projeto de Planificação
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Aplicar questionário para todos os profissionais para o
levantamento de informações sobre a necessidade de
capacitação e consolidar as informações elencando as
capacitações prioritárias

Desenvolver questionário online referente às necessidades
de capacitação

Compilação dos resultados

Desenvolvimento das capacitações

APS
AE

Justificativa: Não foi possível a execução das ações propostas devido a demandas prioritárias do exercício 2021

Realizar 03 (três) capacitações por semestre conforme
tema e grupo.

Aplicação das capacitações conforme a necessidade dos
profissionais.

APS
AE

Justificativa: Não foi possível a execução das ações propostas devido a demandas prioritárias do exercício 2021

Preparar um curso básico sobre o SUS e a organização
da rede de saúde de Santa Teresa e aplicar a todos os
novos profissionais que entrarem no serviço

Curso básico sobre a rede sus municipal de Santa
Teresa — ES

Aplicação do curso para os novos profissionais contratados
bem como a apresentação sobre o funcionamento das
repartições da secretaria de saúde

SIVISA

Justificativa: Embora não tenhamos elaborado um curso com essa finalidade, sempre que é admitido um novo profissional este é orientado quanto
ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, os serviços oferecidos, condutas adequadas no atendimento ao usuário etc.
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Elaborar e aplicar uma formação sobre gestão para os Aplicação da formação nos momentos protegidos de _ SMS A
profissionais, qualificando a política do SUS. educação continuada
Justificativa: Considerando que estes cursos estão sendo disponibilizados pelo Conasems e/ou outras instituições oficiais optamos por aproveitar
essas ferramentas ao invés de elaborar um curso exclusivo aos profissionais do município.

. .. .. . | rn In'ri n I ivi r riRealizar oficma anual com todos os profisSIonais. Cºpºª º Cª e, dª º ª ªtª de ªt dades dª sec eta ª de - SIVISAsaude com horario protegido.

Justificativa: Em virtude da pandemia do novo Coronavírus as oficinas anuais foram suspensas.

Implantar formação dos dispositivos da Política Nacional. N . : Formar de maneira humanizada e permanente todos osde Humanização e instrumentos de Educaçao profissionais atuantes da rede de saúde do município,
abrangendo o acolhimento de seus usuáriosPermanente em Saúde para todos os profissionais da

rede de saúde de Santa Teresa

Garantir que cada serviço realize a roda de educação
permanente uma vez ao mês, de 14:00-16:00hs com
participação de todos os profissionais

Momento reservado aos profissionais para a realização - SMS A
capacitação conforme demanda local

Justificativa: Em virtude da pandemia do novo Coronavírus as rodas de educação permanente foram suspensas.
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Promover pelo menos 01 (uma) atividade por mês para a

ãgfnuáiªsçªgçvªãviiãªã Egªfvisdªeeªãªfãcªfgªgª 2 Atividade de orientação realizada pela ESF em parceria com APSpopulação com serviços de a eqUIpe NASF e demais parceiros NASF
saúde e do SUS

Justificativa: Em virtude da pandemia do novo Coronavírus atividades deste cunho foram suspensas.

Promover a participação dos profissionais em congressos,
oficinas, palestras, debates e simpósios referente ao temade Saúde Mental. SMSAImplementar a formação e educação permanente na

área de saúde mental para 100% dos profissionais de Estimular o uso da ferramenta Telessaúde
todos os serviços da Secretaria Municipal de Saúde.

AE
APS

Atividade em parceria com o CAPS

Justificativa: Apesar desta SMSA fomentar a capacitação e treinamento de seus servidores, no ano de 2021 não fora possível implementar processo
de formação continuada visto as restrições impostas pela pandemia do novo Coronavírus.
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Implantar a educação permanente e matriciamento com Aplicação da formação nos momentos protegidos de
as equipes de saúde da família. educação continuada com apoio do NASF e CAPS. 100% APS

Monitorar indicador continuamente 100%

. . , . Alimentação correta no sistema para extração derelatórios 100%
Ampliar a cobertura de exames Citopatologicos de colo, N . . . APS
de utero na populaçao feminina de 25 a 64 anos de idade , .Montar estrategia de rastreamento com AOS 100%

Disponibilizar o serviço depois do horário comercial 10%

Justificativa: O horário estendido para ampliação da oferta de coleta de exame citopatológico só ocorreu no mês de outubro em decorrências das
ações da Campanha do Outubro Rosa
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Monitorar indicador continuamente 100%

. . N Alimentação correta no sistema para extração derelatórios 100%
Ampliar a cobertura de mamografias na populaçao
feminina de 50 a 69 anos de idade APS

Montar estratégia de rastreamento com AOS 100%

Disponibilizar o serviço depois do horário comercial -

Justificativa: A oferta do serviço depois do horário comercial não foi efetivada pois não se identificou a necessidade de ampliação do horário.

Instituição de protocolos baseados nos parâmetros do
Ministério da Saúde

N * x . Aprovação dos protocolos em reunião com toda rede deEstruturar a rede de atençao a mulher e a criança em saúde '
100% das Unidades Básicas de Saúde, integrando os . N . AAPES
serviços de saúde em uma rede de pontos de atenção Promover capaCItaçao de toda rede de atendimento SUS do

Município

Promover capacitação in loco referente aos protocolos
instituídos

Justificativa: Embora os serviços de atenção à saúde da mulher e da criança tenham sido desenvolvidos em todos os serviços de saúde do município
não houve estruturação de uma rede como previa a PAS 2021. A não execução das ações propostas no planejamento foi consequência dos esforços
alocados nas ações de controle à pandemia e ao desenvolvimento da campanha de vacinação contra covid-19 devido ao aumento exacerbado no
número de casos no ano de 2021. No entanto, por entender a necessidade de uma rede interligada de serviços nesse âmbito, estas ações estão
previstas no PMS 2022-2025.



Organizar e implantar a rede de atenção, proteção e
acompanhamento a vítima de violência, com ênfase
para a violência doméstica e sexual

Primeira reunião intersetorial

Envolver o NASF e CAPS

Construir instrumento de interlocução entre os atoresda
rede de saúde em atenção aos casos

Delegar representantes

APS
AE

Assistência Social foram desenvolvidas.

Normatizar e organizar a atenção à saúde com base em
protocolos clínicos e linhas- guias em todos os serviços
de saúde.

Estudar os protocolos do Ministério da Saúde

Justificativa: A rede de atenção, proteção e acompanhamento a vítima de violência não foi desenvolvida como previa a PAS 2021, no entanto, sempre
que identificado um caso de violência, ações em conjunto com todos os serviços de saúde do município necessários e a Secretaria Municipal de

Desenvolver oficinas para concretização dos
protocolos,vaIidação e publicação

SIVISA

combate a Covid-19.
Justificativa: Não foi possível a execução das ações propostas devido a demandas prioritárias do exercício 2021 e implantação do protocolo de

Divulgar os projetos existentes e ampliar os projetos de
Hipertensão Arterial, Diabetes lVIieIitus, Alongamento e
outros, conforme necessidade.

Abertura de grupos e projetos de assistência emsaúde e
prevenção com o apoio do NASF

Divulgar através de redes sociais e Unidades de Saúde

APS
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Justificativa: Em virtude da pandemia do novo Coronavírus atividades deste cunho foram suspensas.

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

Pactuar as demandas de atendimento referentes aSaúde
Mental e otimizar seu agendamento

SIVISA

combate a Covid-19.
Justificativa: Não foi possível a execução das ações propostas devido a demandas prioritárias do exercício 2021 e implantação do protocolo de

Organizar grupos de atendimento a saúde mental,
conforme protocolos

Melhorar o fluxo de atendimentos endereçados ao CAPS 50%

lVIatriciamento da equipe do CAPS com as ESF's eNASF 50%

Ampliar a cobertura de atendimento e ordená-los em 50%
grupos

AE
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Justificativa: Estas ações foram executas parcialmente de acordo com a evolução do mapa de risco e consequente viabilidade de disponibilização
dos grupos.

Criação de lei municipalAde uar o CAPS conforme le isla ão vi ente . . . . .q 9 Ç 9 Processo seletivo de profissmnais conforme preconizado na
lei de criação do programa no município

lVIaio: Luta Antimanicomial, e Campanha Contra Abuso e
Exploração Sexual de Crianças e Adolescente
Junho: Enfrentamento das Drogas lícitas e ilícitas 100%
Setembro: Setembro Amarelo - Campanha contra o Suicídio
Outubro: Dia Mundial da Saúde

APS
AE

Sensibilizar a comunidade quanto ao cuidado da saúde
mental, visando a desmanicomialização.

OBJETIVO 6.1:
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Reassumir o Comando Único dos leitos de UTI do
Hospital Madre Regina Protmann

Negociação junto ao Estado para retomada docomando
dos leitos de UTI

Atualizar convênio para adequar a forma do custeio

SIVISA
AE

Justificativa: Considerando os realinhamentos da disponibilidade de leitos de UTI em virtude da pandemia não fora possível avançar na negociação
junto ao Estado neste período.

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

Formalizar convênio de prestação de serviço com o
Hospital Madre Regina Protmann

Acompanhar e fiscalizar os serviços prestados
através da comissão de avaIição

SIVISA
AE

Justificativa: O prestador convencionado na ação formalizou o desinteresse na gestão da Unidade Cuidar.

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

Analisar relatórios gerenciais

Descrever passo a passo dos agendamentos eenviar
para todas as Unidades de Saúde

Subsidiar as UBS nos fluxos corretos de agendamento das
especialidades; analisar índice de absenteísmos

AE

Justificativa: Considerando que houve a suspenção do serviço em várias ocasiões devido a pandemia do novo Coronavírus não fora possível
desenvolver esta atividade.
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Contratação de estagiários -Ampliar o quadro de RH no Complexo Regulador SIVISAContratação de auxiliar administrativo conforme a
demanda

Justificativa: Considerando a evolução de implantação do projeto de Regulação Formativa da Secretaria de Estado da Saúde não fora necessário,
neste momento, a ampliação do quadro.

Manter o quadro de profissionais completo e atualizado 100%

Realizar 100% das auditorias programadas Criar cronogramas de auditorias ' SIVISA
Pagamento atraves de produção -

Justificativa: Devido as restrições da pandemia não fora possível criar prévio cronograma de auditoria, entretanto, as ações de auditoria foram
realizadas. O pagamento por meio da produção não é compatível com a metodologia de contratualização atualmente utilizada pelo SUS.



Monitorar 03 (três) relatórios/ano da aplicação dos Manter atransparência na aplicação de recursos,]unto a _ SMS Arecursos financeiros na saúde emissão de relatórios financeiros

Justificativa: Aos convênios e/ou contratos celebrados é dada transparência através da publicação dos mesmos, bem como por meio da prestração
de contas quadrimestral apresentada ao CMS e em audiência pública.

Contratação de funcionários (estagiários e auxiliar
Ampliar & eqUIpe tecnica de controle e aval 'ªç ªº administrativo) para otimizar o trabalho do setor

- SMSA
Justificativa: Apesar dos esforços desta Secretaria não foi possível ampliar a equipe do Setor devido a limitação de cargos disponíveis bem como
restrições da Lei Federal 173.

Monitorar as ações executadas por amostragem nos Criação da comissão de monitoramento da Rede Cuidar -. AE
serVIços contratados Monitoramento e adequações dos serviços prestados

Justificativa: Devido as restrições da pandemia não fora possível executar as ações propostas devido a variação na oferta dos serviços.
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Cadastrar no Sistema de Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (SCNES) 100% dos serviços Manter atualizados os cadastros de estabelecimento e de
novos contratados e atualizar mensalmente os profissionais, realizando seu monitoramento
estabelecimentos de saúde da rede.

Monitorar quadrimestralmente a execução da Monitorar quadrimestralmente o andamento da 1000/ SMS AProgramação Pactuada e Integrada (PPI) execução da PPI. º

. . N . . Avaliar os relatórios mensalmente da produção dos
Avaliar o registro das açoes/procedimentos produ2|dos profissionais, capacitando quanto a utilização de SMSAnos serviços da Rede da Secretaria Municipal de Saúde, , . . . . . . - APS
em relação à capacidade instalada de cada serviço ferramentas tecnologicas disponibilizadas para o registro de AEsua produção diária.

Justificativa: Devido as restrições da pandemia não fora possível executar as ações propostas devido a variação na oferta dos serviços.

30



Implementar a promoção do uso racional de
medicamentos a população e aos profissionais de saúde

Observar no ato da dispensação sobre possíveis interações
medicamentosas e orientar sobre o uso correto do
medicamento. Eleger um responsável para receber
capacitação nas UBS para melhorar a comunicação entre
farmacia básica e UBS além de ser um elo entre o paciente
e a gestão.

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

Desenvolver um plano mais detalhado sobre as ações da
Assistência Farmacêutica, discutindo de maneira mais
eficiente sobre o que determina a Portaria 56 e 57/2018, 100%
quanto as normas para prescrição e dispensação
Discutircom profissionais médicos e enfermeiros normas de
dispensação seguindo o que determina a Portaria 344/98 e 100%
RDC 20/2011

Definir atividade específica para cada farmacêutico da rede 1000/ O- almoxarifado, unidades, compra, dispensação.

SIVISA
APS
AE

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

Definir junto a gestão cronograma fixo para programação do 100%
processo de compras
Priorizar agilidade nos setores que envolvem a compra do
medicamento (licitação, contratos e convênios etc. em 100%
parceria com o setor administrativo da Secretaria de Saúde)

SIVISA
APS
AE
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Diminuir o tempo de resposta em caso de processos que ºforam impugnados 100 Aª
Minimizar o processo entre a compra e a disponibilização do º
medicamento para suprir as demandas dos pacientes 100 Aª

Justificativa:

Reestruturar o sistema de reabastecimento (da farmácia 1000/Básica para os dispensários das UBS) º
Monitoramento periódico e reorganização dos dispensários

Implementar e manter as atividades do ciclo da das UBS 100% SIVISA
ASSÉFGÉC'ª Farmaceutica . (seleçao, programaçao, Treinamento periódico com o Consulfarma para melhor APS
aqUISIçao, armazenamento, distribUIçao e dispensaçao) gerenciamento nos dispensários 100% AE

Ter toda equipe da farmácia capacitada para gerir o estoque
e almoxarifado. Ter uma equipe multidisciplinar para 100%
programação e aquisição de medicamentos



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

Levantamento das atividades 100%

Montar cronograma para atender demanda (busca ativa,demanda de visita domiciliar) 100%
Estruturar e organizar o serviço da vigilância epidemiológica
para cumprir com as ações programadas e a demanda 100%
necessária

VS

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

Preparar os fluxogramas 100%
Solicitar o pedido e acompanhar o processo 100%

Acompanhar fase de confecção dos fluxogramas 100%

Reuniãoucom os profissionais de saúde para entrega e 100%
orientaçoes sobre os protocolos e fluxogramas

Organizar e estruturar as equipes de saúde 100%
Manter ações uniformes, integradas e padronizadas 100%

APS
VS

Promover companhas e capacitações em conjunto com o
Hospital Madre Regina Protmann

100%
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Promover parceria com a Escola Superior São Francisco
Desenvolver ações intersetoriais com outros órgãos e de ASS'S am" de '“tens'f'ºªr as açoes em Sªlidª 50%

prevenção e controle de doenças Elaboração de materiais de distribuição gratuita 100%

Justificativa: Os processos para desenvolvimento em parceria com a Escola Superior São Francisco de Assis ainda estão em tramitação dentro da
Prefeitura Municipal.

Participação dos boletins epidemiológicos entre a vigilância
e o setor de atenção primária

Integrar de forma efetiva com a Atenção Básica Ações intersetoriais em parcerias com ESF, NASF e
consolidando parceria nas ações de vigilância em saúde vigilância

Treinamento em conjunto entre Agente Comunitário
de Saúde e Agente de Combate a Endemias

Aumentar a busca ativa para rastreio de novos casos

Fortalecer, ampliar e implementar as ações de vigilância
das Doenças Transmissíveis/Notificação compulsória em
100% dos serviços públicos e privados de saúde

Aumento de pessoas da comunidade informadas sobre os
temas

Melhorar a integração entre os profissionais de saúde
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Intensificar ações dos programas de Controle da
Tuberculose, hanseníase, esquistossomose

Definir instituições e setores para as capacitações

Definir profissionais que apresentarão as atividades
educativas e elaboração de um cronograma com os
responsáveis pontuados

Cumprir com o cronograma proposto

Divulgar para todas as equipes de saúde a data e a
ação do Dia da Mancha

Definir os profissionais que irão trabalhar e a
responsabilidade de cada um, o local da campanha

APS
VS

Intensificar ações estratégicas de combate ao Aedes
Aegypti

Justificativa: Todas as ações previstas nos programas de controle da tuberculose, hanseníase e esquistossomose foram executadas no ano de 2021,
mesmo que não tenha sido seguida as ações propostas acima elencadas

Pesquisa em ponto estratégico quinzenal 100%

Pesquisa em armadilha semanal 100%
Visitas domiciliares 100%

VS
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Estruturar a Rede de Atenção Primária em Saúde para o
enfrentamento do Novo Coronavírus

Divulgação dos cuidados preventivos, sendo esta por meio
de mídias sociais, carro de som e faixas 100 A)
Criação de Lei possibilitando o acréscimo de vagas para
Profissionais lVIédicos, Enfermeiros e Técnicos em -
Enfermagem
Estruturação das Equipes Estratégia de Saúde da Família,
com aumento de Recursos Humanos para o usuário ter 100%
acesso de forma diferenciada

Coleta de material para testagem de COVlD-19 ampliada1 100%

Apoiar a equipe da vigilância na realização de busca ativa º100 A;dos contatos

Descentralização das notificações via e-SUSvs para todos 1000/os Profissionais da Rede de Saúde º
Treinamento e estruturação para monitoramento de 1000/pacientes º
Aquisição de EPlªs e insumos e capacitação de uso para 1000/todos os Profissionais da Rede de Saúde º
Reforço do transporte estando alinhado às necessidades 1000/0
das Equipes de Saúde

SIVISA
APS
VS
AE
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Ampliação da oferta de exames de apoio diagnóstico(imagens, laboratorial...) 100 Aº
Reorganizar o atendimento a população nas Unidades
Básicas de Saúde por grau de prioridade e critérios de risco, 100%
como medida de prevenção ao novo Coronavírus.

Justificativa: A equipe foi ajustada de acordo com o Plano de Contingência do Covid-19

Estruturar a Rede de Assistência Farmacêutica para o
enfrentamento do Novo Coronavírus.

Estímulo a imunidade atraves do Projeto de Homeopatia

Adequação da Assistência Farmacêutica, ajustando-a a
rotina e a validade do receituário, sendo esta, normatizada
em Portaria.

100%

SIVISA
APS

Justificativa: As rotinas e protocolos do setor foram ajustados ao Plano de Contingência do Covid-19

Estruturar a Rede de Atenção Especializada em Saúde
para o enfrentamento do Novo Coronavírus

Projeto de Reabertura da Unidade Cuidar de Santa Teresa 100%

Ampliação de testagem para COVlD-19 com local nas
dependências da Unidade Cuidar

AE

Justificativa: As testagens para COVID-19 foram desenvolvidas nos espaços das Unidades de Saúde.
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Reforço na estrutura logística com Profissionais de Saúde
realocados para integrar o quadro de Recursos Humanos 100%
da Vigilância

Fortalecimento e capacitação sobre o transporte de
Profissionais

Intensificação das ações de fiscalização de comércio e de
acompanhamento dos sepultamentos de óbitos suspeitos 100%
ou confirmados para COVlD-19

Capacitações, treinamentos e reuniões com presença de 1000/. . . 0
todos os segmentos somais e laborais

100%

Redação e divulgação de normas sanitárias para cada tipo 1000/. . . de estabelecimento ºEstruturar a Gestão de VigilãnCIa em Saúde para o APS
enfrentamento dº Novo Coronavírus Emissão de boletins epidemiológicos informativos diários 100% VS

Implementação e suporte a estrutura de apoio logístico 100%

Monitorar o comportamento dos casos de Síndrome Gripal
(SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), nos
sistemas de informação da rede, para permitir avaliação de
risco e apoiar a tomada de decisão
Reforçar a importância da comunicação e notificação
imediata de casos suspeitos
lnstruir os Serviços de Saúde Públicos e Privados para a
detecção, notificação, investigação e monitoramento de 100%
casos suspeitos

100%

100%
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Instaurar o Comitê Intersetorial para Enfrentamento da
COVlD-19 no Município de Santa Teresa, visando ouvir,
discutir, planejar e traçar estrategias de forma acordada
sobre os passos a serem seguidos mediante avanço da
Pandemia

Conduzir investigação epidemiológica e rastrear contatos de
casos suspeitos.

100%

Orientar sobre as ações de Controle Sanitário e Vigilância
Sanitária.

Ouvir de forma qualificada e ascendente, discutir, planejar e
traçar estrategias de forma acordada os passos a serem

100%

seguidos mediante avanço da Pandemia — conforme 100%
Epidemiologia lVIunicipal (Escuta e decisão em nome da
Comunidade)

Nomear Representantes de Entidades Municipais atraves º. 100A>de Portaria

Articular e organizar reuniões estratégicas 100%
Atuar no repasse de informações de Epidemiologia
Municipal a seus membros, que disseminarão as mesmas a 100%
seus representados

Discutir planos, estratégias e conduções que serão 1000/Onormatizadas em forma de Decreto

SIVISA
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Instaurar o Sistema de Comando de Operações (SCO),
garantindo espaço de gestão para decisão em
enfrentamento à Pandemia.

Comandar, controlar e coordenar as operações de
respostas em situações críticas, fornecendo um meio de
articular os esforços com o objetivo comum de estabilizar 100%
uma Situação Emergencial e proteger vidas, propriedades e
o Meio Ambiente

O SCO deverá executar junto aos demais órgãos
representantes da Gestão Municipal e Estadual, barreiras 100%
sanitárias de caráter educativo, compreendendo as
principais vias de acesso do Município.

SMSA

Instaurar o Centro de Operações Especiais em Saúde
(COES-COVID-19), trabalhando tecnicamente para
suporte ao SCO

Os membros do COES-COVID 19 deverão reunir-se
sistematicamente conforme necessidade identificada 100%

Promover a elaboração e atualização do Plano de
Contingenciamento quanto ao Enfrentamento do Novo
Coronavírus (COVlD-f 9)

100%

Monitorar os casos notificados como suspeitos ou
confirmados de COVlD-19, conforme os Protocolos
definidos para cada situação

100%

Propor a elaboração de Portarias que orientam e definem a
condução dos serviços de Saúde Pública Municipal no
período de ocorrência do Novo Coronavírus (COVlD-f 9)

100%

Propor a Gestão Municipal medidas de orientação e
prevenção a serem implementadas no âmbito do Município
de Santa Teresa — ES

100%

Manter contato direto com o Sistema de Comando de
Operações (SCO) no âmbito da Defesa Civil Municipal

100%

SMSA
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Realizar Ações Integradas em caráter educativo e
orientador com apoio das demais Secretarias da Gestão
Municipal, esclarecendo as medidas que podem ser
utilizadas como proteção e controle da doença

Aplicar questionário objetivando a realização de triagem e
busca ativa de possíveis casos suspeitos de COVlD-19,
para que a Equipe de Atenção Básica e Vigilância em Saúde
realizem todas as medidas de Assistência à Saúde,
Controle e Proteção — busca ativa de possíveis pacientes
com sintomas leves ou assintomáticos

100%

Parceria com Corpo de Bombeiros e Polícia Militar para
sensibilização dos moradores das localidades sobre a
importância das medidas de proteção orientadas pela
Saúde Pública

100%

Fomentar a organização de Barreiras Sanitárias com
parcerias

100%

Fomentar ações de mobilização e educação em saúde à
população em datas estratégicas, como: feriados nacionais
e municipais, realizando abordagem, incentivo de
higienização das mãos e o uso de máscara, orientação
quanto ao distanciamento seguro e demais normas
sannánas

100%

Distribuição de Máscaras produzidas em TNT, Cartilha de
Orientação Específica para Area Rural (SIVISA e parceiros)
e produção de material visual

100%
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CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÓES PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO

A construção e a finalização do deste relatório de gestão, como já
mencionado inicialmente, se deu em meio as respostas da pandemia do

novo Coronavírus (COVlD-f 9). Todas as linhas de atuação da política de saúde

foram de algum modo impactadas pela situação de emergência em saúde

provocadapela pandemia de COVlD-f 9.

Foi preciso enfrentar o desafio de manter o desempenho da política de

cuidado integral à saúde, conforme pactuado no PMS 2018-2021, que foi

construído antes da chegada da pandemia ao Brasil, ao mesmo tempo em

que as linhas de atenção à saúde passaram a atuar também no combate ao
novo Coronavírus.

A análise deste relatório de gestão permite assim, identificar as lacunas que

foram impostas pela pandemia, nas potencialidades e fragilidades dos

serviços de saúde e apontas para aas ações que devem ser executadas nos

anos seguintes.

É preciso continuar a ampliar a cobertura populacional da Atenção Primária à

Saúde, tendo em vista que é a porta de entrada ao sistema e os resultados

alcançados impactam nas demais linhas de atenção à saúde. Na Atenção

Especializada, deve-se buscar a redução da lista de espera para consultas,

procedimentos e internações, buscando-se equilibrar demanda e oferta de

serviços.

Além da ampliação do acesso aos serviços, a política de saúde deve ser

sempre pautada pela busca de mais qualidade assistencial, com
incorporação de recursos tecnológicos e busca dos tratamentos mais efetivos.

Nesse sentido, observa-se a necessidade do aprimoramento de métodos de

monitoramento e avaliação, com foco nos resultados a serem alcançados e

com a adoção de linhas de cuidado baseadas em evidências.

O cuidado aos pacientes com doenças infecciosas deve ser realizado de

modo alinhado a estratégias de prevenção e de oferta de serviços de
diagnóstico e manejo. A adoção de protocolos clínicos pelos profissionais de
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saúde e a incorporação de tecnologias cada vez mais contemporâneas e

de monitoramento individual e confidencial de portadores desses agravos, a

fim deaumentar e garantir o êxito dos tratamentos e evitar a baixa adesão.

O enfrentamento às doenças crônicas deve ser desempenhado tendo em vista

a transversalidade da atenção, que permeia todos os níveis assistenciais por

meio da formação, capacitação e adequação do processo de trabalho

muItiprofissionaI, assim como disponibilização dos insumos necessários.

Além disso fomentar ações voltadas à diminuição dos fatores de risco em

nível popuIacionaI.

Feitas essas considerações, e importante observar que uma análise mais

abrangente sobre as perspectivas para 2022 e os próximos anos está
expressa no Plano Municipal de Saúde 2022-2025. Nesse instrumento estão

declarados as metas e objetivos a serem perseguidas no quadriênio.

43



SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Fazenda a compor o
Relatório Gestão do Exercício de 2021

A Secretaria Municipal da Fazenda (SEMFAZ), órgão governamental de gestão

do Sistema Fazendário Municipal, tem por finalidade e competência o
planejamento, coordenação, fiscalização, controle, execução e orientação das

políticas tributárias, fiscais, financeiras e contábeis do Município.

A SEMFAZ como unidade setorial vinculada ao segmento instrumental possui a

função institucional de atividade-meio da Administração Pública Municipal,

manteve integralmente suas ações, uma vez que estas são base para as
atividades finalísticas desempenhadas pelas demais unidades setoriais da
Prefeitura.

Destacamos, dentre outras, como iniciativas relevantes no decurso do ano de
2021:

AÇÓES DESENVOLVIDAS PELO NAC, INCRA E SALA DO EMPREENDEDOR

EM 2021.

Em parceria com o a equipe do SEBRAE e ADERES foi programando no inicio

do exercício a agenda de eventos a serem oferecidos ao longo de 2021, sendo:

a) Março/2021 - Palestra “Boas Práticas Alimentícias em Época de
Pandemia” para comerciantes locais e a Palestra online Empreendedorismo
Feminino;

b) Maio de 2021 — realização do projeto CONHECENDO OS
EMPREENDEDORES DA "NOSSA DOCE TERRA DOS COLIBRIS;

c) Julho/2021 - Palestra online "Relacionamento com Cliente e seus
Resultados" e capacitação virtual sobre cadastro nacional de imóveis rurais —

CNIR e declaração de imposto sobre a propriedade territorial rural — ITR e

treinamento sobre a utilização do novo "Sistema de Produtor Rural e Pescador",

ministrado pelos auditores fiscais da Receita Estadual

d) Setembro/2021 - palestra Boas Razões para Investir em Marketing Digital.
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e) Outubro/2021 — realização da 1ª Oficina de Reestruturação da Sala do

Empreendedor e assinatura o Termo de Adesão do “Programa Cidade
Empreendedora” em Santa Teresa;

f) Novembro/2021 — realização da oficina presencial sobre Whatsapp

Business - Vendas na Palma da Sua Mão, ministrada pelo Consultor e Instrutor

de Cursos do Sebrae Romario Vargas;

Atendimentos realizados no ano de 2021

Núcleo de Empréstimos

Mês Atendimento ao Emªilgnªz dor INCRA realizados peloContribuinte Nossocredito
JANEIRO 170 100 72 56.000,00FEVEREIRO 190 174 - 30.000,00MARçO 153 162 30 31.030,00ABRIL 127 156 27 52.100,00MAIO 231 164 40 52.200,00JUNHO 140 64 73 -JULHO 214 117 89 4.470,00AGOSTO 231 156 150 52.500,00
SETEMBRO 665 149 537 176.096,00OUTUBRO 190 154 96 10.000,00NOVEMBRO 269 226 80 74.000,00DEZEMBRO 236 172 50 19.000,00
sªºmtggfe 101 1 620 242 223.330,00
sªºmtgªffe 1625 974 1002 336.066,00
mm:-_ 2836 1794 1244 559.396,00
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AÇÓES REALIZADAS PARA INCREMENTO DA RECEITA

1) Acompanhamento do IPM, Índice de participação dos municípios na cota

parte ICMS;

2) Implantação de visitas ”in Iocum” da comissão de avaliação de ITBI para

fins de avaliação de bens imóveis e implementação de parâmetros e

fatores que embasaram a forma de cálculo utilizada para valoração do
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imposto em conformidade com artigo 249, LC 001/2010, o que
ocasionou implemento na receita municipal;

3) Notificação de contribuintes inadimplentes com a fazenda municipal o que

possibilitou pagamento/Parcelamento da dívida ativa de IPTU e ISSQN;

4) Julgamento de processos que estavam paralisados em instância
administrativa;

1) Realização de processo licitatório para Atualização da Planta Genérica de

Valores e Realizar o Cadastramento Imobiliario, que se encontra em fase

inicial com previsão de conclusão em junho de 2022;

2) Realização de processo licitatório para atualização do código tributário,

que culminou no novo PL CTM que se encontra na câmara municipal para

aprovação;

3) Treinamento e capacitação dos servidores da Fiscalização — Fiscais

tributários, ministrados pelo:

a) Centro de orientação em tributos e estudos fazendários - COTEF, nas

seguintes áreas:

- Formação de crédito Tributário e a Execução Fiscal, o objetivando
aumentar a ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO.

a) CIAP PROJETO nas seguintes áreas:

- Fiscalização de ISS de Bancos e cooperativas de créditos

b) Contratação de empresa para locação de Software para disponibilização

do protocolo on line de ITBI e impressão da guia;

. MEDIDAS ADOTADAS NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1) Modernização dos equipamentos de informática da Secretaria de
Fazenda, com aquisição de 10 computadores licenciados para os setores

de contabilidade, tesouraria, tributário e NAC;

2) Elaboração de estudos para previsão da arrecadação, integrando as
Peças Orçamentárias, LDO, PPA e LOA;

3) Elaboração de estudos para cumprimentos legais e constitucionais com

saúde, educação e pessoal;

4) Regularização do CAUC — Cadastro Auxiliar de Informações para
Transferências Voluntárias — Convênios do Governo Federal;
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5) Regularização das Certidões Negativas de Débitos junto aos órgãos
federais e estaduais;

6) Adequações no Sistema de Gestão Pública E&L utilizado pelo município

visando atender à legislação vigente e aos órgãos fiscalizadores;

7) Elaboração dos cálculos de repasse do duodécimo da câmara municipal;

8) Ajustes nos repasse financeiro da saúde e educação de acordo com

arrecadação;

1. ATENDIMENTO AOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

1.1. MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Base legal:

Constituição Federal:

“Art. 212 -A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no
mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida &
proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do
ensrno.”

Lei nº 11.113/2020
“Art. 26. Excluídos os recursos de que trata o inciso //I do caput do art.
59 desta Lei, proporção não inferior a 70% (setenta por cento) dos
recursos anuais totais dos Fundos referidos no art. 19 desta Lei será
destinada ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração
dos profissionais da educação básica em efetivo exercício.

b) Aplicação em Educação

Das receitas resultantes de impostos e transferências constitucionais e legais no

valor de R$ 62.808.218,14 o município investiu em MDE o equivalente a R$

17.511.909,77, o que representa um percentual de 27,88% (vinte e sete inteiros e

oitenta e oito centésimos por cento) como teve Resultado líquido nas
transferências do FUNDEB apresentou um ganhos de R$ 6.100.017,78, aplicou

também no Ensino, a mais o ganho do FUNDEB, o “plus” vindo dos municípios

perdedores, totalizando um investimento total anual de R$ 23.611.927,55, no

exercício, Vejamos:
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Aplicação em MDE

Total das receitas de impostos e transferências (a) 62.808.218,14

Total das despesas com Ensino Fundamental/Educação Infantil
('O)

23.611.927,55

Resultado líquido nas transferências do FUNDEB - ganhos (c) (6.100.017,78)

Total de gastos para efeito de Cálculo (d=(b -c)) 17.511.909,77

% aplicado em MDE( dla*100) 27,88%

Valor Mínimo aplicado em MDE — (25% de (a)) 15.702.054,54

Valor aplicado a maior 1.809.855,24

Percentual aplicado a maior 2,88%

Fonte: anexo XII, do RREO- LRF

Indicadores do FUNDEB

Referente recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) fora aplicado

um percentual de 70,20% (setenta inteiros e vinte centésimos por cento) do

montante líquido de recursos do fundo na remuneração dos profissionais da

educação básica. Vejamos:

INDICADORES DO FUNDEB — 70%

RECEITAS DO FUNDEB 17.021 .406,47

Despesas liquidadas do FUNDEB com Profissionais da Educação
Básica 11.950.422,25

Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da
Educação Básica

70,20

Fonte: anexo XII, do RREO- LRF

1.2.Investimento em Saúde

a) Base legal:

Constituição Federal:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único,
organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
5 29 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde
recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais
calculados sobre: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de
2000);
III -no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da
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LC 141/2012:

arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos
recursos de que tratam os arts. 158 e 159.

“Art. 7€ªOs 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 /
do caput e o 5 3º do art. 159, todos da Constituição Federal. ”

b) Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde:

O Município investiu R$ 9.657.389,03 em saúde pública, o equivalente a 15,90%

(quinze inteiros e noventa centésimos por cento) da Receita Corrente Líquida de

Impostos e Transferências Constitucionais. Vejamos:

APLICAÇÃO EM SAÚDE

ESPECIFICAÇÃO VALORES
Valor da receita de impostos 60.743.806,87

Total das Despesas com Saúde realizadas no 24.262.571,99ExerCICIo

Deduções (Recursos do SUS) 14.605.182,96
Total de gastos com recursos próprios 9.657.389,03

Percentual aplicado no Exercício 15,90%
Valor Mínimo a ser Aplicado 9.111.571,03

Valor Aplicado a Maior 545.818,00
Percentual Aplicado a Maior ou Menor 0,90%

2. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

2.1. Gasto com Pessoal:

a) Base Legal:
LC 101/2000

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:
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] -União: 50% (cinquenta por cento);
ll Estados: 60% (sessenta por cento);
lll -Municrjoios: 60% (sessenta por cento).

b) Gasto com pessoal realizado

O Município gastou o equivalente a 36,05% (trinta e seis inteiros e cinco

centésimos por cento) da sua Receita Corrente Liquida, abaixo do limite previsto

na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000). Vejamos:

IDENTIFICAÇÃO DO PODER Poder Executivo

Total da Receita Corrente Líquida 106.394.273,98

Total das despesas com pessoal 38.358.677,74

Percentual Aplicado 36,05%

Limite Máximo Permitido 54% (art. 20, inciso III da LRF) 57.452.907,95

LIMITE PRUDENCIAL 51,30% 5458026255

LIMITE DE ALERTA 48,60% 51.707.617,15

2.2. Transferências para o Poder Legislativo

O repasse do duodécimo da Câmara Municipal foi efetuado com base na EC

58/2009, levando em consideração o valor orçado na LOA para o exercício,

totalizando R$ 3.216.000,00, que correspondeu a 6,46% da base de cálculo para

fins de aplicação dos limites previstos no art. 29-A das receitas realizadas no

exercício 2020. Vejamos:
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Base Emenda
Demonstrativo da Receita do Exercício de 2020 Const. Nº

58/2008

1100000000 -Receita Tributária — Art. 156 da CF 6.347.769,72111000- impostos 5.628.222,55
111330 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUERNATUREZA 517.319,47
1118011 - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 1.147.380,68
1118014 - IMPOSTO S/ TRANS. INTER VIVOS BENS IMOVEIS E DIR. REAIS S/IMOVEIS 880.508,16
1118023 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUERNATUREZA 3.083.014,24112000000000 - TAXAS 719.547,17
1718012 Cota-parte do FPM — Art. 159, I, “b” e “”,d da CF(BRUTO) 2031178371
1718015 Cota-parte do ITR — Art. 158, II da CF 79.139,20
17180611 Cota-parte do ICMS — Desoneraçâo LC 87/96 0,00
1728011 Cota-parte do ICMS - Art. 158, IV da CF 19215461791728011 ICMS - FUNDAP 2145305756
1728012 Cota-parte do IPVA — Art. 158, III da CF 1.293.965,00
1728013 Cota-parte do IPI Exportação — Art. 159, 5 3º da CF 370223001728014 CIDE 3050070

TOTAL DA RECEITA 49.791.900,68
PERCENTUAL LIMITE EMENDA CONSTITUCIONAL DE 58/2009 7.00

MAXIMO ANUAL - EC 58/2009 3.485.433,05
MAXIMO ANUAL- LOA VIGENCIA 3.216.000,00Percentual Repassado 6,46
2.3. Endividamento

a) Operações de Crédito:

O município não efetivou Operações de Crédito no exercício em análise.

b) Dívida Consolidada:

O Município possui Parcelamento e Renegociação de dívidas previdenciárias de

exercícios anteriores no valor de R$ 81398629 que representa percentual de

0,76% sobre a receita corrente líquida ajustada.

3. CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS NA LDO

Quanto ao cumprimento das metas da LDO, a tabela abaixo indica os
resultados alcançados no exercício de 2021:
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AMF -Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, ê2º, inciso I)

VariaçãoMetas .
ESPECIFICAÇÃO atualizadas ““"”sz ªº”2021(a) Valºr (c)=(b_a) % (C/a) x100

Receitas Primárias (|) 95.288.456,00 109.829.734,46 14.541.278,46 15,26
Despesas Primárias (II) 115.216.778,12 89.414.057,32 -25.802.720,80 -22,39

???:?“ Pr'mªr'º ("') 144.000,00 19.798.594,27 19.852.594,27 13647,63
Resultado Nominal 444.000,00 20.848.179,43 20.404.179,43 4595,54
D'V'dª. P“'º"ºª 300.000,00 813.986,59 513.986,59 171,33Consolidada

33/5381 Cº“3º"dªdª -24.156.845,88 -45.528.646,51 -21.371.800,63 88,47

As metas fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o

exercício de 2021 para o resultado primario foi de R$ 144.000,00 e para o
resultado nominal, R$ 444.000,00. Quanto às metas atualizadas de receita e

despesa primária e a realizada obtivemos um resultado primário de R$
19.796.594,27 e um resultado nominal, R$ 20.848.179,43. Assim o município

atingiu todas as metas estabelecidas na LDO.

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS - LOA

Os programas constantes na Lei Orçamentária Anual — LOA foram estabelecidos

em consonância com a LDO e o PPA e sua execução convergiu com os
programas previstos nos instrumentos de planejamento.

PRECATÓRIOS

No exercício em análise o município não desembolsou recursos para pagamento

de precatórios.

ESTRATÉGIAS ADOTADAS PARA RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS

O munícipio realiza cobranças administrativas enviando aos contribuintes em

débito com a municipalidade, as devidas correspondências informando os
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valores devidos e estabelecendo prazos para comparecimento ao setor tributario

para negociação dos valores e ou quitação as quais são objeto de inscrição em

divida ativa, para posterior via cartório e ou cobrança judicial. Ã VRTE tem seu

valor reajustado no primeiro dia de cada exercício, que é base para atualização

dos impostos e taxas de competência do município.

ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

A meta de arrecadação das receitas de impostos foi de R$ 5.342.200,00 e o

arrecadado foi de R$ 6.453.915,35, representado um incremento na arrecadação

de 20,81% no exercício.

DEMAIS ASPECTOS ABORDADOS

O município não tem participação acionária com empresas públicas e sociedades
de economia mista.

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

O Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI/2021), Processo nº 012507/2020,

aprovado pelo Decreto Municipal nº 430/2020 de 10/12/2020, foi executado com

o objetivo de subsidiar a emissão do parecer final sobre as contas ora avaliadas.

Durante o exercício financeiro de 2021 foram realizados procedimentos de

auditoria e inspeções seguindo o Manual de Procedimentos desta Unidade de

Controle Interno, as quais serão devidamente registrados no presente Relatório.

1. Auditorias e Inspeções realizadas

Realizou-se procedimentos de auditoria em processos de Pregão
Eletrônico, Dispensa de Licitação e Inspeção em Instruções Normativas,

seguindo o Plano Anual de Auditoria desta unidade de controle,
realizados mediante a análise dos processos e resposta ao check List

proposto.
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Na tabela a seguir, apresentamos os processos que foram objeto de

auditoria. Os processos encontram-se na Unidade Central de Controle

Interno da Prefeitura de Santa Teresa e publicados no site do município:

www.santateresa.es.qov.br — Portal da Transparência — Portal da

Controladoria — Auditorias — Inspeções.

A UCCI analisou os processos de Contratações da Secretaria de Saúde (UG -

FMS) e das demais Secretarias que compõem a Unidade Gestora Prefeitura

Municipal de Santa Teresa, bem como realizou inspeções em diversas
Instruções Normativas dos sistemas de controle do Município, conforme
demonstrado na Tabela 1:

Tabela 1 - Relação dos Processos auditados e inspeções realizadas

Processo Processo Secretaria Descrição
Relatório
de
Auditoria
/

Inspeção
712/2021 6283/2021 Saúde Contratação de Empresa para fornecimento

de Totens de Álcool em Gel para atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de
Santa Teresa - ES

4245/2021 8712/2021 Saúde Contratação de Empresa para fornecimento
de Material Médico-Hospitalar para atender a

demanda da Secretaria Municipal de Saúde

para dar continuidade ao enfrentamento da
COVlD-19.

13687/2019; 4263/2021 Saúde Convênio de repasse financeiro nº 002/2018
471/2020; firmado entre a Associação Pestalozzi de
6607/2020; Santa Teresa e o Fundo Municipal de Saúde.
6007/2020;

7964/2020;

9877/2020;

10871/2020;

12742/2020 e
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360/2021 .

4656/2021 Planejamento
e Assuntos
Estratégicos

Revisão da IN SPL nº 08/2017 que dispõe

sobre as regras, diretrizes e normas para a
de

Administração Pública Municipal Direta e as

celebração Parcerias entre a

Organizações da Sociedade Civil — OSC, no

Município de Santa Teresa — ES.

3791/2021 Planejamento
e Assuntos
Estratégicos

Inspeção da Instrução Normativa nº 01/2014 -

Versão 01 do Sistema de Planejamento e
Orçamento - SPL, que dispõe sobre os
Procedimentos para a apresentação e análise

das Prestações de Contas dos Recursos
Públicos Municipais aplicados a projetos

Eanades

Lucrativos que não são abrangidos pela Lei

apresentados por sem Fins

Federal nº 13.019/2014 e suas alterações no

âmbito do Município de Santa Teresa — ES.

8186/2021 Administraçã
o e Recursos
Humanos

Inspeção na Instrução Normativa nº 02/2018

- Versão 01 do Sistema de Tecnologia da
Informação - STI, que dispõe sobre as rotinas

de trabalho e os procedimentos padrões de

controle do Sistema da Tecnologia da
Informação, a serem adotados para a
segurança de informação, no âmbito do Poder

Executivo do Município de Santa Teresa — ES

10571/202
1

Educação INSTRUÇAO NORMATIVA SED — Nº 02/2014

- Versão 02 que dispõe sobre as normas e

procedimentos a serem adotados para
regulamentação do Transporte Escolar da
Zona Rural e do Passe Escolar da Zona

Urbana, no Município de Santa Teresa - ES.

0759/2021 13087/202
1

Planejamento
e Assistência
Social

Contratação de Empresa especializada em
reforma de imóveis para reparo da sede do
Conselho Tutelar do Município de Santa
Teresa — ES.
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6161/2021 14814/202
1

Planejamento
e Assuntos
Estratégicos

Contratação de Empresa especializada na
prestação de serviços de organização
documental administrativa e preparação de
documentos visando à regularização
mobiliária notarial dos imóveis do Município
de Santa Teresa - ES

6192/2021 15489/202
1

Transportes Contratação de Empresa especializada em
software de rastreamento para controle de
frota com uso de tecnologia GPS e GPRS.

11133/202
1

14904/202
1

Meio
Ambiente

Contratação de Empresa Especializada na
Prestação de Serviços de Coleta, Transporte,
Tratamento e Destinação Final de Resíduos
de Serviço de Saúde — RSS no Município de
Santa Teresa — ES.

2151/2021 15490/202
1

Meio
Ambiente

Contratação de Empresa especializada na
prestação de serviços de assessoria técnica,
administrativa, e gestão operacional para a
Cooperativa dos Agentes Ambientais de
Santa Teresa.

4460/2021 14903/202
1

Educação Contratação de Empresa especializada para
fornecimento de software de gestão escolar,
implantação, capacitação, suporte e
manutenção a ser utilizado pelas instituições
de ensino fundamental e educação infantil e
Secretaria de Educação.

2372/2021 Administraçã
o e Recursos
Humanos

Inspeção da Instrução Normativa nº 02/2014 -
Versão 03 do Sistema de Compras e
Licitações, que dispõe sobre os
Procedimentos para a Aquisição de Bens e
Serviços mediante Dispensa de Licitação,
estabelecendo rotinas no âmbito do Município
de Santa Teresa — ES.

Em relação a Instruções Normativas dos diversos sistemas administrativos, esta UCCI

apoiou e orientou a elaboração de NS, como também inspecionou algumas abaixo
relacionadas:

Ações que foram definidas no PAAI 2021 — Plano Anual de Auditoria Interna da

Prefeitura Municipal de Santa Teresa.

Instrução Normativa/ Secretaria Descrição da ação

Revisão da Instrução Normativa

de nº 02/2018 — Versão 01 -

Secretaria de Meio Ambiente

Dispõe sobre rotinas e procedimentos do Setor de
Fiscalização Ambiental, da Secretaria Municipal de Meio

Ambiente do Município de Santa Teresa - ES.

A UCCI solicitou através do Processo nº 344/2021 de
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12/01/2021, a Elaboração de Nova versão da IN 02/2018
do Sistema de Meio Ambiente. Foi elaborada nova versão
conforme Decreto 227/2021 de 26/05/2021. A nova

versão se encontra publicado no site oficial do município
no Portal da Transparência — Aba: Portal da Controladoria
— Instruções Normativas.

Instrução Normativa de nº

02/2014 Versão 03 do Sistema de

Contratos e Convênios Secretaria

de Administração e Recursos

Humanos

A UCCI solicitou através do Processo nº 012.040/2020 de

17/11/2020, a Elaboração de Nova versão (04) da IN
02/2014 do Sistema de Sistema de Contratos e
Convênios, que foi elaborada e aprovada conforme
Decreto 075/2021 de 01 de fevereiro de 2021. A nova

versão se encontra publicado no site oficial do município
no Portal da Transparência — Aba: Portal da Controladoria
— Instruções Normativas.

Instruções Normativas do Sistema

de Licitação - Secretaria de

Administração e Recursos

Humanos

Por meio do Processo nº 002372/2021 foi realizada a
Inspeção da IN 02/2014 e foi verificado a necessidade de
elaboração de uma nova Versão da referida Instrução
Normativa para atendimento dos pontos recomendados
dalnspeção.
O relatório se encontra publicado no sítio oficial do
município no Portal da Transparência — Aba: Portal da
Controladoria — Inspeção.
O processo interno nº 3208/2021 trata da elaboração da
nova versão da IN 02/2014 do SLC. Foram elaboradas as
novas versões das seguintes Instruções Normativas do
SLC:

IN 01/2014 Versão 04 - Aquisição de besn e serviços
mediante Licitação
IN 08/2014 - Versão 04 - Contratação mediante chamada
pública.
IN 10/2014 - Versão 04 - Contratação mediante
Concorrência Pública

IN 14/2014 - Versão 04 - Aquisição de bens e serviços
comuns mediante Pregão
ln 16/2014 - Versão 04 - Contratação de Obras de
engenharia e aquisição de bens e serviços mediante
Tomada de Preços. O decreto nº 545/2021 aprovou as
novas versões das referidas instruções normativas e foi
publicado no DOM em 04/01/2022.

Elaboração
Normativa

de
Versão

Instrução
01 da

A UCCI solicitou através do Processo nº 2268/2021 de
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Secretaria Municipal da Fazenda
— setor Tributário do Município de
Santa Teresa — ES, que dispõe
sobre rotinas e procedimentos
para concessão de imunidades
tributárias.

19/02/2021, IN do Sistema
Tributário (15/2021), referente a Imunidades Tributárias.

a Elaboração de Nova

Foi elaborada a nova versão através do Decreto nº
240/2021 de 11/06/2021. A nova versão se encontra
publicado no site oficial do município no Portal da
Transparência — Aba: Portal da Controladoria — Instruções
Normativas.

IN SCO Nº

08/2014 Versão 01, que tem como

Nova versão da

objetivo orientar e disciplinar os

procedimentos para o envio de
documentos contábeis e demais

informações necessárias à
realização do controle externo

do

Tribunal de Contas do Estado do

de

Contas da União, atendendo o

exercido pelas equipes

Espírito Santo e Tribunal

princípio da eficiência, no gue diz

respeito a Prestacão de Contas
Anual.

A UCCI solicitou através do Processo nº 2270/2021 de

19/02/2021, a Elaboração de nova versão da IN 08/2014

do Sistema de Contabilidade, 0 que não foi atendida pela
Secretaria de
programada para Abril/2022 a revisão na IN SCO 08/2014

de Auditoria Interna/ 2022,

publicado no Portal da Transparência, aba Portal da
Controladoria, PAAI 2022.

Municipal Fazenda. Assim, ficou

conforme Plano Anual

Instrução Normativa de nº

01/2014 SPL— Versão 01, que

dispõe sobre os procedimentos

para apresentação e análise das

prestações de contas dos

recursos públicos municipais

aplicados a projetos apresentados

por entidades sem fins lucrativos,

Secretaria De Planejamento e

Assuntos Estratégicos

Através do Processo nº 003791/2021 foi realizada a
Inspeção da IN 01/2014 e foi verificado a necessidade de
elaboração de uma nova Versão da referida Instrução
Normativa para atendimento dos pontos recomendados
dalnspeção.
O relatório se encontra publicado no site oficial do
município no Portal da Transparência — Aba: Portal da
Controladoria — Inspeção.

Foi elaborada a Versão 02 da IN 01/2014, conforme
Decreto 297/2021 de 20/07/2021. A nova versão se

encontra publicado no site oficial do município no Portal
da Transparência — Aba: Portal da Controladoria —
Instruções Normativas.

Instrução Normativa de nº
08/2017 SPL— Versão 01, dispõe

Através do Processo nº 004656/2021 foi realizada a
Inspeção da IN 08/2017 e foi verificado a necessidade de
elaboração de uma nova Versão da referida Instrução
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diretrizes e
de

Parcerias entre a Administração

sobre as regras,
normas para celebração

Municipal Direta e as
Organizações da Sociedade Civil -

OSC,

Teresa - ES, que são:

no Município de Santa

|. Termo de Fomento;
Il. Termo de Colaboração;

Acordo de Cooperação. Secretaria
De Planejamento e Assuntos

Estratégicos

Normativa para atendimento dos pontos recomendados
dalnspeção.
O relatório se encontra publicado no site oficial do
município no Portal da Transparência — Aba: Portal da
Controladoria — Inspeção.

Foi elaborada a versão 02 da IN 08/2017, conforme
Decreto 302/2021 , de 23/07/2021. A nova versão se
encontra publicado no site oficial do município no Portal
da Transparência — Aba: Portal da Controladoria —
Instruções Normativas.

Elaboração de nova IN SCO -
Versão 01, que tem como objetivo

orientar e disciplinar os
procedimentos para estabelecer

prazos em procedimentos
administrativos internos, de forma

a garantir a fidedignidade e
tempestividade nas informações

processadas pela divisão de
contabilidade para o envio ao
TCEES através do SISTEMA

CidadesES. Secretaria de
Fazenda

2269/2021 de

(09/2014) do

atendida pela

A UCCI solicitou através do Processo nº

19/02/2021, a Elaboração de Nova IN
Sistema de Contabilidade, 0 que não foi

de

programada para Abril/2022 a elaboração da nova IN que

Secretaria Municipal Fazenda. Assim, ficou

tem por obejto estabelecer os procedimentos necessários

ao envio de informação ao Tribunal de Contas do Estado

do Espírito Santo, por meio do Sistema CidadES,
de Auditoria Interna/ 2022,

publicado no Portal da Transparência, aba Portal da
Controladoria, PAAI 2022.

conforme Plano Anual

Instrução Normativa de nº

02/2018 Versão 01 do Sistema de

Tecnologia da Informação, que

dispõe sobre procedimentos para

Segurança de Informação.

Secretaria de Administração e
Recursos Humanos

Foi encaminhado ao Setor de TI o processo nº
008186/2020, referente a Inspeção na Instrução
Normativa do Sistema de Tecnologia da Informação, que
dispõe sobre procedimentos para Segurança de
Informação.

Através do Processo nº 008186/2021 foi realizada a
Inspeção da IN 02/2018 e foi verificado a necessidade de
elaboração de uma nova Versão da referida Instrução
Normativa para atendimento dos pontos recomendados
dalnspeção.

O relatório se encontra publicado no site oficial do
Município no Portal da Transparência — Aba: Portal da
Controladoria — Inspeção.

60



A versão 02 da IN 02/2018 acima mencionada foi
solicitada ao Setor de TI através do processo interno nº
8344/2021, no qual foi regulamentada através do Decreto
Municipal nº 318/2021 de 30 de julho de 2021.

A UCCI atuou no acompanhamento do cumprimento dos limites constitucionais

obrigatórios com as despesas de saúde e manutenção do ensino, despesas com

pessoal, cumprimento das metas bimestrais de arrecadação, controle da dívida

do município e ainda na análise processos licitatórios, de dispensa e
inexigibilidade de licitação. Atuou conjuntamente com as demais Secretarias na

elaboração do PPA, LDO e LOA. Realizou o monitoramento do Plano de Ação da

Auditoria da Receita Tributaria junto ao Tribunal de Contas do Estado.

CHEFIA DE GABINETE

Órgão ligado diretamente ao Gabinete do Prefeito, desenvolveu sua atribuições

tendo como objetivo dar suporte ao Prefeito nas demandas internas, externas e

de articulação institucional do Município.

Foi um ano de início de mandato, com varios desafios enfrentados pela nova

equipe de gestão, num momento ainda de Pandemia da COVlD-19, mas o

Município protagonizou sua atuação com responsabilidade fiscal, realizando

entregas importantes para a sociedade, organizando sua estrutura administrativa,

revendo procedimentos e fluxos, e planejando os próximos exercícios, com vistas

a uma cidade cada vez melhor para a população.

Santa Teresa, 28 de março de 2022.3.29

Kleber Medici da Costa

Prefeito Municipal
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