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RELATÓRIO DE GESTÃO 2019

RELATÓRIO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA

. O REFLEXO DA RENUNCIA DE RECEITAS NO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E

SOCIAL DE MARATAÍZES

Marataízes destaca-se no sul do estado do Espírito Santo por ser uma cidade conhecida por suas praias

e belezas naturais, sendo chamada carinhosamente de “Pérola Capixaba”.

E destino de inúmeros turistas em especial no período de verão. O turismo é uma das atividades de

maior importância para o município assim como a agricultura, com predominância da cultura do abacaxi e da

mandioca.

Após a execução pelo governo do Estado do Espírito Santo de dois grandes projetos de recuperação

da praia central, a cidade voltou a estar na lista de preferência dos turistas, vindos especialmente da cidade de

Cachoeiro de Itapemirim e dos Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

O ano de 2019 foi um divisor de águas para as receitas do município. A cidade viveu um novo tempo.

Apesar das receitas próprias ainda serem a menor fatia da arrecadação total, em 2019, a receita proveniente da

divisão dos royalties saltou de míseros 6% (seis por cento) para 37% (trinta e sete por cento) após unificação

das áreas dos poços de petróleo que estão situados em nossa área marítima.

Somente no último mês do exercício foi editada e promulgada nova lei de Refinanciamento da Dívida

Ativa. Esta medida não acarretou nenhum impacto negativo, seja social ou econômico, na vida da população,

muito pelo contrário, o Programa de Recuperação Fiscal trouxe aos contribuintes do Município a possibilidade

de quitar seus débitos sem ter que diminuir o orçamento familiar, vez que o programa em questão, além de

anistia de multa e juros, possibilitou o parcelamento do débito de forma mais flexível. Por outro lado, o

Programa possibilitou a entrada de mais recursos aos cofres municipais, valor este investido em qualidade de

vida para os munícipes.
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. ADOÇÃO DE MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO PARA A RENÚNCIA DE RECEITAS

Conforme quadro demonstrativo — DENREM, estão em vigor no município de Marataízes várias leis

instituindo benefícios de isenções e anistias de créditos tributários. Grande parte destes benefícios foram

instituídos antes mesmo da promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal, não configurando portanto,

renúncia de receitas. Outra parte, tão expressiva quanto a primeira, são de normas que sequer geraram renúncia,

já que munícipe algum pleiteou o benefício neste exercício.

A renúncia observada, foi em grande parte gerada em razão da aplicação da Lei 2100/2019 — REFIS —

Programa de Recuperação Fiscal, com desconto de juros/multas e parcelamento de débitos inscritos em Dívida

Ativa. Como medida de compensação o Município realizou recadastramento dos imóveis localizados nos

bairros centrais do município.

o O DESEMPENHO DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS, DESTACANDO

AS PROVIDENCIAS ADOTADAS NO ÃMBITO DA FISCALIZAÇÃO DAS RECEITAS E

COMBATE A SONEGAÇÃO, BEM COMO AS DEMAIS AÇOES VOLTADAS PARA O

INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA DO MUNICÍPIO.

A Gestão tributária responsável desenvolvida pela Secretaria de Finanças tem colaborado imensamente para

este desenvolvimento através de ações sistemáticas de fiscalização, correção de cadastros, recadastramento e

cobrança dos tributos municipais.

Em 2019, Os setores responsáveis pela arrecadação municipal promoveram massivamente a melhoria dos

cadastros Imobiliário, mobiliário e de logradouros através do recadastramento municipal e organização do

endereçamento postal. Este está sendo organizado através da afixação de placas de denominações e de números

de porta nos imóveis particulares. Tais ações têm como foco específico o aumento da receita própria e a

eficiência da cobrança administrativa.

O setor de Dívida Ativa iniciou a higienização de suas inscrições através da pesquisa, reconhecimento e

cancelamento de inúmeros débitos já prescritos que ainda permaneciam em inscrições ativas, lançamentos

indevidos realizados para fatos geradores inexistentes (empresas baixadas) e fatos geradores indevidos (MEI)

da Taxa de Localização, Fiscalização e Funcionamento.



PREFEITURA MUNICI PAL DE
MARATAÍZES

- ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -

Também neste ano foram realizadas diversas ações de educação tributária junto aos produtores rurais

e pescadores artesanais. O corpo técnico da Secretaria de Finanças em parceria com a Secretaria de Agricultura

ministrou diversas palestras junto as comunidades rurais e colônia de pescadores, conscientizando e

incentivando a emissão de Notas Fiscais. As crianças também foram alvo do projeto desenvolvido, a

participação dos alunos das escolas municipais na Campanha CIDADÃO BOM DE NOTA foi

reconhecidamente um sucesso, alavancando a incidência de emissão de Notas Fiscais pelos comerciantes do

município. Também participaram ativamente da realização da VENDINHA CAPIXABA, projeto de educação

tributária do governo estadual que foi recebido em nossa cidade.

Em 2019 também, o corpo Fiscal da Secretaria de Finanças participou de vários cursos e treinamentos

visando melhorar a eficiência e eficácia dos projetos de Fiscalização Municipal. f

Abaixo relacionamos outras ações desenvolvidas pela Fiscalização Municipal, que somadas as já

anteriormente relatadas, são instrumentos utilizados na coibição a sonegação fiscal:

Ações decorrentes do Poder de Polícia:

1) Fiscalização da TLFF — Taxa de Localização, Fiscalização e Funcionamento e da Taxa de Fiscalização

Anual;

2) Plantões fiscais visando a fiscalização dos comércios eventuais e de ambulantes, principalmente na

temporada de verão;

3) Entrega “in- loco” das cobranças das taxas de fiscalização e funcionamento.

Ações Fiscais realizadas visando evitar Fraude contra a Administração Tributária:

a) Diligencia “in-loco” para confirmar informações contidas nos processos administrativos de isenção da

TLFF — Taxa de Localização, Fiscalização e Funcionamento das entidades sem fins lucrativos;

b) Diligencia “in-loco” para confirmar informações contidas nos processos administrativos de isenção de

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU;

c) Orientação junto ao setor contábil da PMM sobre a retenção de ISS, principalmente de empresas que

renomeiam suas receitas de prestação de serviços para locação de equipamentos e das empresas

optantes pelo Simples Nacional.
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Ações de Fiscalização da Receita do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

21)

b)

º)

01)

Levantamentos fiscais de homologação de ISSQN destinadas ao combate da sonegação e evasão fiscal;

Realização de estimativas de ISSQN dos serviços de diversões, lazer e entretenimentos;

Melhorias no procedimento administrativo com vista a dar celeridade no julgamento dos processos do

Contencioso Fiscal;

Acompanhamento dos pagamentos do ISSQN através do Sistema Nota Fiscal Eletrônica (Nfe), dando

eficiência e eficácia ao processo de homologação.

Rapidez na apuração da base de cálculo do ITBI, trazendo maior movimentação ao mercado

imobiliário do Município e aumento da receita municipal;

Arbitramento da base de cálculo do ITBI, com base no previsto no artigo 148, do Código Tributário

Nacional.

Ações de Apuração e Recuperação do VAF:

ª)

b)

º)

01)

Acompanhamento e conferência fisco-contábil das declarações dos valores adicionados fiscais dos

maiores contribuintes e das entregues sem valores;

Realização de diligências fiscais junto aos produtores rurais e pescadores do município que deixaram

de apresentar as notas fiscais junto ao NAC;

Elaboração de relatório visando a regularização cadastra] no município de empresas que deixaram de

apresentar a DASN (relatório de omissas);

Recuperação das notas fiscais eletrônicas emitidas pela Usina Paineiras S/A para acobertar as entradas

de cana-de-açúcar adquiridas de produtores rurais de Marataízes, que originou na interposição de

recurso junto a Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo pleiteando a inclusão dos valores

apurados no VAF -3;

Todas estas ações, somadas a outras já em fase de planejamento terão continuidade no exercício de 2018.

A POLÍTICA DE RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA, BEM

COMO, OS PROVISIONAMENTOS PARA PERDAS REGISTRADAS EM CONTAS DE

AJUSTES DA DÍVIDA ATIVA
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Neste exercício o Setor de Execução Fiscal foi reestruturado e hoj e conta com a parceria da Procuradoria-Geral

do Município com a Secretaria de Finanças. O município de Marataízes investiu muito na higienização do

CADIM — Cadastro de Devedores do Município e na recuperação dos créditos inscritos em Dívida Ativa. Para

receber os valores resultantes do inadimplemento, foi intensificada a rotina de protesto extrajudicial de débitos.

Esta ação, acompanhada da cobrança judicial e de inúmeras cobranças via telefone, tem promovido aumento

do parcelamento e recebimento dos débitos. Também foi implantado o Programa de Recuperação Fiscal -

REFIS, instituído pela Lei Municipal 2100, de 05 de dezembro de 2019, que possibilitou o abatimento de

multas e juros, ficando o município autorizado a negociar o pagamento apenas do valor principal.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

SECRETÁRIA: Cristiane França De Souza Ribeiro

ENDEREÇO Av. Rubens Rangel, 411, Cidade Nova, Marataízes/ES

28 3532 6578
TELEFONE

28 3532 6679 (Gabinete)
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semgovpmm© gmail.com
EMAIL:

gabinete © marataizes . es . gov.br

BASE LEGAL Lei Complementar nº 1.779 de 13 de maio de 2015

SIGLA SEMGOV
COMPETENCIAS Paragrafo 3º do Art. lº da Lei Complementar nº 1.779/2015

(Ol) Ouvidor Municipal
(02) Assessor Especial
(01) Assessor de Relações Especiais e Projetos Institucionais
(01) Assessoria De Gestão Processual Jurídico-Administrativo

(Ol) Assessor De Gabinete

(01) Diretor De Atendimento E Articulação Comunitária
(01) Diretor do Setor de Tecnologia e Informação

ESTRUTURA (01) Assessor Jurídico Parlamentar
ORGANIZACIONAL (Ol) Superintendente De Gestão Administrativa

(01) Chefe Do Setor Administrativo
(01) Chefe Do Setor De Conferência E Controle Processual
(Ol) Chefe Do Setor De Atos Administrativos

(Ol) Superintendente De Comunicação Social E Publicidade
(01) Diretor De Imprensa Oficial
(Ol) Diretoria De Cerimonial

(Ol) Assessor Executivo De Comunicação
(04) Assessor Administrativo

SERVIDORES DA SECRETARIAEFETIVOS 07
COMISSIONADOS 21CONTRATADOS O
CEDIDOS A ESTA SECRETARIA OlESTAGIARIOS 10
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1- APRESENTAÇÃO

O Gabinete do Prefeito teve sua nova estrutura administrativa instituída pela Lei Municipal nº 1.779 de
15 de maio de 2015, em que compete assessoramento e assistência direta e imediata ao Chefe do Poder
Executivo Municipal em assuntos técnicos, administrativos e políticos, devendo atuar em sintonia com as
Secretarias Municipais e os órgãos de suas estruturas organizacionais, com os entes da Federação, tanto no nível
Estadual como Federal, e com os órgãos públicos municipais da administração indireta, promovendo, ainda, a
articulação com as entidades sociais organizadas e com os cidadãos.

1.1 - ASPECTOS DE NATUREZA ORCAMENTARIA

A Secretaria possui 03 (três) programas:

Nº DE
VALOR

PROJETOS/ VALOR ORÇADO
PROGRAMA ATIVIDADE LOA 2018 ATUALIZADO DAS LOA 2018

Apoio administrativo 05 1.936.000,00 3.232.425,91
Comunicação governamental 01 147.900,00 2.129.304,33

TOTAL 06 2.083.900,00 5.361.730,24
% DO ORÇAMENTO DA SECRETARIA 1,19% 3,27%

1.2 - ASPECTOS DE NATUREZA FINANCEIRA

Nº DE
PROJETOS/ EMPENHADO

PROGRAMA ATIVIDADE (2018) LIQUIDADO (2018)
S

Apoio administrativo 05 2.736.141,13 1.953.339,01
Comunicação governamental 01 1.256.142,17 647.257,83

TOTAL 06 3.992.283,30 2.600.596,84
% LIQUIDADO EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO ATUALIZADO 65,14%

Av. Rubens Rangel, 411 — Cidade Nova — Marataízes — ES





2. CONCLUSÃO

Nosso objetivo foi mostrar a partir de um amplo espectro, detalhes da atuação do Gabinete

do Chefe do Executivo Municipal e suas responsabilidades, atividades executadas e concluídas
no exercício financeiro de 2019, destacando as principais ações desenvolvidas por esta Prefeitura,
com irrestrita observância aos limites de sua competência constitucionalmente definida. O
processo de planejamento tem sido entendido como uma atividade perene e cotidiana, para tanto,

temos procurado aperfeiçoar a estrutura administrativa e os mecanismos internos de modo a
possibilitar maior funcionalidade. Esperamos por fim, que os elementos analíticos aqui expostos,

juntamente com a as peças contábeis e demonstrativos que compõem a Prestação de contas,
possam acrescentar as observações positivas para análise do Tribunal de Contas do Estado.

Marataízes, 20 de janeiro de 2020.

Cristiane França De Souza Ribeiro

Secretária Municipal de Governo

Av. Rubens Rangel, 411 — Cidade Nova — Marataízes — ES



Ouvidoria Municipal

ANEXO ]

& DUVIDÚRIA MUNICIPAL » Estatísticas uma base nas solicitações realizadas (0110132019 _.31r1zazmgy

DEMHAB REEEBM

Denúncia uma

Fªia com u Duvidmia 511%“.

musa & inflamação 312%

RESULTADO DAS DEMANMB

Denúncia 153%
Faia com a Ouvidoria 513%

Acesso à Jnfurmaçán 30,2%

MB diária da Solicitaçúaa

Mªdina mena-ai da &ninilzçêmi

Jumnmçõlas GEHEmCAE na ammnwla

Basu

LIF da Bullci'l'imtn

Cºntra a Município

Canna matadores da securiçm

Canna serwdnr

Dama da material

lrmguiaridbda em cima pa'àrnanlaçáu; informa

Mau uau da bem pintam

Dum denúncias

Crítica

Elm-gu

Batªan-lação

Suítilaçãu de Serviço

Sugestão

Cºmunidade

Pesanal

Processa

Solicitação de Dncunm'lnfcrmaçhes

Aberto

Em amnha
Cancluido

Abema

Em andamento

Cancluidn

Mem

Em andamnbn

Cnncluádo (Mandú—n;.

Concluído [Indeferida]

(3.44 sdtiiaçãnmeaj pardia:

13.29 mumia—a) pm mê:—

Flamini-nn

Maãmlina

Anún'rmn

Eãpáriln Barth:-

Duma Estaline.

Av. Rubens Rangel, 411 — Cidade Nova — Marataízes — ES

114%

115%

103%

(19%

93%

27%

453%

55%

10%

48.656

31,5%

62%

ma
1B.Bº.à

173%

552%

º.º'—%

23%

913%

03%

15.395

343%

0.01%

“15%

89. 5%

03%

39%

35%

249%

41%



ANEXO 2

Superintendência de Comunicação Social e Publicidade

Um setor que possui inúmeras atividades, desde a informação dos atos oficiais

até acompanhamento a agenda do prefeito e os secretários nas suas atividades diárias. Durante o

ano de 2019, divulgamos cerca 350 matérias nos meios de comunicação oficial do município,

representado pelo site www.marataizes.es.gov.br, que também são reproduzidas nas redes sociais

representadas pelo facebook (Prefeitura Municipal de Marataízes), entre releases, notas e

coberturas fotográficas dos principais eventos promovidos pela administração pública e o

instagram, (©marataizes.es) e o Twitter (Pref_Marataízes), com direcionamento de links para o
site oficial.

Além da produção de matérias, coberturas fotográficas e assessoramento na criação de

slogans e campanhas publicitárias institucionais para atualização dos meios de comunicação

descritos, mantemos a imprensa local informada sobre as atividades públicas por meio de mailing

com e-mails de diversos meios de comunicação impresso, digital e televisivo do litoral sul

capixaba e alguns nacionais, encaminhados diariamente através do

imprensamarataizes© gmail.com ou via Whatsapp (aplicativo telefônico), além da tardia chegada

da Agência de Publicidade, que nos atendeu no mês de Dezembro, elevando a qualidade das peças

produzidas, aumentando o raio de atuação de nossa mídia institucional e sofisticando os

mecanismos de notícias. Finalizamos o ano com um balanço positivo jamais visto na comunicação

municipal, com divulgação dos investimentos de infraestrutura, saúde, educação, esportes e

segurança nos veículos de informação de circulação regional e estadual.

Trabalhamos diariamente, em muitos casos além do horário definido pela municipalidade,

pois as notícias acontecem a todo instante. O setor hoje conta com uma equipe de 9 profissionais

que se revezam para dar conta de todas as notícias geradas.

ANEXO 3

Av. Rubens Rangel, 411 — Cidade Nova — Marataízes — ES



Diretoria de Tecnologia da Informação

A Diretoria de TI durante o ano de 2019 trabalhou de maneira a manter em funcionamento todo

o parque tecnológico dessa municipalidade, buscando sempre oferecer o menor tempo de resposta

possível na resolução dos problemas de ordem técnica.

Esta diretoria realizou uma nova implantação de cabeamento estruturado na nova sede da

Secretaria Municipal de Educação e também na Unidade de Pronto Atendimento (UPA),

inaugurado ao final do mês de outubro do referido ano.

Realizou-se a interconexão de todas as secretarias do município que funcionam fora da sede da

prefeitura via fibra óptica, dando continuidade ao projeto iniciado no ano de 2018, tornando

possível o acesso aos sistemas de gestões do município. Além disso também foi possibilitado o

acesso a internet aos postos de saúde e escolas.

&

Um projeto de acesso a serviços sociais, saúde e cidadania foi iniciado no mês de agosto,

conhecido como MARATAÍZES MAIS, ele foi realizado uma vez por mês, onde a equipe do TI

estava colaborando com todo o suporte técnico necessário.

Juntamente com a Secretaria Municipal de Governo foi lançado o Programa MARATAÍZES +

CONECTADA, levando acesso a internet gratuita em diversos pontos do nosso município.

No entanto também foram prestados suportes aos usuários, além de realizar a manutenção e

recuperação de diversos equipamentos de TI. Conforme relatório em anexo foram efetuados

aproximadamente 2.093 chamados.

Av. Rubens Rangel, 411 — Cidade Nova — Marataízes — ES
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ANEXO 4

Diretoria de Cerimonial e Relações Públicas

O Cerimonial, compõe a Secretaria de Governo da Prefeitura, e responde pelas atividades de

relações públicas do Prefeito Municipal, atuando nos eventos oficias da Prefeitura, colaborando

Av. Rubens Rangel, 411 — Cidade Nova — Marataízes — ES



e dando suporte as secretarias municipais, no planejamento, organização e execução destes

eventos. Tais como nos seminários, jogos escolares, palestras, conferências, audiências públicas,

campanhas educativas, ordens de serviços, inaugurações, entre outras.

ATIVIDADES DE 2019

Conferências Municipais:
Conferência de Saúde

Conferência do Direto da Pessoa Idosa

Conferência da Assistência Social

Conferência de Segurança Alimentar

26 - Solenidades de Ordens de Serviços para:

Construção de um Centro Municipal de Educação Infantil da comunidade do Pontal Reforma de

Escolas Municipais

Reforma de Quadra Poliesportiva

Construção de Campo de grama sintética Bom de Bola

Construção de Praça

Início das obras de drenagem, pavimentação e es gotamentos de comunidades do município.

Inicio das obras de drenagem e pavimentação asfáltica das comunidades rurais do município.

10 - Solenidades de Inaugurações:
UPA — Unidade de Pronto Atendimento

Entrega a população e turistas da Nova Orla da Praia Central
Reformas de Escolas

Quadra poliesportiva

Sala do Empreendedor

Praça e Rotatória da comunidade de Pedrolândia

Unidade de Saúde da Barra

Unidade de Saúde da Cidade Nova

Campo de grama sintética do Pontal

Reforma do mercado de peixe da Barra.

Tivemos no ano de 2019, solenidades de entrega de serviços concluídos, entre elas se destacam a

inauguração da Unidade de Pronto Atendimento Dr. Anis Nashen, que atualmente tornou-se

referência na área de saúde no sul do estado, alem da entrega a população da nova orla da praia

central, que hoje tornou-se um dos pontos turísticos mais movimentado de Marataízes.

Audiência Pública

Audiência Pública para apresentação a população o projeto de reurbanização das avenidas Rubens

Rangel e Simão Soares.

Demais Solenidades

Solenidade de Posse dos novos servidores Municipais.

Campanha Semana do meio Ambiente

Campanha Combate a violência — junho violeta

Av. Rubens Rangel, 411 — Cidade Nova — Marataízes — ES



Campanha Faça Bonito
Abertura dos Jogos Estudantis
Coquetel Empresarial Mulher empreendedora
Palestra de atendimento ao público.

SECRETARIA MUNICIPAL DE IPROCURADORIA JURÍDICA
SECRETARIO: |Gedson Barreto De Victa Rodrigues

NDERE 0 venida Simão Soares, 411, Cidade NovaONE -
doriamarataizes

Av. Rubens Rangel, 411 — Cidade Nova — Marataízes — ES



Base Legal Lei Municipal nº 1.721/2014 e Lei Municipal 1882/2016 (PROCON
MUNICIPAL)

SIGLA PGM e PROCON
COMPETÉNCIAS Artigo 26, 28 e 29 da Lei Municipal nº 1.721/2014 e artigo 5º da Lei

Municipal 1882/3016
ESTRUTURA Procurador-Geral do Município (Lei 1721/2014)
ORGANIZACIONAL Procurador Municipal (Lei 1721/2014)

Assessor do Procurador-Geral (Lei 1721/2014)
Superintendente de Procuradoria (Lei 1721/2014)
Diretor de Procuradoria (Lei 1721/2014)
Assessor Técnico de Procuradoria (Lei 1721/2014)
Coordenadora Executiva do Procon (Lei 1881/2016)
Diretor de Atendimento ao Consumidor (Lei 1882/2016)

SERVIDORES DA SECRETARIAEFETIVOS 07COMISSIONADOS 09CONTRATADOS -
CEDIDOS A ESTA SECRETARIA 01ESTAGIARIOS 04TOTAL 21

1 - APRESENTAÇÃO

no exercício de 2019.

legalidade dos atos da Administração Pública.

A Procuradoria do Município compreende a representação do Município e a defesa de seus interesses nas

esferas judicial, extrajudicial e administrativa, incumbida da tutela do interesse público e dos interesses difusos

e coletivos municipais. No desempenho de suas funções, terá como fundamentos de atuação a defesa dos

postulados decorrentes da autonomia municipal, a prevenção dos conflitos e a assistência no controle da

Em consonância com as atribuições legais conferidas a Procuradoria Municipal, por meio da Lei Municipal nº

1.721/2014, constam neste relatório as principais atividades desenvolvidas por este Órgão de assessoramento

1.1 - ASPECTOS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA

A Secretaria possui 02 (dois) programas:0 VALOR
PROGRAMA N filãªªgggãgª VALOR ºzlãfâºº LOA ATUALIZADO DA

LOA 2019

Apoio Administrativo 03 1.934.780,00 2.085.287,09
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Gestão dos Assuntos Jurídicos 02 2.137.060,02 7.424.060,36
TOTAL 05 4.071.840,02 9.509.347,45

% DO ORÇAMENTO DA SECRETARIA 2,33% 5,80%
1.2 - ASPECTOS DE NATUREZA FINANCEIRA

PROGRAMA Nº DE PROJETOS/ EMPENHADO (2019) LIQUIDADO (2019)
ATIVIDADES

Apoio Administrativo 03 2.040.195,05 2.039.035,36
Gestão dos Assuntos Jurídicos 02 4.588.079,33 4.588.079,33

TOTAL 05 6.628.274,38 6.627.114,69
% LIQUIDADO EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO ATUALIZADO DA 99,98%

SECRETARIA

1.3 - ASPECTOS DE NATUREZA FISCAL

A Procuradoria Municipal não possui recursos vinculados no exercício de 2019.

1.4 - ASPECTOS DE NATUREZA OPERACIONAL

1.4.1 - Atividades Desenvolvidas pela Secretaria

AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO

Acompanhamento de processos judiciais

Elaboração de peças iniciais, contestações, réplicas e
outras petições avulsas em várias ações judiciais que
tramitam na comarca de Marataízes, inclusive Recursos
para as instâncias superiores.
Acompanhamento dos processos de competência da
Justiça Federal, com elaboração de petições e
acompanhamento processual até instâncias superiores.
Acompanhamento dos processos trabalhistas propostos
em face do Município, com elaboração das peças
necessárias até instâncias superiores.

Promover a cobrança da dívida ativa municipal, inclusive
com a propositura de ações de execução fiscal e demais
demandas afetas a área tributária, inclusive recuperação de
créditos.

Procedimentos licitatórios

Elaboração de pareceres referente a análise de editais de
licitação, bem como manifestação em recursos,
renovação contratual, aditivos e demais demandas
administrativas pertinentes a Lei 8.666/93 e 10.520/01

Projeto de Lei
Apoio técnico na elaboração, edição e adequação das
minutas dos projetos de lei, quando solicitados pelo Setor
Competente
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Análise e emissão de relatórios de conformidade
Procedimentos licitatórios procedimental em processos licitatórios, demandados pelo

Chefe do Executivo Municipal.
Acompanhamento dos procedimentos de
Sindicância quando necessário

Demais rotinas de assessoramento , . . .
Fazenda Pubhca Municipal
Executar as decisões do Tribunal de Contas em favor da

1.4.2 - Atividades Desenvolvidas pelos Setores ligados à Secretaria

AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO
Assessoria do Procurador-Geral Artigo 34, I da Lei 1721/2014
Superintendente de Procuradoria Artigo 34, II Lei 1721/2014
Diretor de Procuradoria Artigo 34, V Lei 1721/2014
Assessor Técnico de Procuradoria Artigo 34, VI Lei 1721/2014
Coordenador Executivo do Procon Artigo 8º, Lei 1882/2016
Diretoria de Atendimento ao Consumidor Artigo 8º, Lei 1882/2016

1.5 - ASPECTOS DE NATUREZA PATRIMONIAL

QUANTIDADE DE BENS EM 01/01/2019 77
QUANTIDADE DE BENS EM 31/12/2019 77

Justificativa de diminuição ou aumento de bens: não houve alteração na quantidade

de bens desta Secretaria.

2. CONCLUSÃO

Quanto ao trabalho desempenhado por esse Orgão de Assessoramento, foram realizadas

diversas análises de editais referente a grandes obras de infraestrutura para todo o Município,

editais de aquisição de vários bens de consumo e permanente, elaboração de petições iniciais,

propositura de ações de desapropriação, dentre outras.

Um dos pontos de assessoramento de grande relevância e o acompanhamento processual na

esfera judicial, seja Justiça Comum, Federal e Trabalhista.

Ressalta-se que as demais atividades desta Procuradoria estão sendo desempenhadas para maior

eficiência e efetividade na manutenção do serviço público com ênfase na transparência,

economicidade e salvaguarda do erário, desenvolvendo atividades de consultoria e de

assessoramento jurídico do Poder Executivo.

Av. Rubens Rangel, 411 — Cidade Nova — Marataízes — ES

Realizar outras atividades de manutenção
aperfeiçoamento do Sistema de Controle Interno.



Marataízes, 07 de janeiro de 2020.

Gedson Barreto De Victa Rodrigues

Procurador-Geral do Município

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETÁRIO: CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA

ENDEREÇO AV. Rubens Rangel, 411, 3º andar, Cidade Nova, Marataízes-ES, CEP: 29.345-
000

TELEFONE (28) 3532-3410

Av. Rubens Rangel, 411 — Cidade Nova — Marataízes — ES



EMAIL: semad© marataizes.es.gov.br

Base Legal Lei nº 1564/2013
SIGLA SEMAD
COMPE T ÉNCIAS Art. 31 ao 37 da Lei nº 1564/2013

ESTRUTURA I - Superintendência de Compras e Serviços;
ORGANIZACIONAL

II - Assessoria Técnica Administrativa;

III - Diretoria de Recursos Humanos;

IV - Diretoria de Licitação;

V - Diretoria de Patrimônio e Almoxarifado.

SERVIDORES DA SECRETARIAEFETIVOS 38
COMISSIONADOS 6CONTRATADOS 0
CEDIDOS A ESTA SECRETARIA 4ESTAGIÁRIOS 192

TOTAL 240
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L APRESENTAÇÃO

A Secretaria Municipal de Administração integra a estrutura administrativa da Prefeitura de Marataízes

e tem como responsabilidade promover planos de ações que vão desde planejamento, coordenação e

execução. Hoje, a Secretaria Municipal de Administração conta com a Superintendência de Compras e

Serviços que é responsável por planejar, executar, gerenciar e controlar todas as atividades relacionadas

a expediente, documentação, protocolo, arquivo, serviços, recursos materiais e financeiros de maneira

eficaz; a Assessoria Técnica Administrativa auxilia ao gestor nos assuntos técnicos administrativos,

financeiros, operacionais e burocráticos, além da elaboração de programas, planos e projetos

relacionados a pasta, a Diretoria de Recursos Humanos atua em ações integradas para o

desenvolvimento e aperfeiçoamento de recursos humanos, bem como, acompanhamento da gestão total

de pessoal desde questões relativas a direitos como deveres dos servidores; a Diretoria de Licitação

coordena, controla e executa todas as fases dos procedimentos licitatórios, além de auxiliar nos

procedimentos de dispensas e inexigibilidade, observando sempre a legalidade dos procedimento; a

Diretoria de Patrimônio e Almoxarifado registra e controla todo o estoque de material de consumo,

distribuição, utilização, baixa e venda dos inservíveis de todos os bens patrimoniais. Diante de tudo

isso, entendo que a Secretaria de Administração e de suma importância dentro da estrutura

administrativa da prefeitura, uma vez que suas ações tem impacto positivo, e, auxilia para o bom

desenvolvimento de todas os demais órgão da administração.

l.l - ASPECTOS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA
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A Secretaria possui 02 (dois) programas:

PROGRAMA PRnggllijS/ VAL]? 3102135; DO ATUAVEÃIIZJZDRO DAATIVIDADES LOA 2019
Apoio Administrativo 06 9.393.380,00 18.360.672,48
Modernização Administrativa 08 1.187.500,00 3.698.765,21

TOTAL 14 10.580.880,00 22.059.437,69
% DO ORÇAMENTO DA SECRETARIA 6,06% 13,46%

1.2 - ASPECTOS DE NATUREZA FINANCEIRA

PROGRAMA Nº DE EMPENHADO (2019) LIQUIDADOPROJETOS/ (2019)
ATIVIDADES

Apoio Administrativo 06 16.395.163,31 16.395.163,31
Modernização Administrativa 08 26787 16,5 8 2.678.716,58

TOTAL 14 19.073.879,89 19.073.879,89
% LIQUIDADO EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO ATUALIZADO 100%
DA SECRETARIA

1.3 - ASPECTOS DE NATUREZA FISCAL

A Secretaria Municipal de Administração não possui recursos vinculados no exercício de 2019.

1 .4- ASPECTOS DE NATUREZA OPERACIONAL

1.4.1 - Atividades Desenvolvidas pela Secretaria

AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO

Restruturação do RH Promover um diagnóstico situacional do sistema,
métodos e técnicas utilizados para o registro da
vida funcional dos servidores públicos municipais,
bem como, propor um plano de ação com medidas
que permitam a modernização do setor.

Institui Comissão de Licitação e Pregão Atuar nos procedimentos licitatórios
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Nomeia Comissão de Inventário dos Bens
Patrimoniais Móveis e Imóveis do Município

Promover a revisão geral do inventário dos bens
móveis e imóveis, conferir o cadastro existente no
Setor de Patrimônio, atualizar as descrições dos
bens constantes no cadastro atual, solicitar ao Setor
de Patrimônio a incorporação de bens não
cadastrados e Propor a baixa de bens deteriorados
em função do desgaste natural do uso.

Institui Comissão de Sindicância e PAD Apurar irregularidade no Serviço Público

Aquisição de material de consumo/permanente Planejamento e aquisição a fim de estruturar e
manter os setores abastecidos para o bom
andamento dos serviços.

Estagio Coordenar e executar toda as medidas necessárias
para contratação e distribuição de estagiários nas
unidades administrativas.

Contratação de serviços necessários para o bom
funcionamento da máquina pública e
atendimento aos benefícios dos servidores.

Planejamento, levantamento da demanda e
solicitação ao setor responsável para providências
necessárias para atendimento.

Elaboração do PPA e LOA Solicitação ao setor responsável para em conj unto
com a secretaria de planejamento tomar as
providências necessárias.

Prorrogação dos serviços continuados Solicitação ao setor responsável para levantamento
das prestações de serviços considerados
continuados e providências necessárias para
renovação.

1.4.2 - Atividades Desenvolvidas pelos Setores ligados à Secretaria

AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO
Superintendência de Compras e Serviços Anexo 1
Assessoria Técnica Administrativa Anexo 2
Diretoria de Recursos Humanos Anexo 3
Diretoria de Licitação Anexo 4
Diretoria de Patrimônio e Almoxarifado Anexo 5
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1.5 - ASPECTOS DE NATUREZA PATRIMONIAL

QUANTIDADE DE BENS EM 01/01/2019 608

QUANTIDADE DE BENS EM 31/12/2019 626

Considerando a necessidade de estruturação dos setores ligados a esta secretaria, dando condições

dignas aos servidores para desenvolverem de forma eficientes suas atribuições, e aos munícipes

que buscam atendimento de qualidade, foi feita a aquisição de alguns produtos imprescindíveis

durante esse ano de 2019.

2. CONCLUSÃO

Ao fazer uma análise dos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Administração

durante o ano de 2019, sendo este o segundo ano da nova gestão onde também assim como o

primeiro ano, nos deparamos com um orçamento apertado, acreditamos que a Semad desenvolveu

de forma satisfatórias suas metas, dando suporte as unidades administrativas, aos servidores,

providenciando ferramentas necessárias, prestando atendimento de qualidade e evitando que

houvesse prejuízo ou paralisação dos serviços prestados.

Marataízes, 20 de janeiro de 2020.

Carlos Augusto Pereira da Silva

Secretário Municipal de Administração
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ANEXO ]

Superintendência de Compras e Serviços

Planejamento e execução todos os procedimentos necessários para aquisição de bens e serviços

necessários para o bom desenvolvimento dos serviços, além de observar os limites permitidos

para não ultrapassar os gastos.

AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO

Aquisição de material de consumo Levantamento junto a diretoria de almoxarifado e
patrimônio do estoque, planejamento da
demanda, bem como confecção de termo de
referência para compra e reposição dos produtos.

Aquisição Material permanente Levantamento e planejamento em conj unto com
a diretoria de almoxarifado e patrimônio para
verificar a demanda e confecção de termo de
referência para compra dos produtos.

Contratação do Correios Levantamento das necessidades de envio de
correspondências desta prefeitura e elaboração de
contrato junto ao Correios para prestação de
serviços.

Locação de Imóveis

Contratação de ticket alimentação

Levantamento da necessidade dos imóveis de
acordo com a localização, solicitação de
avaliação de preços de mercado, contato com os
proprietários e confecção de termo de referência.

Levantamento, pesquisa de preços de mercado e
Confecção de termo de referência.

Contratação de vale transpone Levantamento, pesquisa de empresas de serviços
de transporte coletivo no município confecção de
termo de referência.

Contratação de seguro Levantamento do número de estagiários ,
pesquisa de preços de mercado e Confecção de
termo de referência.

Empenho estimativo
Levantamento de serviços fundamentais e
elaboração de pedido de emprenho para o ano,
assim com, controle de gastos.
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Curso de capacitação
Levantamento de curso ofertado, confecção de

termo de referência e inscrição dos participantes.

Renovação dos contratos de prestação de

serviços continuados.
Levantamento de todos os contratos e

documentos, contato com as empresas e
confecção de termo de referência.
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ANEXO 2

Assessoria Técnica Administrativa

Assessoramento técnico ao secretário nas demandas da secretaria, bem como auxílio no atendimento ao

público quando necessário, contribuindo para o bom andamento dos trabalhos.

AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO
Atendimento ao público Emissão e entrega de contra cheque certidão de

tempo de serviços, emissão de declaração etc.

Processos Receber, distribuir, localizar, responder, enviar e
arquivar

Processos de estagiários Controle de prova, função, entrada, saída etc

Processo de folgas de servidor Fazer manifestação de folga

INSS Emitir declaração de INSS
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ANEXO 3

Diretoria de Recursos Humanos

Elaborar, propor e executar programas relacionados a Gestão de Pessoal, objetivando ação integrada para o
desenvolvimento de todas as etapas de recursos humanos;

AÇÓES DESENVOLVIDAS

Folha de Pagamento
Memorandos

Agendamento de Perícia (INSS)
CAT
Planilhas do INSS
Cadastro de Servidores

Responde Processos
Comissão (Recebimento de Material)
Fiscal de Contrato
Controle das Pensões Alimentícias

Controle das Consignações Bancárias
Membro de Conselho (Fundeb)
Vale Alimentação
Vale Transporte
Declarações para o INSS
Declarações Diversas
Regularizando Documentações dos Concursos CP 01/2011 e CP 01/2014 para Atender
Instruções Normativas do Tribunal de Contas
Recebimento de Documentação de Concurso Publico
Preparação e Envio de Remessas de Atos de Pessoal no Modulo Cidades (TCEES)
Atendimento ao Publico
Controle de Entrada e Saída de Processos

Geração e Envio de GEFIP e SEFIP
Controle de Atestado Médico

Medicina do Trabalho (Exames Admissionais, Demissionais, Periódicos e de Retorno ao
Trabalho).

. Envio de Relatórios Diversos.
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ANEXO 4

Diretoria de Licitação

Coordenar e controlar os procedimentos licitatórios, dispensa e inexigibilidade de licitação, bem como

promover as licitações e suas etapas.

AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL _ PMM 87
PREGÃO PRESENCIAL _ FMS 29
TOMADA DE PREÇOS _ PMM 16
CONCORRENCIA - PMM 26
INEXIGIBILIDADE _ PMM 160
INEXIGIBILIDADE - FMS 03
DISPENSA - PMM 86
DISPENSA - FMS 20
CLAMADA PUBLICA - PMM 01
CREDENCIAMENTO - PMM 02
CREDENCIAMENTO - FMS 01
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - PMM 213

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS _ FMS 38

CONTRATOS - PMM 259
CONTRATOS - FMS 31
ORDEM DE FORNECIMENTO- PMM 790
ORDEM DE FORNECIMENTO - FMS 256
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ANEXO 5

Diretoria de Patrimônio e Almoxarifado

Realizar todos os procedimentos relacionados ao almoxarifado para que não falte produtos no estoque e

todos os procedimentos necessárias ao registro e alienação de bens patrimoniais.

AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO

Inventário Acompanhamento dos bens móveis por setor.

Incorporação Entrada de bens através de aquisição por nota
fiscal.

Replaquetamento Recolocação de plaquetas retiradas

Depreciação de Bens Móveis Acompanhamento da desvalorização dos bens
móveis junto a contabilidade.

Atualização de Termo de Guarda Atualização do termo de guarda junto aos
responsáveis por secretaria/setor.

Estoque Controle e distribuição dos itens, através de
requisição de material.

Despacho de Liquidação Recebimento e acompanhamento do quantitativo
da nota fiscal, e posteriormente, atestar e
encaminhar a contabilidade.

Fechamento Mensal Dadas as entradas e saídas de itens permanentes,
quanto os itens de consumo no sistema Controle
de Estoque de Materiais, analisar os valores
lançados para que estejam em conformidade com
a contabilidade.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ICONTROLE INTERNO
SECRETARIO: |Andréa da Silva Longue Alves

ENDEREÇO Avenida Simão Soares, 411, Cidade Nova
TELEFONE 28 3532-6418
EMAIL: controladoria © marataizes . es . gov.br

Base Legal Lei nº 1.609/2013 e Lei nºl.564/2013SIGLA SECI
COMPETENCIAS Artigo 5º da Lei nº 1.609/2013 e artigo 28 da Lei nºl.564/2013
ESTRUTURA Secretário Municipal de Controle Interno
ORGANIZACIONAL Assessor Administrativo de Controle Interno

Controlador Municipal

SERVIDORES DA SECRETARIAEFETIVOS 01COMISSIONADOS 02CONTRATADOS _
CEDIDOS A ESTA SECRETARIA -ESTAGIARIOS -TOTAL 03

1 - APRESENTAÇÃO

O Controle Interno do Município compreende o plano de organização e os métodos e medidas adotados pela

administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos

programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas prescritas, verificar a exatidão e a

fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da lei.

Em consonância com as atribuições legais conferidas a esta Secretaria Municipal de Controle Interno, por meio

da Lei Municipal nº 1.609/2013, bem como o que determina a IN TC nº 034/15, do Tribunal de Contas do

Estado do Espírito Santo, referente ao envio da Prestação de Contas Anual, constam neste relatório as principais

atividades desenvolvidas por este Órgão de Controle no exercício de 2019.
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1.1 - ASPECTOS DE NATUREZA ORCAMENTARIA

A Secretaria possui (um) programa:

VALOR
Nº DE PROJETOS/ VALOR ORÇADO LOA ATUALIZADO DAPROGRAMA ATIVIDADES 2019 LOA 2019

Apoio Administrativo 01 206.200,00 193.064,36TOTAL 01 206.200,00 193.064,36
% DO ORÇAMENTO DA SECRETARIA 0,12% 0,12%

1.2 - ASPECTOS DE NATUREZA FINANCEIRA

PROGRAMA Nº DE PROJETOS/ EMPENHADO (2019) LIQUIDADO (2019)
ATIVIDADES

Apoio Administrativo 01 178.195,95 166.518,08TOTAL 01 178.195,95 166.518,08
% LIQUIDADO EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO ATUALIZADO DA 93,44%

SECRETARIA

1.3 - ASPECTOS DE NATUREZA FISCAL

A Secretaria Municipal de Controle Interno não possui recursos vinculados no exercício de 2019.

1.4 - ASPECTOS DE NATUREZA OPERACIONAL

1.4.1 - Atividades Desenvolvidas pela Secretaria

AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO
Acompanhamento da Gestão Fiscal,
Financeira, Orçamentária e Patrimonial

Análise dos relatórios de Gestão Fiscal e

acompanhamento da Execução Orçamentária, expedindo

as recomendações necessárias ao Chefe do Poder

Executivo, em conformidade com o que determina a Lei

Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade

Fiscal).

Avaliação dos Instrumentos de planejamento (Plano

Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias — LDO

e Lei Orçamentária Anual — LOA).
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Limites constitucionais e legais Avaliação do cumprimento das metas previstas no plano

plurianual, a execução dos programas de governo e do

orçamento do Município de Marataízes.

Acompanhamento sobre a observância dos limites

constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal e os

estabelecidos nos demais instrumentos legais.

Supervisionar as medidas adotadas para o retorno da

despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos

dos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Instruções Normativas e o Plano de Ação

(Resolução TCE/ES nº 227/2011, alterada pela

Resolução TCE/ES nº 257/13)

Apoio técnico na elaboração, edição e adequação das

minutas das Instruções Normativas dos diversos sistemas

administrativos elencados na Resolução TCE/ES nº

227/2011, alterada pela Resolução TCE/ES nº 257/13,

para implantação do Sistema de Controle Interno.

Avaliação da eficiência, eficácia e efetividade dos

procedimentos de controle interno nos diversos sistemas

administrativos da Prefeitura Municipal, expedindo

relatórios com recomendações para adequação e

aprimoramento dos controles e instrumentos normativos.

Portal da Transparência Monitoramento e fiscalização do Portal Transparência.

Controle Externo Atendimento ao Tribunal de Contas do Estado, quanto ao

encaminhamento de documentos e informações,

elaboração de respostas, recursos e questionamentos,

acompanhamento de processos, emissão de relatórios, etc.

Apoio ao controle externo no exercício de sua missão

institucional

Atendimento aos órgãos de controle externo (TCE-ES,

Ouvidoria do TCE-ES, Ministério Público), quando

necessário (IN SCI 06/2015).

Prestação de Contas Anual Emissão de Relatório e Parecer Conclusivo do Controle

Interno da Prestação de Contas Anual 2018, conforme IN

TC 43/2017. (Relatórios: RELOCI PMM e RELOCI

FMS, RELUCI PMM e RELUCI FMS, RELATÓRIO DE

CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO).
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Plano Anual de Auditoria Interna — PAAI Publicação do PAAI 2019 no Diário Oficial do Município

nº 2740, de 21 de maio de 2019.

Execução do plano de auditoria (PAAI 2019).

Procedimentos licitatórios Análise e emissão de relatórios de conformidade

procedimental em processos licitatórios, demandados pelo

Chefe do Executivo Municipal.

Tomada de Contas Especial (IN SCI 03/2015) Acompanhamento do Processo de Tomada de Contas

Especial, Portarias nº 13, de 11 de março de 2019 e nº 32,

de 03 dejunho de 2019. (Processo TC nº 018041/2018 do

TCE-ES, Decisão Monocrática nº TC nº 00627/2017-1).

Elaboração do Relatório da Secretaria de Controle Interno

sobre a Tomada de Contas Especial, referente ao processo

administrativo nº 35 .974/2017, com Portaria instaurada

sob 0 nº 058/2017 (Processo TC nº 018041/2018 do TCE-

ES, Decisão Monocrática nº TC nº 00627/2017-1).

Demais rotinas de controle Acompanhamento dos procedimentos de PAD e
Sindicância.

Análise e emissão de relatórios de conformidade

procedimental em processos de qualquer natureza, quando

for solicitado e/ou houver necessidade. Cabendo ao

próprio Controle decidir se deve se manifestar ou não em

cada caso.

Realizar outras atividades de manutenção e
aperfeiçoamento do Sistema de Controle Interno.

1.4.2 - Atividades Desenvolvidas pelos Setores ligados à Secretaria

AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO
Assessoria Administrativa de Controle Interno Anexo I

1.5 - ASPECTOS DE NATUREZA PATRIMONIAL
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QUANTIDADE DE BENS EM 01/01/2019 40
QUANTIDADE DE BENS EM 31/12/2019 40

Justificativa de diminuição ou aumento de bens: foram transferidos um ventilador “tufão” (7204)

para o setor de Patrimônio e um ar condicionado (7336) para o Setor de TI, este por não estar

funcionando e aquele por não apresentar utilidade nesta Secretaria.

2. CONCLUSÃO

Quanto ao trabalho desempenhado por esse Órgão de Controle Interno, foram observados diversos pontos a

serem acompanhados, bem como providências a serem adotadas.

Quanto ao descumprimento de metas fiscais, limites constitucionais e outros dispositivos da Lei de

Responsabilidade Fiscal, durante todo o exercício houve cumprimento das metas e o equilíbrio das contas

municipais.

Um dos pontos de controle de grande relevância é o de transparência na gestão e de acesso a informação,

pois os dados deverão ser dispostos com ampla divulgação e de fácil acesso aos munícipes ou qualquer outro

cidadão, em consonância com a legislação vigente e com a Constituição Federal. No decorrer de 2019, houve

vários pedidos de cópias de processo, que ensejaram reiteradas recomendações ao órgão competente para a

disponibilização no sítio eletrônico deste Órgão Público, na aba “legislação”, da lei municipal de acesso a

informação nº 2.024, de 10 de outubro de 2018, publicada no DOM nº 2595, em 17/10/2018, para se cumpra

o devido acesso a informação.

Ressalta-se que as demais atividades do Controle Interno estão sendo desempenhadas para maior eficiência e

efetividade na manutenção do serviço público com ênfase na transparência, economicidade e salvaguarda do

erário.

Marataízes, 15 de fevereiro de 2019.

Andréa da Silva Longue Alves

Secretária Municipalde Controle Interno

Av. Rubens Rangel, 411 — Cidade Nova — Marataízes — ES



ANEXO ]

Assessoria Administrativa de Controle Interno

Em consonância com as atribuições legais conferidas ao cargo de Assessora Administrativa de

Controle Interno, por meio das Leis Municipais nº 1.609/2013 e 1564/2013, estão relacionadas

abaixo as principais atividades desenvolvidas pela Assessora Administrativa de Controle Interno.

Dentre as atividades desenvolvidas pela Assessora administrativa de Controle Interno do

Município de Marataízes no exercício de 2018 estão:

a) assessorar o Secretário de Sistema de Controle Interno nos assuntos de sua competência;

b) acompanhar a implementação, pelos órgãos e pelas unidades, das recomendações do Secretário

de Sistema de Controle Interno;

c) Recebimento e saída de processos físicos e online;

d) Publicação e atualizações de Instruções Normativas e relatórios no Portal transparência;

e) Recebimento de dúvidas e denúncias relacionadas ao controle interno enviado pela Ouvidoria;

f) Publicação e atualização de rol dos responsáveis - documento colocado a disposição do TCE/ES

contendo a relação dos responsáveis por todo e qualquer ato de gestão no âmbito da administração

pública direta e indireta no Portal Transparência.

Rosilene da Silva Garcia Bahiense

Assessora Administrativa de Controle Interno

SECRETARIA MUNICIPAL DE IMeio Ambiente
SECRETÁRIO IANTÓNIO CARLOS SADER SANT'ANNA

Av. Rubens Rangel, 411 — Cidade Nova — Marataízes — ES



ENDEREÇO Av. Domingos Martins, 41 — Centro — Marataízes — ES
CEP:29.345-000

TELEFONE (28)3532-4131
EMAIL: semma © Marataizes. gov.br

Base Legal Lei 1778/2015 de 13/05/2015SIGLA SEMMA
COMPETÉNCIAS Artigo 1
ES T R UT URA 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ORGANIZACIONAL 1.1 SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO AMBIENTAL

1.1.1 DIRETORIA DE GESTÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS
1.1.1.1 Setor de Educação Ambiental
1.1.1.2 Setor de Gestão de Unidades de Conservação

1.1.2 DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE
AMBIENTAL

1.1.2.2 Setor de Licenciamento de Empreendimentos Públicos
1.1.2.3 Setor de Licenciamento de Empreendimentos Privados
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1.1.3 DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E GESTÃO DE
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1.1.3.2 Setor de Fiscalização Ambiental

SERVIDORES DA SECRETARIAEFETIVOS 08COMISSIONADOS 12CONTRATADOS 00
CEDIDOS A ESTA SECRETARIA 00ESTAGIARIOS 03TOTAL 23
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1 APRESENTAÇÃO

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem por finalidade prestar assessoria a Administração na área
ambiental, proteger a flora e fauna, preservar e conservar os recursos hídricos com desenvolvimento de
projetos ambientais como campanhas e palestras educativas e preventivas em escolas municipais e
conscientização junta a população.

1.1 - ASPECTOS DE NATUREZA ORCAMENTARIA

A Secretaria possui 02 (dois) programas:

Nº DE VALOR
PROGRAMA PROJETOS/ VALSãAcªlãfâDO ATUALIZADO DAATIVIDADES LOA 2019

Apoio Administrativo 06 865.280,00 1.092.488,02
Desenvolvimento Sustentável 12 667.700,00 886.862,11
do Meio Ambiente

TOTAL 18 1.532.980,00 1.979.350,13
% DO ORÇAMENTO DA SECRETARIA 0,88% 1,21%

1.2 - ASPECTOS DE NATUREZA FINANCEIRA

PROGRAMA Nº DE EMPENHADO (2019) LIQUIDADO (2019)
PROJETOS/

ATIVIDADES

Apoio Administrativo 06 988.292,47 914.371,92
Desenvolvimento Sustentável 12 412.003,09 412.003,09
do Meio Ambiente

TOTAL 18 1.400.295,56 1.326.375,01
% LIQUIDADO EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO ATUALIZADO 94,72%

DA SECRETARIA

1.3 - ASPECTOS DE NATUREZA FISCAL

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente não possui recursos vinculados no exercício de

2019.
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1.4 - ASPECTOS DE NATUREZA OPERACIONAL

1.4.1 - Atividades Desenvolvidas pela Secretaria

AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO
Coleta Seletiva Contrato nº 111/2019 referente a prestação de serviço de

coleta e triagem dos resíduos sólidos com a Associação dos
Catadores de Materiais Recicláveis no valor de R$

188.781,92, vigência: 17/05/2019 a 17/05/2020

Locação de caminhonete Locação de caminhonete, conforme contrato 013/2017
referente a 06 meses no valor de R$ 27.000,00

Plantio e fornecimento de mudas de
árvores nativa

Plantio e fornecimento de mudas de árvores nativas, para
recuperação de Mata Ciliar, conforme contrato nº 254/2017,
no valor de R$ 41.100,00 executado e liquidado.

Cercamento de área de preservação
ambiental

Contratação de empresa para execução de cerca de arame liso
e farpado com mourão de eucalipto em área de Preservação
Ambiental, conforme contrato nº 221/2019 no valor de R$
54.920,00, sendo executado e liquidado somente R$
30.567,00

Instalação de Placas indicativas Fornecimento e instalação fornecimento e instalação de
placas para sinalização vertical

Aquisição de Livros Educativos

1.4.2 - Atividades Desenvolvidas pelos Setores ligados à Secretaria

AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO
Superintendência de Gestão Ambiental Anexo 1

Diretoria de Gestão de Projetos Ambientais Anexo 2
Diretoria de Licenciamento e Controle Ambiental Anexo 3
Diretoria de Fiscalização Ambiental e Gestão de Anexo 4
Recursos Naturais

1.5 - ASPECTOS DE NATUREZA PATRIMONIAL

QUANTIDADE DE BENS EM 01/01/2017 139
QUANTIDADE DE BENS EM 31/12/2018 141

Justificativa de diminuição ou aumento de bens:

. Transferência recebida 01 rack par videomonitoramento;

. Transferencia recebida 01 automóvel PRISMA placa: MSC0947 — Renavan 479978743.

Av. Rubens Rangel, 4 11 — Cidade Nova — Marataízes — ES



2. CONCLUSÃO

A Secretaria desenvolveu suas atividades com seriedade e determinação, buscando alcançar os

objetivos planejados conforme os relatórios anexos, realizamos pedidos de Licenciamento aos órgãos

responsáveis, de Dispensa de Licenciamento, realizamos emissão de anuências, autorizações de poda

e corte de árvores, fiscalizações e orientações aos munícipes de procedimentos corretos para proteção

ao meio ambiente.

A Secretaria desenvolveu vários trabalhos e atividades educativas, preservativas produtivas,

utilizando diversos recursos sem ônus para os cofres públicos.

Marataízes, 24 de janeiro de 2020.

Antônio Carlos Sader Sant'anna

Secretário Municipal Interino de Meio Ambiente
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ANEXO 1

SUPERINTENDÉNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL

. Análise e Autorização de Corte e Poda de Arvore;

. Análise de processos administrativos;

0 Distribuição de processos administrativos para as Diretorias;

. Levantamento, planejamento e coordenação das atividades diária da secretária em

conj unto com o Secretário;

. Elaboração de Termo de Referência para abertura de processos licitatórios;

. Liquidações de despesas dos processos licitatórios conforme os serviços executados;

. Elaboração de memorando, ofícios, portarias, pareceres e justificativas;

. Controle de Processos Licitatório, Contratos e Prestação de Serviços;

0 Distribuição de Processos para a J IFA -Junta de Impugnação Fiscal Ambiental

0 Reunião mensal da J IFA — Junta de Impugnação Fiscal Ambiental
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ANEXO 2

DIRETORIA DE GESTÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS

PRIMEIRO SEMESTRE 2019

Em 2019 , o Programa Municipal de Educação ambiental seguiu a todo vapor , com o Projeto
“Conhecendo a Perola Capixaba” onde ocorreram Palestras nas Escolas e na sequência Aulas de
Campo percorrendo o Município , mostrando suas belezas naturais , e seus aspectos ambientais ,
turísticos e econômicos, ocorreu ainda a Apresentação da Peça teatral de fantoches “ A
importância do Meio ambiente” que passou por todas as Escolas do Município .

Ocorreu ainda o tradicional Concurso Ambiental com as Escolas , onde concorreram nas
categorias; Desenho infantil , Desenho , Poesia e curtas ambientais . Além dos projetos a
SEMMA a desenvolveu diversas Ações Pontuais e eventos ao longo do ano Como Semana do
Meio ambiente , plantios ,, mutirões dentre outros.

* Apoio SEMMA ao CELEBRAI: no dia 8 de Fevereiro a secretaria de Meio Ambiente , montou
um stand durante o evento , onde ocorreu , sensibilização ambiental ,distribuição de mudas
Nativas , placas Educativas e lixeiras ecológicas .

* Reunião com Setor Pedagógico da SEMED: Nos dias 07 e 14 de Fevereiro ocorreu reunião
com todos os Pedagogos da rede Municipal de ensino , onde foram apresentados os Projetos da
SEMMA e as Parcerias junto as Escolas .

* Dia Mundial da Água: No dia 22de Março ocorreu um mutirão de limpeza na Foz do Rio
Itapemirim , onde a equipe SEMMA limpou as margens e com apoio dos Guarda Vidas houve
também o recolhimento por meio de um barco de apoio .

* Projeto “Conhecendo a Pérola Capixaba”: teve início em Março o planejamento ,onde de
Abril a Dezembro ocorreram Palestras nas 9 Escolas de Fundamental II para as turmas de 9º ano
, e na sequência uma Aula de Campo percorrendo todo o município, atrelando teoria e Prática
dentro de único Projeto . Além disso a SEMMA doou Livros abordando o conteúdo da Palestras.

* Concurso Ambiental com as Escolas: Ocorreu pelo 4 º ano seguido o Concurso SEMMA,
desta vez com o tema “Marataízes e suas Belezas Naturais” , onde concorreram as 33 escolas em
diversas categorias desde as creches e Pré- Escolas até as turmas de 9º ano.

* Semana do meio Ambiente: Ocorreu de 05 a-8 de Junho a Semana do Meio ambiente de
Marataízes com diversas ações :

05/06/19: Evento , Palestras e cerimônia de Premiação do Concurso “Marataízes e suas Belezas
naturais .

06/06/19: Palestra na Escola Sebastião de Almeida e doação de mudas

07/06/19: Plantio numa área de recarga junto aos Alunos da Escola Sebastião de Almeida

08/06/19: Descida Ecológica do Rio Itapemirim

* Mutirão de limpeza de Praia: no dia 19 de Junho ocorreu uma aula de campo com alunos da
Escola Maria da costa a Associação de catadores do município e em seguida um mutirão de
limpeza da ilha da itaputera.
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* Doação de Mudas : durante o Mês de Julho a SEMMA em Parceria com a usina Paineiras

doou mudas nativas para a Escola José Antônio na localidade de Capinzal , onde os alunos

plantaram e vem cuidando dessas mudas .

SEGUNDO SEMESTRE 2019

* Peça teatral “ A importância do Meio Ambiente”: durante o Período de Agosto a Dezembro

a Peça de teatro precorreu todas as Escolas Municipais , levando a mensagem sobre a preservação

do Meio ambiente, sobre os impactos que homem vem causando , e as possíveis soluções para

um planeta melhor .

* Arborização de Escolas: A SEMMA realizou no dia 13 de Setembro um Plantio no entorno

da Escola Maria da Costa na localidade de Brejo dos Patos .

* Dia da árvore: No dia 21 de Setembro ocorreu uma visita ao horto da usina Paineiras com

alunos da escola J ose Marcelino e Posteriormente um Plantio de 60 mudas nativas numa

recuperação de nascente na localidade de Lagoa Danta.

* Projeto “Cuidando dos Pets 2º edição” : Teve início em Setembro a 2º edição do Projeto

“Cuidando dos Pets” onde a cada 10 garrafas Pet e 2 brinquedos doados a SEMMA a pessoa

levava uma caminha ecológica feita com pneus usados.

* Premiação da turma vencedora do curta Ambiental : Ocorreu no dia 25 de outubro a

viagem ecológica ofertada pela SEMMA a turma vencedora do curta , que foi um a passeio a

gruta do Limoeiro e Fazenda do Centro em Castelo-ES.

* Natal solidário SEMMA: No dia 18 de Dezembro a SEMMA realizou a Doação dos

Brinquedos arrecadados pelo projeto “Cuidando dos Pets”, onde em parceria com Ação Social

foram doados as crianças atendidas pelo programa “criança feliz capixaba”

* Entrega do Materiais Reciclados a associação Catadores da Esperança: Ao final do ano

de 2019 todas as garrafas Pets arrecadadas pelo projeto “Cuidando dos Pets” foram doadas a

associação.
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ANEXO 3

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL

. Licenciamento: Dispensa de Licenciamento de calcamento/reforma, pavimentação de

drenagem, construção unidade básica de saúde;

. Emissão de DUAs;

. Despachos de diversos processos;

. Realização de consultas e acompanhamentos de processos junto ao IEMA — Instituto

Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos;

. Elaboração de memorando e ofícios diversos;

0 Elaboração de Decretos da Secretaria;

. Participação na elaboração do Decreto de Licenciamento;

. Participação na elaboração do Decreto de Fiscalização;

. Participação no Conselho Municipal de Meio Ambiente de Marataízes;

. Participação na Junta de Impugnação Fiscal Ambiental.

0 Execução e acompanhamento das Condicionantes da Licença Prévia e recebimento do

IEMA a Licença de Instalação da Obra Reurbanização e Melhoria de Mobilidade da Orla

de Marataízes na Praia Central.
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ANEXO 4

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E GESTÃO DE RECURSOS
NATURAIS

É o exercício poder de polícia em relação a legislação ambiental. Que consiste no

dever que o poder público tem de fiscalizar as condutas daqueles que se apresentam como de

forma irregular na utilização dos Recursos Naturais e Hídricos.

A Fiscalização Ambiental busca induzir a mudança do comportamento das

pessoas por meio de coerção e do uso de sanções, pecuniárias e não-pecuniárias, para induzirem

o comportamento social de conformidade com a legislação e de dissuasão na prática de danos

ambientais. Para reprimir e para prevenir a ocorrência de condutas lesivas ao meio ambiente.

A SEMMA é competente para lavrar auto de infração ambiental (notificação) e

embargo.

Nesse ano de 2018, tivemos a criação da JIFA — Junta Impugnação Fiscal que já

é prevista no Código Municipal de Meio Ambiente e a criação do Decreto Municipal onde o

município passará a punir de forma mas enérgicas.

No decorre deste ano atendemos a diversas denúncias de construções em áreas

ambientais, escavações sem as devidas licenças, estabelecimento sem licenciamentos, resíduos

em APP e esgoto a céu aberto.

Além das vistorias ambientais de poços para dessedentação animal; limpeza de

valas e de inúmeras vistorias realizadas de pertubação sonora em estabelecimentos.

Ocorreram diversos processos de corta e poda de árvores, anuências ambientais e

manejo de algumas espécies de animais, principalmente serpentes.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

SECRETÁRIO: RICARDO PEPE REIS

ENDEREÇO Avenida Rubens Rangel, 411 — Cidade Nova, Marataízes/ES

TELEFONE 28 3532 1555

EMAIL: obrasmarataizes © gmail. com

Base Legal LEI COMPLEMENTAR Nº 1.771 DE 27 DE ABRIL DE 2015

SIGLA SEMOU
COMPE T ENC IAS E órgão integrante de Administração Específica, diretamente subordinada

ao Chefe do Poder Executivo, tendo por finalidade a coordenação, a
execução e o controle das atividades relativas a construção, fiscalização de
obras de construção civil e obras de pavimentação e drenagem; fiscalização
de obras contratadas a terceiros; análise, fiscalização e julgamento dos
pedidos de parcelamento de solo e dos projetos de edificação particulares
e de repartições públicas do Estado e da União; manutenção e conservação
dos prédios públicos municipais; fiscalização de posturas; atividades de
carpintaria, produção e artefatos de cimento; elaboração de projetos
técnicos de engenharia e arquitetura para a execução de obras públicas;
estudos urbanísticos para a organização da cidade competindo-lhe
especialmente:

a. contribuir para a formulação do Plano de Ação do Governo Municipal,
propondo programas setoriais de sua competência e colaborando para a
elaboração de programas gerais;

b. cumprir políticas e diretrizes definidas no Plano de Ação do Governo
Municipal e nos programas gerais e setoriais inerentes a Secretaria;

c. analisar as alterações verificadas nas previsões do orçamento anual e
plurianual de investimentos da Secretaria e propor os ajustamentos
necessários;

d. promover a articulação da Secretaria com órgãos e entidades da
administração pública e da iniciativa privada, visando ao cumprimento das
atividades setoriais;

e. cumprir e fazer cumprir as normas vigentes na administração municipal;

f. propor convênios, contratos, acordos, ajustes e outras medidas que se
recomendem para a consecução dos objetivos da Secretaria;
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g. coordenar e fiscalizar a aplicação de verbas, dentro de convênios

específicos;

h. supervisionar e orientar a programação das obras do Município;

i. fiscalizar a execução das obras por administração direta ou indireta;

]. executar, conservar, manter e restaurar obras/prédios públicos;

k. coordenar e supervisionar as atividades de almoxarifado, relacionados

com os atividades da Secretaria;

]. orientar e coordenar a apropriação e análise do custeio das obras,

particularizando as despesas que as compõem em suas diversas etapas;

m. preparar relatório com informações referentes a atuação desta Secretaria

e aos resultados alcançados, tendo em vista as metas estabelecidas, os

planos e projetos em execução, para consolidação em reunião com todos

os órgãos da estrutura básica e posterior divulgação pelo órgão competente

nos meios de comunicação com o intuito de dar ciência a Comunidade;

11. exercer o cumprimento e a fiscalização das exigências contidas na

legislação de obras e edificações particulares;

0. coordenar e supervisionar as atividades referentes aos alvarás expedidos

pelo setor de tributação ou autorização própria em suas áreas de atuação;

p. proceder a exame e despacho em processos de licenciamento de obras e

de parcelamento do solo urbano, na forma da legislação própria;

q. aprovar os projetos executados por profissionais para terceiros, bem

como, os elaborados pela Secretaria, para serviços e obras do Município,

dentro das normas e legislação vigente;

r. assessorar e representar o Prefeito, quando designado;

s. executar outras atividades que lhes forem atribuídas pelo Chefe do Poder
Executivo.

ESTRUTURA 01 (um) Secretário Municipal

ORGANIZACIONAL 05 (cinco) Superintendentes

05 (cinco) Diretores

08 (oito) Chefes de Setores

04 (quatro) Assessores Administrativos.

SERVIDORES DA SECRETARIA

EFETIVOS 56 (cinquenta e seis)
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COMISSIONADOS 20 (Vinte)CONTRATADOS 02
CEDIDOS A ESTA SECRETARIA 00
ESTAGIÁRIOS 08(0it0)

TOTAL 86 (oitenta e seis)
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1. APRESENTAÇÃO

A Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo tem grande importância pelo saneamento e pela

infraestrutura do município, tendo por finalidade a coordenação, a execução e o controle das atividades

relativas a construção, fiscalização de obras de construção civil e obras de pavimentação e drenagem;

fiscalização de obras contratadas a terceiros; análise, fiscalização e julgamento dos pedidos de

parcelamento de solo e dos projetos de edificação particulares e de repartições públicas do Estado e da

União; manutenção e conservação dos prédios públicos municipais; fiscalização de posturas; atividades

de carpintaria, produção e artefatos de cimento; elaboração de projetos técnicos de engenharia e

arquitetura para a execução de obras públicas; estudos urbanísticos para a organização da cidade.

Trabalha para melhorar a qualidade de vida da população que escolheu Marataízes para morar e

constituir família.

1.1 - ASPECTOS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA

A Secretaria possui 03 (três) programas:

PROGRAMA PRSJÉTEOSI VALfãAcfãffºº ATUISÉÍZÉODAATIVIDADES LOA 2019
Apoio Administrativo 04 2.943.000,00 4.150.052,75

Melhoria da Infraestrutura e 11 3.558.850,00 43.348.893,64
Serviços Urbanos

Saneamento Básico 02 522.936,96 2.150.618,79
TOTAL 17 7.024.786,96 46.649.565,18

% DO ORÇAMENTO DA SECRETARIA

4,02% 30,31%
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1.2 - ASPECTOS DE NATUREZA FINANCEIRA

PROGRAMA Nº DE EMPENHADO (2019) LIQUIDADO (2019)
PROJETOS/

ATIVIDADES

Apoio Administrativo 04 3.876.221,53 3.736.221,53
Melhoria da Infraestrutura e 11 23. 169.999, 15 23.169.999, 15
Serviços Urbanos

Saneamento Básico 02 0,00 0,00
TOTAL 17 27.046.220,68 26.906.220,68

% LIQUIDADO EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO ATUALIZADO 99,48%

1.3 - ASPECTOS DE NATUREZA FISCAL

A Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo com recursos do CIDE, valor de R$

142.216,15 (cento e quarenta e dois mil, duzentos e dezesseis reais e quinze centavos)

realizou a parte da Obra de Drenagem e Pavimentação de Ruas nas localidades de Nova

Canaã e Fazenda Canaã.

1.4 - ASPECTOS DE NATUREZA OPERACIONAL

1.4.1 - Atividades Desenvolvidas pela Secretaria

AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO

Pavimentação, Drenagem e
Melhorias de Ruas

Construção de Ponte na Localidade de Brejo dos Patos;

Obras em Andamento

Pavimentação de Drenagem das Ruas EmÍlio Bom Gosto e trechos
da Av. Espinha de Peixe- Bairro Santa Rita II;

Pavimentação de Drenagem e Pavimentação de Trecho da Av.
Amazonas, Trecho da Rua São Paulo e Trecho da Rua Joaquim
Candal Ribeiro- Bairro Belo Horizonte;

Drenagem e Pavimentação do Baixo Acapulco e parte do bairro
Candinha, incluindo parte do Bairro Filemon Tenório;

Drenagem e Pavimentação de Ruas do Alto Acapulco;
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Drenagem e Pavimentação de parte da Barra, incluindo Wanda

Maria e parte do Bairro Candinha;

Drenagem e Pavimentação do Bairro Nossa Senhora Aparecida;

Drenagem e Pavimentação da Rua projetada 1 em Jacarandá;

Drenagem e Pavimentação da Rua projetada 2 em Jacarandá -

próximo ao Campo de Futebol;

Drenagem e Pavimentação de Ruas em Praia dos Cações;

Drenagem e Pavimentação Asfáltica de ruas na localidade de Timbó

II;

Drenagem e Pavimentação nas ruas do entorno da Sede da

Prefeitura;

Drenagem e Pavimentação de rua na localidade de Boa Vista;

Drenagem e Pavimentação da Avenida Vitória;

Drenagem e Pavimentação de ruas no Bairro Santa Rita II;

Drenagem e Pavimentação Asfáltica de ruas nas localidades de

Fazenda Canaã e Nova Canaã;

Drenagem e Pavimentação Asfáltica da Ligação de Jacarandá,

incluindo a Rua Nabour Porto, Rua Sebastião Fabiano e Avenida

Paulo Rocha;

Drenagem e Pavimentação de ruas na localidade de Lagoa Dantas;

Drenagem e Pavimentação Jaboti x Timbó;

Drenagem e Pavimentação Lagoa do Siri x Alto Siri x Lagoa Dantas

x Xodó;

Rede de Esgotamento
Sanitário

Obra em andamento:

Construção do Sistema de Esgoto nos Bairros Alvorada, Baixa

Bonita e Esplanada;

Esgotamento Sanitário do Baixo Acapulco e parte do bairro

Candinha, incluindo parte do Bairro Filemon Tenório;

Esgotamento Sanitário de parte da Barra, incluindo Wanda Maria e

parte do Bairro Candinha;

Esgotamento Sanitário nas ruas do entorno da Sede da Prefeitura

Urbanização da Orla

Obra em andamento:

Reurbanização e Melhoria da Mobilidade Urbana da Orla da Praia

Central de Marataízes (em andamento);

Construção de Praças
Obra em andamento:

Reforma, Ampliação e Urbanização da Praça Central da Barra;
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Construção de Praça na Localidade de Jacarandá;

Melhorias de Imóveis Públicos

Calçada no entorno do Campo de Futebol Society do Pontal;

Reforma da Quadra da Escola Municipal de Ensino Fundamental

Anália Queiroz da Silva;

Reforma do Centro Municipal de Educação Infantil “Ademar Paes

Batista”;

Reforma da Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino

Fundamental “Boa Vista do Sul”;

Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental

“J ose Marcelino”;

Reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental “Lagoa

Dantas”;

Reforma da EMEF “Antônio Serafim” da localidade de Lagoa

Funda;

Reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental “Maria da

Costa Machado”, na localidade de Brejo dos Patos;

Reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental “Pontal”;

Reforma do Ginásio de Esportes da localidade de Boa Vista do Sul;

Reforma da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental

J ose Antônio de Almeida na Localidade de Capinzal;

[Em andamento:

Reforma do Centro Municipal de Educação Infantil Ayd Miguel

Sad;

Reforma da Escola de Ensino Fundamental de Maringá;

Manutenção nos prédios Públicos:

9ª Cia da Polícia Militar;

Campo de Futebol de Nova Canaã;

Casa de Passagem;

Casa do artesão;

Centro de convivência Renascer;

Edifício Aruna;

Delegacia de Polícia Civil;

Praça Nova Maratraízes;

Sede da Prefeitura;

Sede da Secretaria de Agricultura;
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Quadra de Boa Vista;

Quadra de Lagoa Dantas;

Sala do Empreendedor;

Sede da Secretaria de Defesa Social e Segurança Patrimonial;

Manutenção nos prédios da Secretaria de Saúde

Centro de Especialidades Médicas;

Almoxarifado Saúde;

Pronto Atendimento Médico da Barra;

Sede da Secretaria de Saúde;

Unidade Básica de Saúde do CAIC;

Unidade Básica de Saúde do Bairro Cidade Nova;

Unidade Básica de Saúde da localidade de São João do Jaboti;

Unidade Básica de Saúde da Barra;

Unidade Básica de Saúde da localidade de Jacarandá;

Unidade Básica de Saúde da localidade de Lagoa Dantas;

Unidade Básica de Saúde de Marataízes;

Unidade Básica de Saúde Mario Caetano de Souza;

Unidade de Pronto Atendimento - UPA.

Manutenção nos prédios da Secretaria de Educação:

CMEI “Ademar Paes Batista”;

CMEI “Ayd Miguel Sad”;

CMEI “Criança Feliz”;

CMEI “Dona Lili Brumana” l;

Melhorias de Imóveis PúblicosCMEI “Dona Lili Brumana ” 2;

CMEI "Juciléia de Oliveira Cunha Bahiense";

CMEI "Vergílio Rodrigues";

CMEI “Derlúcia Duarte Ribeiro”;

CMEI “J acarandá”;

CMEI “Priscila Ferreira da Silva”;

Contraturmo do EMEF “Nagib Meleip;

Creche Lagoa Dantas;

Creche Marissol;
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EMEF "Anália Queiroz da Silva";

EMEF "Maria da Glória Nunes Nemer";

EMEF José Marcelino;

EMEF Nagib Meleip;

EMEF Pastor José Abraão;

EMEI "Marcelo Gomes Moreira";

EMEI "Maycon Costa dos Santos";

EMEI “Mônica de Aguiar”;

EMEIEF "Bonifácio João Marvila";

EMEIEF "Curvina";

EMEIEF "José Antônio de Almeida;

EMEIEF "Maria da Costa de Almeida";

EMEIEF "Prof. Zeni Mendes de Souza";

EMEIEF "Sebastião de Almeida Ferreira;

EMEIF “Lagoa Dantas”;

EMPEF “Imburí”;

Escola Maria da Costa Machado;

Sede da Secretaria de Educação;

[Em andamento:

Reforma do Mercado Peixe da Barra

Construção de Unidades de
Saúde

Construção da Unidade Básica de Saúde da Barra;

Obras em andamento:

Construção da Unidade Básica da Saúde da localidade de Canaã;

Construção da Unidade Básica da Saúde da localidade de Boa Vista

do Sul;

Construção de Escolas

Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Criança Feliz
na Localidade do Pontal

Reforma e Ampliação do Centro de Atenção Integrada a Criança e
ao Adolescente - CAIC

Construção de Campo de

Futebol Society

Construção do Campo Bom de Bola na Localidade do Pontal
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1.4.2 - Atividades Desenvolvidas pelos Setores ligados à Secretaria

AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO

Superintendência de Fiscalização de Obras e
Posturas

Superintendência de Fiscalização de Obras e
Posturas

Certidão de Habite-se: 45;

Certidão Detalhadas: 29;

Aprovação de Projeto: 82

Autenticação de Projeto: 62;

Denúncias atendidas: 386;

Autorização para ligar água: 145;

Embargo de Obras: 09;

Notificações: 235

Auto de Infração: 53

Outras Autorizações: 67;

Numeração de Residência: 08;

Alocação de Poste: 87;

Alvará de Funcionamento: 408;

Autorização para murar: 47

Medidas Lineares: 04;

Localização de Lotes: 13;

TOTAL: 1.680 processos analisados e lavrados
235 notificações e 53 autos de infrações.

1.5 - ASPECTOS DE NATUREZA PATRIMONIAL

QUANTIDADE DE BENS EM 01/01/2019 387

QUANTIDADE DE BENS EM 31/12/2019 431

Em 2019 foram incorporados ao patrimônio da Secretaria de Obras e Urbanismo

mais 44 (quarenta e quatro) bens.
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2. CONCLUSÃO

A Secretaria de Obras e Urbanismo com o aumento na arrecadação tem realizado importantes

obras/serviços que contribuem para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes. São obras

de saneamento básico, infraestrutura, esporte, lazer.

Desde o Pontal até a localidade de Boa Vista possuem obras sendo realizadas. Destacamos a

obra de Reurbanização e Melhoria da Mobilidade Urbana da Orla da Praia Central de

Marataízes, que proporcionou destaque na nossa pérola capixaba e está fomentando o turismo,

consequentemente aumentando nossa economia.

Marataízes, 30 de dezembro de 2019.

RICARDO PEPE REIS

Secretário Municipal de Obras e Urbanismo
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

SECRETÁRIO: Marciones Nunes de Souza

ENDEREÇO Avenida Rubens Rangel, S/Nº — Cidade Nova — Marataízes — ES, CEP: 29.345-
000

TELEFONE (28)3532-2140

EMAIL: servicosurbanosmarataizes © gmail.com

Base Legal Lei nº 1.770 de 27 de abril de 2015

SIGLA SEMSUR
COMPETENCIAS Lei nº 1.770 de 27 de abril de 2015, Art. 1, Anexo I

ES T R U T URA . Secretário Municipal
ORGANIZACIONAL . Superintendência de Gestão de Serviços Públicos

. Superintendência Administrativa e de Controle

. Diretoria de Limpeza Pública

. Diretoria de Serviços Urbanos

. Diretoria de Iluminação Pública

. Diretoria de Serviços Administrativos

. Chefe de Setor de Controle Administrativo (02)
O Chefe de Setor de Acompanhamento e Fiscalização
. Chefe de Setor de Fiscalização de Concessões Públicas
0 Chefe de Setor de Administração de Praças, Parques e Jardins
. Chefe de Setor de Administração de Cemitérios e Capelas
. Assessor Administrativo (02)

SERVIDORES DA SECRETARIAEFETIVOS 154
COMISSIONADOS 15
CONTRATADOS O
CEDIDOS A ESTA SECRETARIA OESTAGIARIOS 01

TOTAL 170
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1. APRESENTAÇÃO

A Secretaria de Serviços Urbanos e de suma importância dentro da estrutura administrativa municipal.

E ela a responsável pela manutenção da organização urbana, como limpeza pública, controle e

manutenção do saneamento básico, manutenção de vias pavimentadas e não pavimentadas, melhoria e

ampliação da rede elétrica e distribuição da energia elétrica.

Além dessas atividades, a Secretaria de Serviços Urbanos opera em conjunto com as demais secretarias

do município, dando o apoio necessário a tarefas diversas, visando sempre melhoria do bem público.

1.1 - ASPECTOS DE NATUREZA ORCAMENTARIA

A Secretaria possui 05 (cinco) programas:

Nº DE VALOR VALOR
PROGRAMA PROJETOS/ ORÇADO LOA ATUALIZADO DA

ATIVIDADES 2019 LOA 2019
Apoio Administrativo 02 5.456.860,00 7.650.533,76
Melhoria da Infraestrutura e Serviços 06 95.000,00 1.546.495,56
Urbanos

Saneamento Básico 01 0,00 0,00
Limpeza Pública 03 4.967.840,00 1 1.669.785,99
Programa de Melhoria da Rede e da 04 3.766.900,00 5.606.329,87
Distribuição de Energia Elétrica

16
14.497.600,00 26.472.145,18

TOTAL

% DO ORÇAMENTO DA SECRETARIA 8,30% 16,16%

1.2 - ASPECTOS DE NATUREZA FINANCEIRA

PROGRAMA Nº DE EMPENHADO LIQUIDADO
PROJETOS/ (2019) (2019)

ATIVIDADES

Apoio Administrativo 02 7.078.192,40 7.061.497,06

Melhoria da Infraestrutura e Serv1ços 06 1.004.336,90 1.004.336,90Urbanos
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Saneamento Básico 01 0,00 0,00
Limpeza Pública 03 6.198.583,62 6.079.784,25
Programa de Melhoria da Rede e da 04 5.312.742,63 4.942.832,71
Distribuição de Energia Elétrica

TOTAL 16 19.593.855,55 19.458.360,84

% LIQUIDADO EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO ATUALIZADO DA 99 307SECRETARIA , ”

1.3 - ASPECTOS DE NATUREZA FISCAL

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos possui recursos de Contribuição para Custeio de

Serviço de Iluminação Pública — COSIP, sendo liquidado em 2019 o valor de R$ 4.654.390,50

(quatro milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e noventa reais e cinquenta

centavos) com pagamentos das contas de energia da Iluminação pública e com substituição de 66

(sessenta e seis) postes da Avenida Beira Mar.

1.4 — ASPECTOS DE NATUREZA OPERACIONAL

1.4.1 - Atividades Desenvolvidas pela Secretaria

AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO

Manutenção da Iluminação Pública

Aquisição de materiais elétricos e execução de troca
e lâmpadas queimadas, bem como relês e outros
equipamentos danificados, promovendo assim a
melhoria da iluminação em diversos locais
deficitários e realizando a manutenção em todo o
município.

Substituição de 66 (sessenta e seis) postes de IP que
estavam deteriorados na Avenida Beira Mar.

Manutenção das Vias urbanas e rurais

Realização de manutenção das vias urbanas e rurais,
com operação tapa-buracos, em locais prejudicados
pelas chuvas e/ou desgaste temporal, bem como,
patrolamento e assentamento de solo-brita.

Ampliação De Rede Elétrica

Extensão de rede para iluminação pública de Ruas

nas localidades de Lagoa Dantas — Próximo a

Igreja Católica; atrás do Caic na Barra; Boa Vista
do Sul; Fazenda Canaã;
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Praia dos Cações; Imburi; Rua Rio Grande do
Norte — Centro; Sol Nascente.

Coleta e Destinação Final de resíduos sólidos
Classes I e II

Realização de coleta diária de lixo domiciliar e
encaminhamento para aterro devidamente
regularizado pelos órgãos de controle ambiental,
bem como a coleta e destinação final de resíduos
hospitalares e perigosos.

Limpeza Urbana e Manutenção

Execução da limpeza das vias urbanas com varrição,
capina, retirada de entulhos, caiação de meios-fios,
manutenção de praças e jardins, com poda de
árvores e irrigação de plantas; limpeza de galerias
de águas pluviais, limpeza de fossas sépticas em
locais onde ainda não possuem rede coletora de
esgoto.

Sepultamentos
Foram realizados 145 (cento e quarenta e cinco)
sepultamentos durante o ano de 2019.

1.5 - ASPECTOS DE NATUREZA PATRIMONIAL

QUANTIDADE DE BENS EM 01/01/2019 196

QUANTIDADE DE BENS EM 31/12/2019 196

Não houve alteração nos bens da Secretaria Municipalde Serviços Urbanos.

2. CONCLUSÃO

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos conseguiu realizar suas atividades rotineiras e

básicas, mantendo a cidade limpa, iluminada e organizada, bem como, atendendo a população em

suas reivindicações.

MARCIONES NUNES SOUZA

Secretário Municipalde Serviços Urbanos
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

SECRETÁRIO: Robson Seyr

ENDEREÇO Av: Rubens Rangel, 411, Cidade Nova, 3ª andar

TELEFONE 28 35 32-1990

EMAIL: esporte© marataizes.es.gov.br

Base Legal Lei Nº 1564/2013
SIGLA SEMESP
COMPETÉNCIAS Art. 74

ESTRUTURA Secretário Municipal de Esporte e Lazer

ORGANIZACIONAL Diretoria de Esporte e Lazer;

Diretoria de Infraestruturas Esportivas;

Chefe de Setor de Esporte e Lazer;

Chefe de Setor de Manutenção das Infraestruturas Esportivas

SERVIDORES DA SECRETARIAEFETIVOS 02
COMISSIONADOS 05
CONTRATADOS 00
CEDIDOS A ESTA SECRETARIA 04ESTAGIÁRIOS 09

TOTAL 20
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1. APRESENTAÇÃO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER é órgão de Administração Especifica, tendo

por finalidade a promoção de informações visando a promoção do esporte e lazer, competindo-lhes

especificamente:

Contribuir para a formulação do Plano de Ação do Governo Municipal, propondo programas setoriais

de sua competência e colaborando para a elaboração de programas gerais;

Analisar as alterações verificadas nas previsões do orçamento anual e plurianual de investimentos da

Secretaria e propor os ajustamentos necessários;

Promover a articulação da Secretaria com órgãos e entidades da administração pública e da iniciativa

privada, visando ao cumprimento das atividades setoriais;

Cumprir e fazer cumprir as normas vigentes na administração municipal;

Propor convênios, contratos, acordos, ajustes e outras medidas que se recomendem para a consecução

dos objetivos da Secretaria;

Coordenar e fiscalizar a aplicação de verbas, dentro de convênios específicos;

Promover a elaboração e coordenar a implantação de projetos, programas e atividades relacionadas com

esporte e lazer;

Desenvolver programas e projetos esportivos;

Entrosar-se com órgãos congêneres do Estado e da União visando a obtenção de recursos para o
desenvolvimento do esporte e lazer;

Coordenar todas as atividades em praças esportivas e áreas de lazer, autorizando e/ ou cancelando

atividades quando houver possíveis prejuízos do patrimônio público municipal.

Cancelar, impedir toda e qualquer atividade esportiva no município de caráter público quando houver

riscos a integridade física de atletas, participantes e público em geral;

Autorizar a utilização das praças de esportes, praças municipais e áreas de lazer para a realização de

competições intermunicipais, estaduais desde que não prejudiquem o calendário municipal de esportes

e nem traga prejuízos ao patrimônio público e/ou financeiro da secretaria;

Coordenar todas as ações envolvendo espaços de lazer do município;

Preparar relatório com informações referentes a atuação da Secretaria e aos resultados alcançados, tendo

em vista as metas estabelecidas, os planos e projetos em execução, para consolidação em reunião com

todos os órgãos da estrutura básica e posterior divulgação pelo órgão competente nos meios de
comunicação com o intuito de dar ciência a Comunidade;

Assessorar e representar o Prefeito, quando designado.

l.l - ASPECTOS DE NATUREZA ORCAMENTARIA

A Secretaria possui 02 (dois) programas:

Nº DE VALOR
PROGRAMA PROJETOS/ VALSãAcªlãfâDO ATUALIZADO DAATIVIDADES LOA 2019

Apoio Administrativo 03 871.200,00 862.232,87
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Esporte para Todos 05 664.800,00 5.807.271,77
TOTAL 08 1.536.000,00 6.669.504,64

% DO ORÇAMENTO DA SECRETARIA 0,88% 4,07%

1.2 - ASPECTOS DE NATUREZA FINANCEIRA

PROGRAMA Nº DE EMPENHADO (2019) LIQUIDADO (2019)
PROJETOS/

ATIVIDADES

Apoio Administrativo 03 588.315,65 588.315,65
Esporte para Todos 05 3.344.047,07 3.344.047,07

TOTAL 08 3.932.362,72 3.932.362,72
% LIQUIDADO EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO ATUALIZADO 100%

DA SECRETARIA

1.3 - ASPECTOS DE NATUREZA FISCAL

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer não possui recursos vinculados no exercício

de 2019.

1.4 - ASPECTOS DE NATUREZA OPERACIONAL

1.4.1 - Atividades Desenvolvidas pela Secretaria

AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO

Futebol dos Artistas Show artístico onde atores de nível nacional participaram de
uma partida de Futebol de Areia.

Projeto Verão Família 2019 Ação desenvolvida pela Secretaria de Esporte e Lazer, na
qual realizava atividades recreativas pelas praias do

Município.

Torneio de Vôlei de Praia Verão
Família

Torneio desenvolvido para os praticantes da modalidade
durante o Verão 2017

Projeto Esportivo Comunitário em
Canaã

Início das Atividades do Projeto Esportivo Comunitário com
uma grande festa para os alunos no campo do Canaã

IV Travessia Marítima — Troféu
Waldemar Silva Louback

Incentivar os atletas de Marataízes em competições de nível
estadual.

Campeonato Municipal de Futebol
Amador

Tradicional competição municipal, que tem como objetivo a
socialização das comunidades atreves do esporte bem como

fomentar a prática esportiva entre os munícipes
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Torneio de Futevôlei Verão Familia Show de manobras radicais em motos realizado na Barra de

Itapemirim e no centro de Marataízes,

Campeonato Infanto Juvenil Campeões
de Futuro

Com a finalidade de socializar e incentivar o espírito

competitivo a Secretaria de Esporte desenvolve

campeonatos entre os núcleos esportivos do Projeto

Esportivo Comunitário

Participação no JEES (Jogos Escolares

do Espirito Santo)

Parceria com a Secretaria de Educação para a participação

das Escolas nos Jogos Escolares do Espirito Santo

Torneio Máster Pérola Capixaba de
Vôlei

Torneio de Vôlei de Praia realizado na Praia Central com

quartetos na categoria Máster

Realização do J OEMA — Jogos
Estudantis de Marataízes.

Realização e organização de competições em diversas

modalidades esportivas envolvendo os alunos da rede

Municipal de Ensino

Corrida Gazeta Apoio a tradicional corrida de rua realizado pela Rede
Gazeta de televisão

Passeio Ciclístico Passeio Ciclístico realizado entre a Barra do Itapemirim e a

Lagoa do Siri, com a finalidade de incentivar a prática

esportiva saudável.

Realização do Insanity Moutain,

parceria com a Federação Capixaba de
corrida de Aventura

Competição voltada a atletas de corrida de aventura e
ciclismo

Aquisição de material Esportivo Proporcionar melhor infraestrutura para alunos do Projeto

Esportivo Comunitário

Torneios entre os núcleos de Beach

Soccer do Projeto Esportivo
Comunitário.

Torneios entre os núcleos para incentivar o espírito

esportivo

Torneios de Vôlei entre os núcleos do

Projeto Esportivo Comunitário

Torneios entre os núcleos para incentivar o espirito

esportivo

Realização de 2 Etapas de Motocross,

através de Emendas Impositivas

Incentivar os atletas de Marataízes em competições de nível
estadual.

Campeonato de Futebol Society de
imburi

Torneio realizado em comemoração a entrega de mais uma

área de lazer para comunidade de Marataízes

Participação dos núcleos de Futebol de

Campo na Copa dos Campeões

Copa realizada no Estádio Joca Soares em Marataízes, onde

participaram equipes de vários municípios do Brasil, e nosso

projeto foi convidado a participar em 02 categorias Sub-11 e
S ub- l 3.

Aula de Ginastica e Zumba em

diversas localidades do Município

Incentivar Prática esportiva saudável

Torneio de Futsal entre os Núcleos do

Projeto Esportivo Comunitário

Torneio entre os núcleos para incentivar o espírito esportivo

Campeonato de Futsal dos Servidores Incentivar a socialização através do Esporte
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Realização do Torneio de J iu-J itsu,
parceria com a Federação Capixaba de

J iu-J itsu Esportivo

Incentivar os atletas de Marataízes em competições de nível
estadual

3º Etapa do Campeonato Unificado de
Motocross na Cidade Nova

Incentivar os atletas de Marataízes em competições de nível
estadual.

Fighter Meeting Internacional de
Kickboxing

Incentivar os atletas de Marataízes em competições de nível
estadual

Meeting Sudeste de Paramotor Incentivar os Atletas e o Turismo em nosso Município

Campeonato de Handebol Infantil Incentivar os atletas e alunos de Marataízes em competições

Encerramento das Atividades do

Projeto Esportivo Comunitário e do
Projeto Campeões de Futuro, no

exercício 2019

Promover a integração social entre todos os participantes
dos Projetos desenvolvidos pela Secretaria de Esporte e

Lazer

1.4.2 - Atividades Desenvolvidas pelos Setores ligados à Secretaria

AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO

Diretoria de Esporte Promoção do Esporte em nosso Município, e busca de
parcerias para o desenvolvimento do Esporte

Diretoria de Infraestrutura Esportiva Desenvolvimento e Acompanhamento de melhorias na
infraestrutura esportiva do Município.

1.5 - ASPECTOS DE NATUREZA PATRIMONIAL

QUANTIDADE DE BENS EM 01/01/2019 83 itens

QUANTIDADE DE BENS EM 31/12/2019 83 itens

2. CONCLUSÃO

A Secretaria de Esporte e Lazer de Marataízes, na pessoa do seu Secretário, juntamente com
seus colaboradores vem se empenhando ao máximo em fomentar o Esporte e 0 Lazer em
Marataízes, visto o grande número de ações realizadas por esta Secretaria, e a diversidade de
modalidades e eventos abrangendo, assim, todos os nossos munícipes.

Marataízes, 10 de janeiro de 2020.

Robson Seyr

Secretário Municipal de Esporte e Lazer
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SECRETARIA MUNICIPAL DE Saúde

SECRETÁRIO: ALBERTO MELLO SILVA (até 01/04/2019)

SECRETÁRIO: ERALDO DUARTE SILVA JUNIOR (desde 01/04/2019)

ENDEREÇO Rua Amélia Maltasche, Ed. Itamaraty- 2º andar, Bairro Cidade Nova, Marataízes-
ES- CEP: 29.345-000

TELEFONE (28) 3532-1962

EMAIL: secretariosaudemtz © vahoo. com.br

Base Legal 1564/2013 e 1682/2014

SIGLA SEMUS
COMPETÉNCIAS Subseção vrn, art. 131

ESTRUTURA . Assessoria Técnica Administrativa
ORGANIZACIONAL Assessoria Administrativa

Diretoria de Auditoria, Controle, Avaliação e Regulação
Diretoria de Saúde Bucal

Superintendência de Atenção Primária:
Diretoria das Unidades ESF

Diretoria de Atenção Primária em Saúde
Superintendência de Atenção Secundária:
Diretoria do CEMM;
Diretoria do PAM;
Diretoria da AMA;
Diretoria da Ação Secundária em Saúde;
Superintendência de Administração Geral e Serviços:
Diretoria de Recursos Humanos;
Diretoria do Controle dos Processos e Desburocratização;
Diretoria do Setor de Transporte;
Diretoria de Faturamento e Sistema SUS;
Diretoria de Manutenção e Serviços Gerais;
Diretoria de Limpeza, higienização e Serviços de Copa;
Diretoria de Administração Geral e Serviços;
Superintendência de Convênios, Compras, Contratos e Serviços:
Diretoria de Compras;
Diretoria de Contratos e Convênios;

Superintendência de J udicialização, Controle de Estoque e
Patrimônio:

Diretoria de J udicialização;
Diretoria de Controle de Almoxarifado e Patrimônio;
Diretoria de Controle de Estoque exclusivo da Farmácia Básica e
PAM;
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| . Superintendência de Auditoria.,

SERVIDORES DA SECRETARIA

ESTATUTARIOS 240
ESTATUTÁRIOS DO PROCESSO SELETIVO 121

COMISSIONADOS 34
CONTRATADOS 193
CEDIDOS A ESTA SECRETARIA 22ESTAGIÁRIOS 39

TOTAL 649
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L APRESENTAÇÃO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e órgão de Administração Especifica, tendo por

finalidade a formulação, coordenação, implementação e controles das políticas e ações governamentais

no âmbito da saúde, em consonância com o modelo assistencial proposto pelo Sistema Único de Saúde,

com a garantia dos princípios da universalidade, equidade e integralidade da atenção a saúde e o

compromisso com a defesa da vida.

1.1 - ASPECTOS DE NATUREZA ORCAMENTARIA

A Secretaria possui 01 (um) programa:

PROGRAMA PRgJ 13111309 VAL]? 3102135? DO ATUAVEÃIIZJZDO DAATIVIDADES LOA 2017
Gestão da Política de Saúde 04 17.884.544,31 25 .690.678,22
Atenção Básica 15 6.271.295,66 9.846.021,27
Média e Alta Complexidade 08 4.145.653,50 22.368.016,35
Assistência Farmacêutica 02 748.061,69 2.524.739,62
Vigilância em Saúde 03 1.341.492,92 1.422.581,58
Gestão de Convênios - Saúde 03 1.875.250,00 1.458.724,03

TOTAL 35 32.266.298,08 63.310.761,07
% DO ORÇAMENTO DA SECRETARIA 18,48% 38,64%

1.2 - ASPECTOS DE NATUREZA FINANCEIRA

PROGRAMA Nº DE EMPENHADO (2017) LIQUIDADOPROJETOS/ (2017)
ATIVIDADES

Gestão da Política de Saúde 04 24.248.595,67 24.248.595,67
Atenção Básica 15 8.314.482,30 8.314.482,30
Média e Alta Complexidade 08 17.779.996,56 17.779.996,56
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Assistência Farmacêutica 02 2.238.727,16 2.238.727,16
Vigilância em Saúde 03 1.195.749,57 1.195.749,57
Gestão de Convênios - Saúde 03 681.371,47 681.371,47

TOTAL 35 54.458.922,73 54.458.922,73
% LIQUIDADO EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO ATUALIZADO 100%

DA SECRETARIA

1.3 - ASPECTOS DE NATUREZA FISCAL

A Secretaria Municipal de Saúde possui recursos vinculados no exercício de 2017:

SECRETARIAS FONTE DE RECURSO VALOR EXECUTADO
DA RECEITA

Saúde PAB Fixo 6.550.627,27
PSF

PACs

Saúde Bucal

PMAQ

MAQ

Assistência Farmacêutica

VISA

ECD

Programa Saúde na Escola

1.4 - ASPECTOS DE NATUREZA OPERACIONAL

1.4.1 - Atividades Desenvolvidas pela Secretaria

AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO

Gestão em Saúde Estruturação e aprimoramento do núcleo de regulação,
controle, avaliação e auditoria;

Monitoramento e avaliação do Sistema Municipal de
Saúde e Produção de Serviços;
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Diretriz: Descentralização
administrativa e de
serviços/ municipalização.

Objetivo: Apoiar o planejamento,

coordenar, supervisionar e avaliar as

políticas públicas na área da saúde.

Realização da avaliação mensalmente dos serviços de
saúde com os Diretores e os Superintendes;

Desvinculação da Gestão Orçamentária e Financeira;

Avaliação das atividades operacionais dos setores
administrativos quadrimestralmente;

Capacitação e monitoramento das ações de higienização;

Manutenção de softwares de gerenciamento dos serviços
de saúde;

Manutenção da Sede da SEMUS;

Aquisição de mobiliários e equipamentos para diversos
setores da SEMUS

Garantia de transporte dos servidores da administração;

Capacitação de Servidores da Secretaria;

Garantia de locação de imóveis para diversos setores da
Secretaria;

Garantia a manutenção dos serviços administrativos;

Manter em perfeito funcionamento os veículos e
equipamentos da SEMUS e toda a estrutura de saúde
municipal.

1.4.2 - Atividades Desenvolvidas pelos Setores ligados à Secretaria

AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO
Atenção Primária a Saúde Anexo 1
Assistência Ambulatorial Hospitalar Anexo 2
Assistência Farmacêutica Anexo 3
Vigilância em Saúde Anexo 4
Recursos Humanos Anexo 5
Controle Social Anexo 6
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1.5 - ASPECTOS DE NATUREZA PATRIMONIAL

QUANTIDADE DE BENS EM 01/01/2019. 4.994

QUANTIDADE DE BENS EM 31/12/2019 6.033

Justificativa de aumento de bens: Aquisições/transferências.

2. CONCLUSÃO

Sem dúvida, a área da saúde é uma das mais cobradas e fiscalizadas pela população em termos

de resultados e qualidade do serviço. Trata-se de uma pasta muito delicada porque saúde é uma

coisa que não se espera, requer ações rápidas. Trabalhamos com agilidade para prestar assistência

aqueles que mais estão precisando e com sabedoria também, considerando que tem a parte

burocrática da situação, porque todo serviço público exige muita prestação de contas, trâmite de

processos em vários setores e isso as vezes acaba impedindo de prestarmos serviços em tempo

hábil e na forma pretendida.

Neste ano de 2019, em particular, o Município foi beneficiado com um incremento na sua

arrecadação, principalmente pelas transferências de Royalties de Petróleo, que foi determinante

para que houvesse um maior investimento na área da saúde.

Embora a crise dos exercícios de 2017 e 2018 ainda tenha impactos em 2019, o município através

da Secretaria de Saúde, tem tentado manter e honrar os compromissos assumidos junto aos

fornecedores, com os pagamentos de despesas em dia e principalmente dar garantia dos

princípios da universalidade, equidade e integralidade da atenção a saúde e o compromisso com

a defesa da vida.

Contudo, foi possível manter serviços e programas, concluir obras de algumas unidades de saúde,

iniciar outras, com destaque para a UPA 24h do Município.

Marataízes, 17 de janeiro de 2019.

Eraldo Duarte Silva Junior

Secretária Municipal de Saúde
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ANEXO 1

Atenção Primária em Saúde

DiretrizzGarantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo

adequado ao atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica.

Utilização de mecanismos que propiciem a ampliação do acesso a atenção básica.

Objetivo: Ampliar o acesso da população aos serviços básicos de saúde, visando a qualificação

das praticas e da gestão do cuidado.

Descrição da Ação

Construção dos protocolos clínicos e procedimento operacional padrão (POP);

Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica, atingindo em outubro/2019 o

percentual de 72,43%;

A cobertura de acompanhamento das condicionantes de saúde do Programa Bolsa Família já

atingiu a meta nacional, porém não aumentou em relação ao ano anterior.

Aumentou a cobertura populacional estimada pelas Equipes de Saúde Bucal;

Conclusão da construção e inauguraçãoda ESF Cidade Nova;

Efetuou manutenção de algumas ESF/UBS;

Aquisição de materiais permanentes para as unidades;

Normatização do planejamento estratégico operacional das ESF;

Capacitouos ACS através do Curso de Formação Inicial em parceria com a SESA;

Aumentou as ações coletivas de escovação dental supervisionada;

Estruturação de todos os programas vigentes na APS;

Estruturação do Programa de Tabagismo, realizado na SEMUS;

Aquisição 04 de veículos novos para operacionalização das atividades das equipes da ESF

(emenda impositiva);

Viabilização do acesso ao exame de mamografia para mulheres na faixa de risco;

Viabilização do acesso ao tratamento dos casos positivos de lesões precursoras de câncer de colo

de útero;

Estruturação das Unidades de Saúde para Ações do Programa Saúde na Escola-PSE

Promoveu a realização de cursos de integração e capacitação.
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ANEXO 2

Assistência Ambulatorial Hospitalar

Diretriz: Assistência integral, ambulatorial e hospitalar especializado.

Objetivo: Garantir o acesso da população a uma rede pública de saúde resolutiva.

Descrição da Ação

Manteve o funcionamento do Pronto Atendimento Médico Municipal ate dia 17/10/2019

Concluiu o novo Pronto Atendimento Médico Municipal (UPA) e começou o atendimento no

dia 17/10/2019 com ampliação no atendimento de urgência com especialidades de ortopedia e

pediatra.

Participação do Consórcio Público de Saúde viabilizando consultas e exames ao usuário;

Ampliou o acesso aos serviços especializados, especialmente nas áreas de : ortopedia,

proctologia, alergologia, oftalmologia;

Manter e ampliar Convênios com prestadores de serviços de forma humanizada e com

qualidade;

Ampliou o atendimento de Consultas Especializadas

Manteve aluguel do imóvel para funcionamento da Agência Municipal de Saúde (AMA)

Manteve aluguel do imóvel para funcionamento do Centro de Saúde Mental

Ampliou o atendimento de Consultas Especializadas no Centro de saúde mental com psicólogo,

Neurologista e Neuropediátrico.

Veículos para garantir o transporte sanitário aos munícipes, contudo, foi observado um aumento

na demanda;

Ampliou o número de ambulâncias para garantir o socorro em via pública e transferência entre

hospitais de usuário e também transportes de pacientes acamados;

Manteve equipamentos de fisioterapia para atendimento aos usuários;

Ampliou atendimento ao serviço de Fisioterapia com a contratação de novos Fisioterapeutas;

Firmou convênio para repasse ao Hospital HECI de Itapemirim;
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ANEXO 3

Assistência Farmacêutica

Diretriz: Implementação da Assistência Farmacêutica.

Objetivo: Garantir o acesso da população aos medicamentos essenciais, excepcionais,

programas específicos e correlatos na rede pública, com segurança e qualidade.

Descrição da Ação

Manutenção do aluguel imóvel para funcionamento o almoxarifado e dispensação permitindo

organizar o fluxo dos processos de dispensação de medicamentos e correlatos, bem como a

ampliação do espaço do almoxarifado de medicamentos;

Mudança da comissão multiprofissional para avaliação, atualização e ampliação da REMUME;

Criação dos Procedimentos Operacionais Padrão - POP.

Criação do Regimento interno da comissão de farmácia e terapêutica.

Manutenção do sistema de informação gerenciamento de toda a assistência farmacêutica municipal

CONSULFARMA;

Manutenção da REMUME;

Realização do processo de compra para aquisição e distribuição de medicamentos e insumos para a

assistência ambulatorial e hospitalar e para distribuição gratuita;

Normatização e monitoramento dos Procedimentos Operacionais Padrão (POP) da assistência

farmacêutica (da obtenção a dispensação);

Organização do fluxo dos processos de dispensação de medicamentos excepcionais dos programas

específicos;

Manutenção dos equipamentos de equipamento para manutenção dos medicamentos e materiais

(climatização de todo setor).

Aumento do número de farmacêuticos para compor o corpo técnico.

Criação do CAF com profissional exclusivo.

Ampliação da assistência farmacêutica para suprir a necessidade da UPA.

Av. Rubens Rangel, 411 — Cidade Nova — Marataízes — ES
FONE: (28) 3532-1350 EMAIL: pmmagricultura©yahoo.com.br



ANEXO 4

Vigilância em Saúde

Diretriz: Redução da morbimortalidade, a partir da permanente vigilância Sanitária,
Epidemiológica, Ambiental, assim como do Centro de Testagem e Aconselhamento e Programa

de Imunização em saúde.

Objetivo: A vigilância em saúde tem por objetivo a observação e análise permanentes da situação

de saúde da população a fim de prevenir, controlar e alertar sobre os surtos, epidemias, agravos

de maneira oportuna, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de

saúde, a partir das ações permanentes de suas subdivisões, visando a redução de morbimortalidade

no município.

Descrição da Ação

Treinamento para as ESF sobre Hanseníase;

Campanha e desenvolvimento de projeto para detecção de casos novos de hanseníase junto as ESF;

Campanha Nacional de Hanseníase e Verminoses em Escolas da rede municipal de Educação pactuadas, que

foi ampliada para todas as escolas da rede municipal;

Houve manutenção do Médico Dermatologista para referência técnica do Programa de Controle da
Hanseníase;

Estruturação da sala do programa de controle da hanseníase com médica dermatologista referência e
atendimento semanal específico para consulta diagnóstica, tratamento e acompanhamento;

Realizou de busca ativa semanal de casos suspeitos a partir dos casos tratados de hanseníase; Realizou das
baciloscopias para diagnostico de hanseníase e tuberculose, realizadas em parceria com o município de
Itapemirim;

Manteve as investigações de agravos como da raiva, de casos de violência, surtos de doenças alimentares,
dentre outras. Nesse ano houve surto de dengue, prevalecendo tipo 2, onde em conjunto com a vigilância
ambiental e a atenção primária em saúde monitorou os casos notificados, encaminhou as amostras coletadas
de sangue para laboratório de referência estadual, LACEN. Confeccionou boletins semanais das arboviroses,

auxiliou no monitoramento das ações no município. Substituição de um veículo por novo;

Realizou diversas campanhas de triagem para sífilis, HIV, Hepatite B e Hepatite C, em parceria com vários
setores da sociedade como Unidades Básicas de Saúde, Igrejas, Centro de Detenção Provisória, Clínicas de
Reabilitação no Município, ações no Marataízes Mais com testes nas localidades contempladas. Além dos

testes realizou a entrega de medicamentos para os pacientes e fez acompanhamento dos mesmos;

Manutenção do programa de educação em saúde e mobilização social, de acordo com organograma da
Vigilância em Saúde, que auxiliou na intersetorialidade com as demais vigilâncias. Auxiliou efetivamente
nas ações de combate a dengue junto as escolas e demais vigilâncias envolvidas. Auxiliou na coordenação do

programa municipal Marataízes Mais;
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Aluguel de nova sede para a vigilância ambiental. Abertura de processo de licitação para compra de EPIs, de

inseticidas, e de uniforme para os agentes comunitários de endemias, visando a melhora no atendimento da

população;;

Participou do Monitoramento Inteligente (MI) por convênio do Estado do Espírito Santo, onde manteve 81

armadilhas diferenciadas dispostas de acordo com estudo epidemiológico. Foi contemplada com a substituição

de dois veículos e manteve uma doblô;

Envio semanal das amostras de água para análise do programa VIGIAGUA;

A digitação semanal do Sistema de Gerenciamento de Localidades — SISLOC;

Os pontos estratégicos — PE, realizados em Oficinas, Ferro Velhos, Materiais Recicláveis e Borracharias, estão

sendo realizados semanalmente;

Foram instaladas no interior em área negativa 24 armadilhas;

Recolhimento de pneus em terrenos baldios, efetuado conforme necessidade;

Ação combate a dengue com força tarefa, devido ao surto em todo o país das arboviroses. Contamos com os

agentes de endemias em parceria com os agentes comunitários de saúde em procura de casos da doença e
focos do mosquito, limpeza de terrenos com parceria do setor de obras, telagem de caixas d' água, passeatas,
palestras em escolas. Disque foco da dengue para a população entrar em contato direto com a Vigilância
Ambiental;

Dedetização de carrapatos, pulgas, marimbondos, vespas e baratas, realizadas semanalmente;

Tratamento em alagados (piscinas, fossas abertas, terrenos com água parada, valão) efetuado conforme
necessidade; UBV leve (bomba motorizada) conforme caso notificado, é realizado o trabalho de bloqueio;

Monitoramento dos ambulantes e classificação dos estabelecimentos permanentes. O mesmo possui 01 (um)

veículo próprio que foi trocado no final do ano por um novo.

Foram notificados todos os estabelecimentos de produtos de consumo; Estão sendo fiscalizados todos os
estabelecimentos que comercializam alimentos.

Foram realizadas capacitação para salão de beleza, padaria, açougue e drogarias; Foram inspecionadas as
Unidades de Saúde, PAM, UPA, com emissão de Alvará Sanitário;

Alimentação dos sistemas de informação SIES, SIPNI Web, SIPNI Destop.

Manutenção da homogeneidade na vacinação dos munícipes; Rrealizou as campanhas de vacinação contra
febre amarela, influenza, multivacinação, sarampo, que se tornou presente no país, e atualização da caderneta

de vacinação;

Realização de capacitações dos profissionais das salas de vacinas do município, capacitação de protocolo de

vacinação antirrábica,

Distribuição de vacinas para as unidades com salas de imunização. Solicitação de vacinas imuno especiais;

Além da participação efetiva no programa Marataízes Mais, contemplando a população nas localidades
atendidas, vacinando os munícipes. Possui um veículo;

Realizada pela Vigilância em Saúde com abertura de processo de licitação para captura e destino de animais

de grande porte e de castração de animais de pequeno porte;

Realização de licitação para compra de inseticidas para uso no combate as arboviroses no município.
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Realizadas ações de Vigilância em Saúde na Comunidade, onde foram oferecidos serviços de testes rápidos,

vacinação, campanhas de hanseníase e verminose. Vacinação antirrábica animal e trabalho de combate a
dengue.

ANEXO 5

Recursos Humanos

Diretriz: Contratação, orientação e capacitação de pessoal para uma gestão mais eficiente e eficaz

na Secretária Municipal de Saúde de Marataízes.

Objetivo: Institucionalizar política de recursos humanos para o SUS, de forma descentralizada,
articulada intra e intersetorialmente.

Descrição da Ação

Formação de Comissão de estudo para dimensionar o quadro de pessoal necessário para o aprimoramento

da saúde no município;

Criação e provimento das vagas necessárias a suprir o déficit de pessoal (Lei e Concurso);

Reformulação do Plano de Carreiras, Cargos e Salários no âmbito do SUS, com a regulamentação de

atuação dos cargos;

Cadastramento e manutenção dos profissionais de saúde no SCNES;

Promoção de cursos de capacitação para os servidores;

Implantação de políticas de saúde direcionadas aos servidores da SEMUS. Proporcionar o atendimento

integral aos servidores da SEMUS relacionado promoção, prevenção e recuperação da saúde.

Informar a assiduidade de todos os servidores em atestado de exercício para fins de processamento da

folha de pagamento no RH da Prefeitura, pertencente a Secretaria Municipal de Administração.

Responder, direcionar e manifestar sobre os requerimentos no que diz respeito aos recursos de pessoal
ou assuntos direcionados ao setor.

Cadastrar e controlar os afastamentos justificados dos servidores, como folgas de direito, licenças,
atestados e outros benefícios contidos em lei.
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ANEXO 6

Controle Social

Diretriz: Qualificação do Controle Social.

Objetivo: Proporcionar a plena participação da sociedade organizada no SUS, através do

funcionamento do Conselho Municipal de Saúde

Descrição da Ação

Elaboração do Projeto para capacitação dos Conselheiros de Saúde;

Realização da Conferência Municipal de Saúde segundo as diretrizes nacionais;

Disponibilização de veículo de acordo com a necessidade para transporte dos membros do Conselho

Municipal de Saúde;

Disponibilização de local para o funcionamento Conselho Municipal de Saúde CMS;

Manteve publicadas as ações no DIO do Município;
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SECRETARIA MUNICIPAL DE Agricultura, Agropecuária, Abastecimento e Pesca

SECRETÁRIO: Luiz Carlos Silva Almeida

ENDEREÇO Avenida da Agricultura, S/Nº — Cidade Nova — Marataízes

TELEFONE (28) 3532-1350

EMAIL: pmmagri cultura © yahoo. com.br

Base Legal 1564/2013
SIGLA SEAPE
COMPETÉNCIAS Artigo 13

Chefe de Setor de Pesca

Diretor de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca

Diretor de Projetos e Captação de Recursos

Assessor Administrativo

ããgãllççlzlíê I 0 N A L Superintendente de Agricultura
Secretário de Agricultura

Chefe de Setor de Controle e Manutenção

Diretor de Desenvolvimento Rural e Abastecimento e Pesca

Diretor de Infraestrutura e Serviços Rurais

SERVIDORES DA SECRETARIAEFETIVOS 17
COMISSIONADOS 07CONTRATADOS _
CEDIDOS A ESTA SECRETARIA 01ESTAGIÁRIOS 02
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TOTAL 27
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1. APRESENTAÇÃO

O Município conta com cerca de 1.319 propriedades rurais, cadastradas no Incra (dados: Incra
Marataízes), das quais 95% são de base familiar, conforme quadro abaixo. O município está incluído no
território sul litorâneo, possui ruralidade de 22,8%.

O Município de Marataízes é um dos mais destacados balneários da região Sul do Espírito Santo,
distante 127 quilômetros da capital do Estado, Vitória.

O município faz fronteira ao norte e a oeste com a cidade de Itapemirim, a sul com Presidente Kennedy
e a leste com o Oceano Atlântico.

Possui área de 135,402 km2.

A população residente: 36.494 habitantes, sendo 78% de habitantes na área urbana e 22% de habitantes
na área rural. Sendo 12 localidades rurais;

Os principais cultivos são: frutas (abacaxi), com cerca de 2.500 ha, mandioca e cana de açúcar,
demonstrando uma mínima diversificação com plantios de melancia, acerola, coco, mandioca, abóbora,
hortaliças diversas.

Dessa forma, torna-se necessária uma maior diversificação das lavouras e a implantação de aquicultura,
possibilitando ao agricultor familiar e pescador artesanal, maior rentabilidade e sua fixação junto ao meio
rural.

Os produtores já aderiram ao PNAE (Programa Nacional de
Alimentação Escolar) e PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), necessitando ainda, de apoio logístico
no transporte e armazenamento dos alimentos adquiridos.

O Município tem importância no setor pesqueiro, sendo o maior produtor do Estado de lagosta e
destaque na produção de peroá, dourado, cação e camarão, mas atua na informalidade o que impede uma
maior comprovação da importância do setor.

Fora implantada a feira livre da Agricultura familiar e do pescador artesanal, em julho do ano de 2014.
O Município a partir do ano de 2014 investiu em maquinários agrícolas e dotou a SEAPE de infraestrutura
moderna, que passou a atuar de forma mais eficiente no atendimento aos agricultores e pescadores.

Os novos desafios a serem enfrentados são:

Maior diversificação agrícola, com ênfase na horticultura e criação de pequenos animais;

Programa de construção de barragens;

Incentivo a aquicultura, com destaque produção de peixes ornamentais;

Contratação de empresa para operar uma rádio marítima;

Fortalecimento das associações e criação de uma cooperativa mista;

Fortalecimento da Feira Municipal;

Acesso dos agricultores aos programas Institucionais PNAE, PAA.

Incentivo aos agricultores com doação de mudas, adubo, calcário, tela de proteção e caibros de
eucalipto tratado.
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1.1 - ASPECTOS DE NATUREZA ORCAMENTARIA

A Secretaria possui 04 ªguatrog programas:

Nº DE VALOR
PROGRAMA PROJETOS/ VALSãAcªlãfâDO ATUALIZADO DAATIVIDADES LOA 2019

Apoio Administrativo 3 1.111.900,00 1.662.492,84
Incentlvo ao Desenvolvnnento 5 1.760.100,00 498.578,35
Rural e Agropecuarlo

Incentlvo ao Desenvolvnnento 6 73.000,00 12.480,01da Pesca

Incentivo ao Desenvolvimento. 2 55.000,00 16.909,60
da Agrlcultura

TOTAL 16 3.000.000,00 2.190.460,80
% DO ORÇAMENTO DA SECRETARIA 1,72% 1,34%

1.2 - ASPECTOS DE NATUREZA FINANCEIRA

PROGRAMA Nº DE EMPENHADO (2019) LIQUIDADO (2019)
PROJETOS/

ATIVIDADES

Apoio Administrativo 3 1.337.459,55 1.337.459,55
Incentlvo ao Desenvolvnnento 5 61.200,00 61.200,00
Rural e Agropecuarlo

Incentlvo ao Desenvolvnnento 6 0,00 0,00da Pesca

Incentlvo ao Desenvolvnnento 2 0,00 0,00
da Agrlcultura

TOTAL 16 1.398.659,55 1.398.659,55
% LIQUIDADO EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO ATUALIZADO DA 100%

SECRETARIA

Av. Rubens Rangel, 411 — Cidade Nova — Marataízes — ES
FONE: (28) 3532-1350 EMAIL: pmmagricultura©yahoo.com.br



1.3 - ASPECTOS DE NATUREZA FISCAL

A Secretaria Municipal de Agricultura, Agropecuária, Abastecimento e Pesca possui

recursos vinculados no exercício de 2019.

1.4 - ASPECTOS DE NATUREZA OPERACIONAL

1.4.1 - Atividades Desenvolvidas pela Secretaria

AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO
Setor administrativo: responsável pela
contabilidade dos vales feira, documentação

Ampliação e Manutenção da Feira Municipal

pertinente e solicitação pagamento dos feirantes
(agricultores familiares)

Setor Técnico: responsável pela assistência técnica
nas diversas operações do plantio, colheita e
comercialização;

Divulgação dos programas da SEAPE;

Parceria com Incaper, Idaf, Assembléia Legislativa,
SEAG e outros;

Aquisição e distribuição de sementes de mudas
diversas e insumos para o setor agropecuário

Suporte técnico na doação de mudas de citrus, uso
do húmus, instalação dos mourões e telas de
sombreamento nas hortas;

Projeto básico para aquisição de Implementos
agrícolas.

Aquisição de roçadeira hidráulica articulada

Projeto básico para aquisição de Carreta para
barco.

Aquisição de carreta para puxar embarcação.

Projeto básico para acesso a emenda parlamentar Aquisição de um veículo Mobi.

1.4.2

Agropecuária, Abastecimento e Pesca

«

- Atividades Desenvolvidas pelos Setores ligados a Secretaria de Agricultura,
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AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO

Assessor Administrativo Anexo 1

Chefe de Setor de Controle e Manutenção Atua diretamente na equipe operacional

Chefe de Setor de Pesca Anexo 2

Diretor de Desenvolvimento da Agricultura e
Pesca Atua diretamente na equipe operacional

Diretor de Desenvolvimento Rural e
Abastecimento e Pesca Atua diretamente na equipe operacional

Diretor de Infraestrutura e Serviços Rurais

Diretor de Projetos e Captação de Recursos Idem ao 2

Superintendente de Agricultura Anexo 3

1.5 - ASPECTOS DE NATUREZA PATRIMONIAL

QUANTIDADE DE BENS EM 01/01/2019 179

QUANTIDADE DE BENS EM 22/11/2019 186

Justificativa de diminuição ou aumento de bens:

Houve aquisição de materiais permanentes — Liquidificador, Micro-ondas, fogão e roçadeira

articulada hidráulica.

Conforme termo de guarda e responsabilidade, expedido pelo setor de patrimônio.
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2. CONCLUSÃO

A Secretaria de Agricultura Agropecuária Abastecimento e Pesca — SEAPE vem cumprindo
os programs e projetos idealizados para o ano de 2019, com um orçamento previsto em 2018, conta
com uma equipe de 25 servidores e 02 estagiários.

Maior dificuldade trata-se da área técnica que conta tão somente com um engenheiro
agrônomo (Convênio com o estado - INCAPER), necessitando de um veterinário para implantar o
sistema inspeção municipal, um técnico na área de pesca para fomentar o setor e buscar recursos e
suprir a demanda para emissão de DAP, foi suprido em parte a necessidade de ter técnico de campo,
com a chamada do Técnico Agrícola para conduzir, fiscalizar e relatar os projetos de campo, como:
projeto de Barragem, operacionalização da feira, projeto de apoio a agroindústrias, projeto de
diversificação rural com a implantação do projeto Pomares de quintais e outros.

Salienta-se que em parceria com a Secretaria de Finanças aumentamos em muito a
participação do setor pesqueiro com a emissão de nota fiscal, atraves de diversas palestras sobre
educação tributária, e uma ampla divulgação dos benefícios que o município terá com a emissão de
notas fiscais.

Programas como doação adubo puderam ser implantados, entretanto o de calcário pois não
houve empresas que quisessem participar do certame.

A SEAPE prioriza os projetos menores, de menor custo financeiro para implantação, mas
com resultados estimados, como na ampliação legal dos feirantes de 10 para 24, que hoje contamos
com 14 feirantes regularizados, e com o aumento da emissão de notas fiscais destes.

A visão da SEAPE é a implantação de políticas públicas que remunerem o agricultor e o
pescador, com o apoio da municipalidade, mas sem paternalismos que ofereçam vantagens tantas
que transformam o empreendedor em um dependente de benefícios municipais e sempre com a ideia
da sustentabilidade das ações.

Com o apoio da SEAPE as organizações dos agricultores acessaram o Programa Nacional de
Alimentação Escolar — PNAE e ainda o Programa de Aquisição de Alimentos — PAA, fortalecendo
o associativismo, lançando as primeiras sementes de uma futura cooperativa e ainda gerando renda,
diversificação de culturas aumento do IPM (emissão de notas) e outras.

Marataízes, 13 de janeiro de 2020.

Luiz Carlos Silva Almeida
Secretário Municipal de Agricultura, Agropecuária, Abastecimento e Pesca
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ANEXO ]

Assessor Administrativo

Atendimento ao Agricultor;

Marcação de horas de Grade e Arado;

Controle e organização do Almoxarifado interno da SEAPE;

Acompanhamento dos agricultores feirantes;
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ANEXO 2

Chefe do Setor de Pesca e Diretoria de Projetos e Captação de Recursos

Atendimento ao público — Orientando o pescador quanto ao desenvolvimento de ações

para nortear no trâmite processual

Ofícios e memorandos;

Agendamento de trator para o pescador, para remover as embarcações para reparos,

limpeza e transferência preventiva;

Agendamento de carro quando possível atender o pescador;

Esclarecer dúvidas sobre o incentivo fiscal bloco de notas;

Relatórios mensais para atendimento ao CONDERMA;

Desenvolver ações no setor pesqueiro EX. FESTA DA LAGOSTA.
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ANEXO 3

Superintendente de Agricultura

1. Conselho de Desenvolvimento Rural Marataízes — CONDERMA:

Preparar as atas das reuniões, listas de presença, ofícios, pautas das reuniões, realizadas

mensalmente todas as segundas quartas feiras;

2. Projeto de barragens:

Responsável técnico pela execução de projetos técnicos de implantação de barragens;

3. PNAE e PAA:

Responsável pela Articulação entre agricultores e Instituições, elaboração de propostas

de venda;

4. Controle de manutenção dos maquinários:

Orçamentos para manutenção das máquinas agrícolas;

5. Programa Venda em balcão CONAB:

Responsável pela elaboração do laudo técnico para acesso dos agricultores ao programa

da CONAB venda em balcão para MILHO;

6. Ministério Público:

Atender aos questionamentos do Ministério Público, com emissão de oficios e relatórios

técnicos;

7. Feira Municipal:

Elaboração de Legislação pertinente, Secretariar reuniões, assistência Técnica e extensão
rural aos feirantes.

8. Emendas dos deputados Estaduais e Federais:

Elaboração de projetos técnicos a serem apreciados pelos Deputados, a fim de buscar

recursos para a Municipalidade, acompanhar a tramitação dos processos;

9. Fortalecimento das Associações:

Apoiar e desenvolver projetos e atividades das Associações, fortalecendo e estimulando

a organização dos agricultores e pescadores artesanais.
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10. Reforma da SEAPE:

Fiscalizar a execução da obra da reforma SEAPE, em consonância com a Secretaria de

Obras;

ll. Reforma do Terminal Pesqueiro da Barra:

Já concluído!

12. Assessoria ao Secretário para editar Leis e Decretos, com as temáticas Agricultura e
Pesca:

Lei que dispõe, define e disciplina o programa de aquicultura no município de
Marataízes e da outras providências.

Dispõe sobre o programa de apoio ao agricultor familiar e empreendimentos familiares

rurais - PROAGREM e da outras providências.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico

SECRETÁRIO: Alberto Mello Silva

ENDEREÇO Avenida Rubens Rangel, nº. 411, Cidade Nova, Marataízes/ES. CEP: 29.345-000

TELEFONE (28) 3532- 1247

EMAIL: turismopmm© gmail.com

Base Legal Lei Municipal nº. 1564/2013

SIGLA SETUR (Art. 13, III, alínea “”,c da Lei 1.564/2013)

COMPE T ENCIAS Artigo 82, da Lei Municipal nº. 1564/2013.

ESTRUTURA Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico; Diretoria
ORGANIZACIONAL de Cultura e Patrimônio Histórico, Diretoria de Turismo e Eventos; Chefe do

Setor de Cultura e Patrimônio Histórico; e Chefe do Setor de Eventos.

SERVIDORES DA SECRETARIAEFETIVOS 5
COMISSIONADOS 4CONTRATADOS 0
CEDIDOS A ESTA SECRETARIA 2ESTAGIÁRIOS 3

TOTAL 14
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2.4 APRESENTAÇÃO

O turismo é, reconhecidamente, a atividade que mais cresce no mundo, e o seu desenvolvimento está longe do

ápice, se o consideramos como a atividade mais promissora.

O crescimento da atividade turística depende em grande parte da atuação do poder público que é responsável

pelo direcionamento da atividade. E o Poder Público que garante os interesses coletivos sobrepondo-os aos

interesses de um pequeno grupo ou de um indivíduo.

Em relação a cultura, temos que esta é grande incentivadora do desenvolvimento intelectual dos munícipes, bem

como forma de fomento indireto a educação.

Sendo assim, a importância da Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico se dá no sentido de

direcionar, coordenar e buscar a alocação de recursos e parcerias para desenvolver propostas voltadas ao Turismo

e a Cultura Local, tudo com o intuito de fomentar a economia local e aumentar a circulação de renda no

município.

1.1 - ASPECTOS DE NATUREZA ORCAMENTARIA

A Secretaria possui 04 (quatro) programas:

Nº DE

PROGRAMA PROJETOS, VALfãAcgãffºº VAngggggggAºº
ATIVIDADES

Apoio Administrativo 1 360.400,00 423.307,24
Revitalização do Patrimônio 1 800,00 0,00
Histórico

Desenvolvimento Cultural 2 50.200,00 0,00
Estruturação Turística do 1 1.588.600,00 6.049.059,00
Município

TOTAL 05 2.000.000,00 6.472.366,24
% DO ORÇAMENTO DA SECRETARIA 1,15% 3,95%
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1.2 - ASPECTOS DE NATUREZA FINANCEIRA

PROGRAMA Nº DE EMPENHADO (2017) LIQUIDADO (2017)
PROJETOS/

ATIVIDADES

Apoio Administrativo 1 381.404,08 381.408,08
Revitalização do Patrimônio 1 0,00 0,00
Histórico

Desenvolvimento Cultural 2 0,00 0,00
Estruturação Turística do 1 5.934.529,97 4.651.077,60
Município

TOTAL 10 6.315.934,05 5.032.481,68
% LIQUIDADO EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO ATUALIZADO DA 79,67%

SECRETARIA

1.3 - ASPECTOS DE NATUREZA FISCAL

A Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico não possui recursos vinculados no exercício de

2019.

2.5 - ASPECTOS DE NATUREZA OPERACIONAL

1.4.1 - Atividades Desenvolvidas pela Secretaria

AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO
Abertura do Verão 2019 Ação voltada ao fomento do turismo local, como forma de fomento

à economia, com atrações nacionais no Município.

Celebrai Evento com consagrados artistas do segmento gospel, com ação
social, como a distribuição de cestas básicas para famílias carentes,
consultas médicas e odontológicas, orientação jurídica, recreação

para crianças, dentre outras atividades.

Fanfarras nas praias Bandas de fanfarras tocando marchinhas pelas praias, projeto que
incentiva a diversão do turista e munícipe durante o verão, ao levar

lazer e entretenimento nesse período de grande relevância.

Festival de Verão 2019 Ação voltada ao fomento do turismo local, como forma de fomento
à economia, com atrações nacionais na praia Central do Município.

Carnaval 2019 Realização das festividades referentes ao Carnaval 2019, em
formato de blocos de rua e shows de pequeno/médio porte. Nas
praias mais movimentadas do município, fanfarras alegrando a

população.
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Encontro de poesias Encontro de poesias com apresentações musicais e recital de

poemas no Palácio das Aguias.

Festival Gastronômico

da Lagoa do Siri

Realização de evento voltado a gastronomia com ingredientes

locais, em formato de aulas shows e shows acústicos, com o intuito

de fortalecimento do comércio gastronômico local.

Festa da Colheita da Lagoa do Siri Realização da Festa da Colheita da Lagoa do Siri, festividade

prevista no Calendário Oficial de Eventos do município, com

atrações locais.

Festa do Coco Realização da Festa do Coco, festividade prevista no Calendário

Oficial de Eventos do município, com atrações locais.

Festa das Canoas Realização da Festa das Canoas, festividade prevista no Calendário

Oficial de Eventos do município, com atrações nacionais e locais.

Festa dos moradores do bairro

Candinha
Realização da Festa dos moradores do bairro Candinha, festividade

prevista no Calendário Oficial de Eventos do município, com

atrações locais.

Arraia do Maruí Apoio a festividade de realização da comunidade

Arraia do Alegria Alegria Apoio a festividade de realização da comunidade

Festa de Emancipação Política de
Marataízes

Realização da Festa de Emancipação Política de Marataízes.

Festividade prevista no Calendário Oficial de Eventos do

município, com atrações nacionais e locais, a fim de comemorar o
aniversário da cidade.

Festa do Abacaxi Realização da Festa do Abacaxi, festividade prevista no Calendário

Oficial de Eventos do município, com atrações locais.

Festa do bairro Filemon Tenório Realização da Festa do bairro Filemon Tenorio, festividade prevista

no Calendário Oficial de Eventos do município, com atrações

locais. Dentro da festividade, foi realizado o concurso de festival de

quadrilhas caipiras.

Festa do Peroá Realização da Festa do Peroá, festividade prevista no Calendário

Oficial de Eventos do município, com atrações locais.

Festa de Nossa Senhora dos

Navegantes

Realização da Festa de Nossa Senhora dos Navegantes, festividade

prevista no Calendário Oficial de Eventos do município, com

atrações nacionais e regionais, além da tradição da Igreja com

procissões fluviais e terrestres.

Festa de Nossa Senhora da Penha Realização da Festa de Nossa Senhora da Penha, festividade

prevista no Calendário Oficial de Eventos do município, com

atrações locais.

Festa de Jaboti Realização da Festa de Jaboti, festividade prevista no Calendário

Oficial de Eventos do município, com atrações locais.

Festa da Reforma Protestante Realização da Festa da Reforma Protestante, festividade prevista no

Calendário Oficial de Eventos do município, com atrações

nacionais e locais. Dentro da festividade, foi realizado o concurso

de festival gospel.
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Festa de Moda de Viola de Boa Vista Realização da Festa de Moda de Viola de Boa vista do Sul,
festividade prevista no Calendário Oficial de Eventos do município,
com atrações nacionais e locais. Dentro da festividade, foi realizado

o concurso de festival de moda de viola.

Realização da Motofest, festividade prevista no Calendário Oficial
de Eventos do município, com atrações locais. Um evento que tem
como objetivo principal, promover o encontro de Motociclistas de
diversos cantos do País e de Países vizinhos da América do Sul,

fomentando a economia do município.

Marata Rock & Blues Beer Realização da Marata Rock & Blues Beer, festividade prevista no
Calendário Oficial de Eventos do município, com atrações locais.
Um evento que tem como objetivo principal, promover o encontro
de Motociclistas de diversos cantos do País e de Países vizinhos da

America do Sul, fomentando a economia do município.

1 VERÃO PRAIA MOTO ROCK Realização da I VERÃO PRAIA MOTO ROCK, festividade
prevista no Calendário Oficial de Eventos do município, com
atrações locais. Um evento que tem como objetivo principal,

promover o encontro de Motociclistas de diversos cantos do País e
de Países vizinhos da America do Sul, fomentando a economia do

município, no verão.

Festa da Lagosta
locais, show nacionais e regionais, com o intuito de fortalecimento

Realização de evento voltado a gastronomia com ingredientes

do comercio gastronômico local.

Oficina de Contação de Histórias Apresentação de peças no Palácio das Aguias

Marataízes Mais

as políticas públicas do município, como Saúde, Assistência Social,

Ação social realizada uma vez por mês, que têm como objetivo
central levar o atendimento dos serviços públicos,

preferencialmente, aos moradores de bairros e comunidades
vulneráveis, cujo contexto precariza ou torna inexistente o acesso

Cultura, Esporte, alem do acesso a diversos serviços em parceria
com as instituições presentes no município, ou outras de esfera

estadual. Vale ressaltar que a ação ocorrerá de maneira integrada
entre diversas secretarias municipais e os parceiros do projeto,

trabalhando de forma multisetorial.

Geladeira Literária Evento consistente em doações de livros ao Projeto da Geladeira
literária, com contação de histórias na praça do Palácio das Aguias,

com a presença de alunos da rede pública municipal.

Resgate ao jongo Projeto realizado no Palácio das Aguias para fomentar o resgate do
jongo em Marataízes

Mutirões Sustentáveis/Turismo
Sustentável e Criativo

Realização de eventos voltados a manutenção/revitalização dos
pontos turísticos municipais, tais como praças e pontos estratégicos

da região, bem como na pintura criativa de muros.

Evento com shows com bandas gospel da região e nacional paraNatal
celebrar o Natal, contando também com decoração natalina na

praça Monica de Aguiar.

Av. Rubens Rangel, 411 — Cidade Nova — Marataízes — ES



Réveillon 2019/2020 Realização das festividades voltadas para a virada de ano, 2019/20,
na praia Central, em Boa vista, em Lagoa do Siri e na Barra, corn a

tradicional queima de fogos.

1.4.2.1 - Atividades Desenvolvidas pelos Setores ligados à Secretaria

AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO

Os Setores ligados à Secretaria desenvolvem suas ações, descritas no item 1.4.1 de maneira conjunta.

1.5 - ASPECTOS DE NATUREZA PATRIMONIAL

QUANTIDADE DE BENS EM 01/01/2017 270
QUANTIDADE DE BENS EM 31/12/2017 270
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3%
Do relatório supra, concluímos que em relação ao ano anterior, foi realizado um número maior de eventos, principalmente em

razão do orçamento destinado aos trabalhos desta Secretaria.

A Secretaria pôde realizar a maioria dos eventos de comunidade previstos no Calendário Oficial de Eventos do Município,

bem também realizar a Festa de Emancipação Política.

Também conseguimos implementar o Projeto Turismo Criativo nos bairros e comunidades municipais, que tem por objetivo

a estruturação de um turismo visual e paisagístico, como forma de melhoria de locais públicos, em conj unto com outras pastas

da municipalidade, com a elaboração de projetos voltados, em especial, para o desenvolvimento do potencial turístico, cultural

e de patrimônio histórico, o que foi bem aceito pela população local e elevou a visibilidade do município nas redes sociais.

Também foi realizada a ação social “Marataízes Mais”, uma inciativa da Prefeitura Municipal de Marataízes e têm como

objetivo central levar o atendimento dos serviços públicos preferencialmente aos moradores de bairros e comunidades

vulneráveis, cujo contexto precariza ou torna inexistente o acesso as políticas públicas do município, como Saúde, Assistência

Social, Cultura, Esporte, além do acesso a diversos serviços em parceria com as instituições presentes no município, ou outras

de esfera estadual. Vale ressaltar que a ação ocorrerou de maneira integrada entre diversas secretarias municipais e os parceiros

do projeto, trabalhando de forma multisetorial, e atendeu em todo o território do município, sendo uma vez por mês em um

bairro diferente, com ênfase nos bairros cujos indicadores sociais apresentem alto grau de vulnerabilidade.

Os festivais de músicas foram um sucesso a parte, em que abriu as portas para diversas bandas/cantores inscritos, vindos de

todas as partes do Brasil. No palco, vários estilos musicais se encontraram e encantaram o público. As três bandas selecionadas

em cada festival ganharam premiação em dinheiro, além da primeira colocada gravar um cd. Além de exposições de arte, os

festivais têm como foco promover novos talentos da música, podendo inscrever-se artistas de todo o território nacional, desde

que não atuem profissionalmente. Os eventos tiveram grande repercussão positiva na mídia.

Sucesso com o público infantil, as oficinas de teatro no Tenda Cultural, no centro, que não aconteciam há vários anos, foram
retomadas no ano de 2019.

Em suma, o intuito de resgatar o turismo municipal, uma vez que este é dotado de vocação turística pela extensa faixa litorânea,

a realização de eventos de qualidade em diversos pontos da municipalidade aumentou o fluxo turístico e, consequentemente,

geraram a circulação de renda, principalmente no período de verão, certo é que as ações promovidas serão referência em nossa

região.

Marataízes, 19 de janeiro de 2020.

Alberto Mello Silva

Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico

SECRETARIA MUNICIPAL DE Assistência Social, Habitação e Trabalho
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SECRETÁRIO: Andréa Duarte da Silva

ENDEREÇO AV. Rubens Rangel, Nº 1489, Ed Itamaraty, Cidade Nova, Marataízes
- ES

TELEFONE (28) 3532-2284
EMAIL: acaosocial © marataizes . es . gov.br

Base Legal Lei Complementar 1564/2013 17 de janeiro de 2013
SIGLA SEMASHT
COMPETÉNCIAS Art. 104 ao Art. 120
ESTRUTURA Secretário Municipal;
ORGANIZACIONAL Assessor técnico administrativo;

Superintendente de Assistência Social; Diretor
de Qualidade de Gestão; Diretoria do CRAS;
Chefe do setor de núcleo de Atendimento ao Idoso; Diretoria do
CREAS;
Chefe do setor da Casa de Passagem;
Superintendente de Habitação; Diretoria de
Habitação; Superintendente do Trabalho e
Renda; Diretoria do Trabalho;
Diretor de Economia Solidária.

SERVIDORES DA SECRETARIA

EFETIVOS Oitenta e um (81)COMISSIONADOS Treze (13)
CONTRATADOS Trinta e sete (37)
CEDIDOS A ESTA SECRETARIA Quatro (04)ESTAGIÁRIOS Dezenove (19)

TOTAL Cento e cinquenta e quatro (154)

Av. Rubens Rangel, 411 — Cidade Nova — Marataízes — ES



1. APRESENTAÇÃQ

A secretaria municipal de Assistencia social, nabitaçao e lrabalho, tem por objetivo a promoçao da

seguridade social fundamentada na lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), cabendo a esta assegurar

os direitos em atendimento as necessidades básicas dos munícipes, dentre essas ações previstas por lei

estão o levantamento socioeconômico nas comunidades, encaminhamento dos problemas detectados

considerando as condições comunitárias de saúde, educação, alimentação, habitação, saneamento básico

e trabalho visando o desenvolvimento comunitário, bem como o estímulo a adoção de medidas que

contribuam para ampliar o mercado de trabalho, como prevê Art. 104 da Lei Municipal 1564/2013 de

17 dejaneiro de 2013.

Nas instruções normativas - SBE - 2016 publicada no diário oficial do Município de Marataízes dia 15

de janeiro de 2016 prevê conceitos básicos de um sistema de bem estar social onde subdivide o

atendimento a quem necessita sendo:

A Proteção Social Básica que se da no CRAS - Centro de Referência de Assistência social destinado ao

atendimento sócio assistencial de proteção básica, visando o fortalecimento dos vínculos sociais e/ou

pessoas de forma preventiva e Proteção Social Especializada no CREAS - Centro de Referência

Especializado de Assistência Social destinado a oferecer atendimento, apoio, orientação, e serviços

especializados e continuados a indivíduos e familiares com direitos violados, adolescentes em

cumprimento de medida sócio educativa e indivíduos em situação de risco social e/ou pessoal.

Assim sendo, a secretaria de assistência e o órgão de administração específico para o planejamento,

execução e controle das atividades sócio assistenciais a quem necessita, para cadastramento e

atendimento aos munícipes usuários vulneráveis de forma continuada.



1,1 -A5PEQ;TQ& DE NATUREZA QRQQAMEZYTÁRIA

A Secretaria possui sete (07) programas:

Nº DE VALOR
PROGRAMA PROJETOS/ VALLCÉÃCÉIÉÉADO ATUALIZADOATIVIDADE DAS LOA 2019

0002 - Apoio 08 2.180.906,11 4.506.846,69
Administrativo

0031 - Proteção Social 09 1.843.209,34 3.415.465,91
Básica (PSB)

0032 - Proteção Social 11 950.010,00 1.476.229,89
Especial (PSB) de Média e Alta
Complexidade
0033 - Proteção Social 02 59.055,57 198.018,16
Especial (PSB) de Alta
Complexidade
0034 - Índice de Gestão 02 81.152,09 232.236,39
Descentralização
0035 - Cidade Legal 08 534.400,00 3.021.093,600036 - Qualificação 04 8.080,00 7.440,00
Profissional e

Empregabilidade

TOTAL 44 5.656.813,11 12.854.330,364
% DO ORÇAMENTO DA SECRETARIA 3,24% 7,85%

1,2 - ASPEQQTQS DE NATUREZA FIZYAZEQQEIRA

PROGRAMA Nº DE EMPENHADO (2019) LIQUIDADO (2019)
PROJETOS/

ATIVIDADES

0002 - Apoio 08 3.948.622,28 3.870.684,24
Administrativo

0031 - Proteção Social 09 3.097.783,21 3.014.086,06
Básica (PSB)
0032 - Proteção Social 11 1.099.565,16 1.099.565,16
Especial (PSB) de Média
e Alta Complexidade



0033 - Proteção Social 02 160.486,20 160.486,20
Especial (PSE) de Alta
Complexidade

0034 - Índice de Gestão 02 140.316,10 140.316,10
Descentralização

0035 - Cidade Legal 08 475.733,64 474.910,300036 - Qualificação 04 295,00 295,00
Profissional e

Empregabilidade
TOTAL 44 8.922.801,59 8.760.343,06

% LIQUIDADO EM RELAÇAO AO ORÇAMENTO 98,17%
ATUALIZADO

1 -A PE T DE AT REZAFI AL

A Secretaria recebeu R$ 703.310,20 de recursos vinculados.

1.4-A PE T DE AT REZA PERA I AL

1.4.1 - Atividades Desenvolvidas pela Secretaria

AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO
Conforme anexos neste relatório

1.4.2 - Atividades Desenvolvidas pelos Setores ligados à Secretaria

AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO
Superintendência de Assistência Social ANEXO IDiretoria do CRAS ANEXO IIDiretoria do CREAS ANEXO III
Superintendência de Habitação ANEXO IV
Diretoria do Trabalho e Renda ANEXO V
Diretoria de Economia Solidária ANEXO VI



1,5 - ASPEQQTQS DE NATUREZA PATRIMQMIAL

QUANTIDADE DE BENS EM 01/01/2019

QUANTIDADE DE BENS EM 31/12/2019

Justificativa de diminuição ou aumento de bens: No ano corrente de dois mil e dezessete, entre

o dia primeiro de janeiro a trinta de outubro não houve adesão e/ ou compra de bens, bem como não

houve diminuição dos bens, portanto segue nos autos no ANEXO VII, relatório de bens da

secretaria disponibilizado pelo setor de patrimônio da prefeitura de Marataízes.

Marataízes, 20 de Janeiro de 2018.

ANDREA DUARTE DA SILVA

SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

SOCIAL HABITAÇÃO E TRABALHO
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Visão Geral

Cadastro Único

0 Cadastro Único para Programas Sociais reúne informações socioeconômicas das famílias brasileiras de
baixa renda — aquelas com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Essas informações
permitem ao governo conhecer as reais condições de vida da população e, a partir dessas informações,
selecionar as famílias para diversos programas sociais.

No Município, o total de famílias inscritas no Cadastro Único em novembro de 2019 era de 5.889 dentre as
quais:

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

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

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

1.242 com renda per capita acima de meio salário mínimo.

0 Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência condicionada de renda que beneficia famílias
pobres e extremamente pobres, inscritas no Cadastro Único. O PBF beneficiou, no mês de outubro de 2019,
2.519 famílias, representando uma cobertura de 77,1 % da estimativa de famílias pobres no município. As
famílias recebem benefícios com valor médio de R$ 156,42 e o valor total transferido pelo governo federal em
benefícios as famílias atendidas alcançou R$ 394.024,00 no mês.

Em relação às condicionalidades, O acompanhamento da frequência escolar, com base no bimestre dejulho
de 2019, atingiu O percentual de 98,3%, para crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos, 0 que equivale a
2.161 alunos acompanhados em relação ao público no perfil equivalente a 2.198. Para os jovens entre 16 e
17 anos, O percentual atingido foi de 82,7%, resultando em 358 jovens acompanhados de um total de433.

Já O acompanhamento da saúde das pessoas (crianças até 7 anos e mulheres de 14 a 44 anos), na vigência
dejunho de 2019, atingiu 79,8 %, percentual equivale a 3.996 pessoas de um total de 5.005 que compunham
O público no perfil para acompanhamento da área de saúde do município.

Estimativa
s

Mês
Referência

Estimativa de famílias de baixa renda — Perfil Cadastro Único (Censo 2010) 4.895 2010
' ' “ªiªi" Perfil Bolsa Familia (CENSO 2010) 3. 268 2010
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A Relatório sobre Bºlsa Família & Cadastra Único
Samsªrª da Mali—algés na Gestão da Inímnaçâu .f Ministériº da Cidadania

Cadastro Unico
Referência

Famílias cadastradas

Totai &êfamnlas cadastradas ' 5889 "101/2019,"

Famílias cadastradas com renda per capita mensal de R$ 0,00 até
"R$ 89, 00
FaTIiT1ias cadastradas coTIT TeTIda peT capita mensal eTItTe R$ 89, 01 e . "
R$ 178, 00

2.113;

1194

11/2019

TT/íó'TQ'"

Famílias cadastradas com renda per capita mensal entre R$ 178,01 e %
"881181110 TITT'nimo

Famílias cadastradas coTIT TeTIda peT capita mensal aciTITa de % salaTTo
IIl11'111IlO

1.340É

1242

11/2019

1 T/âó T9"

Pessoas cadastradas
Total de pessoas cadastradas 16.617; 11/2019
Pessoas cadastradas em famílias com renda per capita mensal de R$ 0,00 6.496 11/2019
até R$ 89,00
Pessoas cadastradas em famílias com renda per capita mensal entre 3.944 11/2019
R$ 89,01 e 178,00
Pessoas cadastradas em famílias com renda per capita mensal entre 5R$ 178,01 e % salário mínimo 3.932; 11/2019
Pessoas cadastradas em famílias com renda per capita mensal acima de 2.245 11/2019% salário mínimo &

áUAllÁÇÃD EGESTÃDDAINFDFIMAÇM CIDADANM

PATRIA AMADA
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Relatória sobre Bºlsa Família e (13:13an E!

Secretaria de Mali—alçar; na Gestân da Iniànaçân .f Ministériº da Cidadania

Atualização cadastral
Total de Famílias com cadastro atualizado 4.944 11/2019
Famílias com cadastro atualizado e renda per capita até 1/2 salário 3.903 11/2019
minimo

Taxa de atualização do total de famílias cadastradas 0,84 11/2019
Taxa de atualização cadastral até 1/2 salário mínimo 0,84 11/2019Benefícios Mês

Referência

. Quantidade de familias beneúcrarias do Programa Bolsa Famllla > " . > 2. 519" 10/2019
Valor total de recursos financeiros pagos em benefícios as famílias (em Reais - 394.024,00 10/2019
R$)

Quantitativo por Tipo de BenefíciosBenefício Básico 1.978 10/2019Benefícios Variáveis 3.554 10/2019
Benefício Variável Jovem - BVJ 515 10/2019
>Benef1c1o Variavel Nutriz BVN . ... >. 55 10/2019Benefício Variável Gestante- BVG 51 10/2019
,.B.º.n,?fífi,.º,..ºlfº,..SEP,???),??"EÃFÉÉÉIIÃ3912???"'..BSP 60.7. 10/2019

Grupos Populacionais Tradicionais e Específicos Mês
Referência

Grupos de Origem Étnica

Famílias QuilombolasFamílias quilombolas cadastradas 1 12/2019
Famílias quilombolas beneúciárias do Programa Bolsa Família 1 12/2019
Famílias IndígenasFamílias indígenas cadastradas 3 12/2019
Famílias indígenas beneficiárias do Programa Bolsa Família 1 12/2019
Famílias CiganasTotal de famílias ciganas cadastradas 5 12/2019
Famílias ciganas beneúciárias do Programa Bolsa Família 1 12/2019
Famílias pertencentes 3 Comunidades de Terreiro
Total de famílias pertencentes a comunidades de terreiro cadastradas 12/2019
Famílias pertencentes a comunidades de terreiro beneficiárias do 12/2019??..ng . Fimº

msm.,mm Mwm Mªw Em a... QB ft.—Falk ' ª



Relatóriº sobre Bºlsa Família & Cadastra Único

Secretaria da Mali—algés na Gastân da Inímnaçâu .f Ministériº da Cidadania

Grupos relacionados ao meio ambiente
Famílias Extrativistas

Total de famílias extrativistas cadastradas 0 12/2019
Famlhas extratrvrstas beneúmarias doPrograma Bolsa Famlha ó 12/2019
"Famílias de Pescadores Artesanais
Total de fairiiiias cie pescadores artesanais cadastradas 181 12/2019

PATRIA AMADA
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A Relatório sobre Bolsa Família e Cadastro Único
Secretaria de Avaliação E Gestân da Inímmaçân f Ministénu da Cidadania

Famílias de pescadores artesanais beneficiárias do Programa Bolsa 105 12/2019Família ª
Famílias Ribeirinhas
Total de famílias ribeirinhas cadastradas 0 12/2019
Famílias ribeirinhas beneficiárias do Programa Bolsa Familia 0 12/2019
Grupos relacionados ao meio Rural

Famílias de Agricultores Familiares

Total de famílias de agricultores familiares cadastradas 277 12/2019
Famílias de agricultores familiares beneficiárias do Programa Bolsa 171 12/2019Família ”
Famílias Assentadas da Reforma Agrária

Total de famílias assentadas da Reforma Agrária cadastradas 0 12/2019
Famílias Assentadas da Reforma Agrária e beneficiárias do Programa 0 12/2019Bolsa Família ”
Famílias beneficiárias do Programa Nacional de Crédito Fundiário

Total de famílias beneficiárias do Programa Nacional de Crédito Fundiário 0 12/2019cadastradas '
Famílias beneficiárias do Programa Nacional de Crédito Fundiáriobeneficiárias do Programa Bolsa Família 0 12/2019
Famílias Acampadas

Total de famílias acampadas cadastradas 1 12/2019
Famílias acampadas beneficiárias do Programa Bolsa Familia 1 12/2019
Grupos em situações conjunturais

Famílias atingidas por empreendimentos de infraestrutura

Total de famílias atingidas por empreendimento de infraestrutura cadastradas 0 12/2019
Famílias atingidas por empreendimento de infraestrutura beneficiáriasdo Programa Bolsa Familia _ __ ___0_ 12/2019
Famílias com pessoa presa no sistema carcerário

_ Total de familias __de ___preso__ do sistema carcerario cadastradas _ 6 12/2019
Familias de preso do sistema carcerário beneficiárias do Programa Bolsa 3 12/2019
Familia

_Famíllas em Situaçao de ___rua _ ___ _ __
Total de familias em situação de rua cadastradas 17 12/2019
FªmlhªSºmSltu—ªçªº 5.19 ..rua bºnºªºlªrlªsdºPrºgrªmªB ºlsªFªmlhª .10 .. 12/2019
Famílias de Catadores de Material Reciclável

__T_o_ta1_ de famílias de catadores _de material reciclável cadastradas 29 __ 12/2019
Famí11e____catadores de material reciclável beneficiárias do Programa 18 12/2019Cªnªª—ªfrº - 'i— ãa'xãir .5Gamma DE rw1lt-JESTEI'Eª-Úlm
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A Relatóriº sobre Bºlsa Família a Cadaan Ú
Samsªrª da Awali—açân na Gastân da Inímnaçâu .f Ministériº da Cidadania

Bolsa FamíliaCondicionalidades Mes
Referência

Publlcoacompanhamento

Total de beneflciários com perfll educação (6 a 15 anos) 2.198 07/2019
Total de beneflciários com perfll educação (16 e 17 anos) 433 07/2019

PATRIA AMADA
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A Relatório sobre Bolsa Família e Cadastro Único
Secretaria de Avaliação E Gestão da Iníutmaçâu f Ministrªdo da Cidadania

Quantidade de pessoas com perfil saúde (crianças até 7 anos e mulheres de 14 a 5.005 06/2019
44 anos)

Resultados do Acompanhamento

Total de beneficiários acompanhados pela educação (6 a 15 anos) 2.161 07/2019
Total de beneficiários acompanhados pela educação (16 a 17 anos) 358 07/2019
Total de beneúciários acompanhados com frequência acima da exigida 1.970 07/2019
(6 a 15 anos - 85%)
Total de beneúciários acompanhados com frequência abaixo da exigida 191 07/2019
(6 a 15 anos- 85%)
Total de beneficiários com frequência acima da exigida (16 a 17 anos - 75%) 337 07/2019
Total de Beneficiários com frequência abaixo da exigida (16 a 17 anos - 75%) 21 07/2019
Total de beneficiários sem informação de frequência escolar (6 a 15 anos) 37 07/2019
Total de beneficiários sem informação de frequência escolar (16 a 17 anos) 75 07/2019
Quantidade de pessoas acompanhadas pela saúde 3.996 06/2019
Total de mulheres acompanhadas 2.905 06/2019
Total de gestantes acompanhadas 53 06/2019
Total de gestantes com pré natal em dia 53 06/2019
Total de crianças acompanhadas 1.091 06/2019
Total de crianças com vacinação em dia 1.091 06/2019
Total de crianças com dados nutricionais 1.082 06/2019
Quantidade de pessoas com perú] saúde não acompanhadas nas 205 06/2019
condicionalidades de saúde
Quantidade de pessoas sem informação nas condicionalidades de saúde 804 06/2019

Efeitos por descumprimento de condicionalidades
Total de Efeitos por descumprimento das condicionalidades (PBFsaúde e educação) (sem BVJ) 111 09/2019Total de advertências 70 09/2019Total de bloqueios 24 09/2019Total de suspensões 17 09/2019Total de cancelamentos 0 09/2019
Total de Efeitos por descumprimento de condicionalidades (BVJ)(16 e 24 09/2019
17 anos)Total de advertências 14 09/2019Total de bloqueios 09/2019Total de suspensões 09/2019Total de cancelamentos 09/2019
Recursos OnLine registrados no Sistema de Condicionalidades (SICON)
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Total de recursos cadastrados e avaliados 3 07/2019
Total de famílias com recursos avaliados e deferidos 3 07/2019
Total de famílias com recursos avaliados e indeferidos 0 07/2019
Total de famílias com recursos não avaliados 0 07/2019

PATRIA AMADA | 8
aménuumcn SECRETARàADE fw1lNiSTÉI'fª-ÚDA "' BRASIL.ÉW—NLIÁÇÁD EGESTÃD DAIHFDFEMAÇM CIDADANM “ L-u :! s u “ u E n » L



Relatóriº sobre Bºlsa Família & Cadastra Único

Secretaria de Avaliaçân a Gastân da Inímnaçãn .f Ministériº da Eidàdània

AcompªnhªmentºFªnnhªr ,. ,.
Total de famílias em fase de suspensão 50 07/2019
Total de famílias com registro de acompanhamento familiar no Sistema de
Condicionalidades (SICON)

Total de municípios que utilizam o acompanhamento familiar do Sistemade Condicionalidades (SICON) OÍndice de Gestao Descentralizada Mes
Referência

1 - Crianças e adolescentes das famílias do PBF com frequência escolar 2.519 09/2019informada 5
2 - Total de crianças e adolescentes das famílias do PBF no município 2.631 09/2019
3 - TAFE - Taxa de Acompanhamento de Frequência Escolar ( item 1 /item 2 ) 0,95 09/2019
4 - Público do PBF com condicionalidades de saúde informada 3.996 09/2019
5 - Total de público com perfil saúde no municipio 5.005 09/2019
6 - TAAS - Taxa de Acompanhamento de Agenda de Saúde ( item 4 / item 5 ) 0,79 09/2019
7 - Atualizações de cadastros - Perfil CadUnico até 1/2 salário minimo 3.692 09/2019
8d áciàêfrõá Elé FamrlrascomPerfil CadUnicoate 1/2salar10m1n1mo 4.639 "6972619"

9- TAC- Taxa de Atualização Cadastral ( item 7 /item 8 ) 0,79 09/2019
"10 Fator 1: Operaçao ( (TAFE+TAAS) / 2 + TAC / 2) . " 083 09/2019
11 - Fator 2: Adesao ao SUAS 1,00 09/2019

" iz Fator 3 Comprovaçao && Gastos peloFMAS 1,66 66/2615
13 - Fator 4: Aprovação da Comprovação de Gastos pelo CMAS 1,00 09/2019
14 - IGD-M (Fator 1 x Fator 2 x Fator 3 x Fator 4) 1 09/2019
15 - Estimativa total de famílias de baixa renda no município - perfil CadUnico 4.895 09/2019
16 - Quantidade de famílias consideradas para calculo do repasse 3.692 09/2019
17 - Valor Calculado sem Incentivos (item 14 x R$ 3,25 x item 16 ) 10.041,96 09/2019
18 - Incentivo 1 - Proporção de famílias em descumprimento de 0,00 09/2019condicionalidades acompanhadas 5
19 - Incentivo 2 - Dados da gestão municipal no SIGPBF atualizados há 502,10 09/2019
menos de 1 ano
20 - Valor Total de Incentivos ( item18 + item 19 ) 502,10 09/2019
21 - Valor Calculado com Incentivos ( Item 17 + Item 20 ) 10.544,06 09/2019
22 - Teto de repasse do IGD-M 15.908,75 09/2019
23 - Valor repassado no mês 3.163,21 09/2019
24- Motivo(s) que impede(m) o repasse 09/2019
Cont —. da Gestao Mun1c1pal PÁTRIA AMADA“gg . mmm 1W ""' BRASIL IºWTF-ITI |!" .ÉW—NLIÁÇÁD EGESTHD DAIHFDFEMAÇM CIDADANM “ L-u :! s |! 'w u E n » L



Relatóriº sobre Bºlsa Família a Cadaan Ú

Samsªrª da Awali—açân na Gastân da Inímnaçâu .f Ministériº da Cidadania

Contato da Gestão

Secretaria :Órgão Responsável Municipal de
Assistência '
Social

SHAYENEÉ
Nome do Gestor do Programa Bolsa Família BATISTAÉ

FERREIRA

PATRIA AMADA
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Relatório sobre Bolsa Família a Cadaan Ú
Samsªrª de Awaliaçân na Gestão da Inímnaçâu .f Ministério da Cidadania

" REQ "16 ãdíiíhíg
Gomes esquinaã

com a Rua Santaã
Martha Edificioã

Aruna -

I?lirêqêNúmero SN
EndereçoRua Joaquim Gomes esquina com a Rua Santa Martha
Edificio Aruna - Terreo

ANTIGA ESCOLAComplemento LAUREAÉ
FREIRE ;Bairro Cidade NovaTelefone 1 2835321280Í

E- mail pbfmarataizes © gma
i1.com
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO
CRAS — CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

MEMO/SEMASHT/CRAS/Nº 009/2020 Marataízes/ES, 21 de dezembro de 2020.

Da: Diretoria do Centro de Referência de Assistência Sociai — CRAS
Srª Neide Paiva Mendonça Sturião

Para: Secretaria de Assistência Social, Habitação e Trabalho — SEMASHT
AIC Isaura Amaral Silva Sertório

Venho pelo presente encaminhar relatorio de atendimento e acompanhamento feitos por

' este equipamento de Assistência Social no ano 2019.

va Familias acompanhadas pelo PAIF em 2019: 1.118

v Famiiias inseridas no acompanhamento do PAIF: 140

FamíIias que montaram BPC: 131

Total de benefício BPC na Escola: 125

Questionário a serem aplicados BPC na Escola: 25

V V

Total de cestas básica entregues: 10.000
VVV Famílias participantes regular de grupo PAIF: 56

v Kites bebês entregues entregues: 50
&] Participação em oficinas palestras e atividades coletivas nos grupos PAIF: 886
V4 Pessoas com deficiência participando do Serviço de Convivência: O

Neide Mendonça Paiva Sturião
Diretora do CRAS
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FESTA DA FAMÍLIA DO CREAS 2019
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FESTA DA FAMÍLIA DO CREAS 2019

A Festa da Família do ano de 2019, acontecerá no CREAS — Centro de Referência Social de

Marataízes no dia 19 de Dezembro de 2019 as 13:00 horas. O evento tem por objetivo oferecer aos usuários

do CREAS um momento de descontração e ao mesmo tempo de reflexão sobre o que viveu em 2019 e o que

esperar de positivo para 2020.

A programação da Festa da Família do CREAS contará com:

º Palestra realizada pela equipe do Salva vidas de Marataízes ao público infantil.

º Palestra motivacional com o Mestre em Políticas Pública e Desenvolvimento Local e

Psicólogo do CREAS de Marataízes Linccon Fricks Hernandes.

e Contação de História com a Psicóloga J uçara Santana Torres referente ao Natal: Origem e

Significados.

Bazar de Bijuterias.

Sorteio de uma cesta alimentícia com diversos itens doados pela equipe do CREAS.

Cofee Break.

8888 Lembrancinhas: Canecas com frases incentivadoras, bolas, carrinhos e bonecas. (Doações

arrecadas)

Av. Governador Lacerda de Aguiar, nº 469 — Centro — Marataízes — Cep: 29345-000 — Espírito Santo
Telfax: (28) 3532-6940 — Email: creas.assistencia©marataizes.es.qov.br



Prefeitura Mu nicipal de Marataízes
Estado do Espírito Saulo

SEMASHT — Secretaria Municipal de Assistência Social Habitação e Trabalho

CREAS — Centro de Referência Especializada em Assistência Social

RELATÓRIO DA FESTA DA FAMÍLIA DE 2019 DO CREAS DE MARATAÍZES

No dia 19 de Dezembro de 2019 por volta das 13:00 horas deu início a Festa da Família de 2019 do

CREAS de Marataízes, com aproximadamente 70 pessoas. Dentre eles a Secretária da Assistência Social

(Andréa Duarte da Silva), a representante da Superintendência de Assistência (Izaura Amaral S. Sartório), a

Diretora do CRAS de Marataízes (Neide Paiva) e dentre outros.

Dando início a programação, o Mestre em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local e Psicólogo

do CREAS Linccon Fricks Hernandes ministrou uma palestra motivacional, onde fez as dinâmicas “Presente

de Natal” e “Coração ou Lixeira?”. Conduzindo os usuários do CREAS a refletirem o que de fato são

importante ao desenvolvimento emocional, intelectual e social.

Em sequência a Psicóloga do CREAS de Marataízes Juçara Santana Torres apresentou a história da

Sagrada Família de Jesus com bonequinhos de palha de milho representando cada personagem. Também

contamos com a parceria da equipe de Salva Vidas de Marataízes que apresentaram procedimentos de

prevenção a acidente marítimo ocorrido com crianças.

Foi disponibilizado o Bazar de bijuterias, 0 cofee break, o sorteio da cesta doada pela equipe CREAS

e finalizando a Confraternização da Família 2019 a entrega das lembrancinhas aos usuários por duas das nossas

Assistente Sociais caracterizadas de “Mamãe Noel”.

Av. Governador Lacerda de Aguiar, nº 469 — Centro — Marataízes — Cep: 29345-000 — Espírito Santo
TeIfax: (28) 3532-6940 — Email: creas.assistencia©marataizes.es.qov.br
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Equipe responsável pelo evento:

Rosinêz Machado Lima (Diretora do CREAS)

Luiz Cláudio Soares Sad (Ofrcial Adminstrativo/Coordenador)

Aurora Nair Dos Santos Alves (Agente deAtendirnento ao Público)

Cecília Umbelina Roza (Assistente Social)

Heloiza Oliveira Motta (Assistente Social)

Hudson Marcos de Souza (Motorista)

J anderson Brandão Marques (Educador Social)

Juçara Santana Torres (Psicóloga)

Leidryana da Conceição Ferreira (Pedagoga)

Linccon Fricks Hernandes (Psicólogo)

Paula Torne Chaves Ferreira (Auxiliar de Serviços Gerais)

Regiane Ribeiro Martins (Educadora Social)

Regimara Barbosa de Almeida (Assistente Social)

Sandra Godoe Filé (Cozinheira)

Av. Governador Lacerda de Aguiar, nº 469 — Centro — Marataízes — Cep: 29345-000 — Espírito Santo

Telfax: (28) 3532-6940 — Email: creas.assistencia©marataizes.es.qov.br
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DA FESTA DA FAMÍLIA 2019 DO CREAS DE

MARATAÍZES
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II FESTA DA PRIMAVERA DO CREAS
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II FESTA DA PRIMAVERA DO CREAS

A festa da primavera do CREAS de Marataízes ocorrerá no dia 04 de Outubro de 2019. Dando início

às 13:00 horas com previsão para término às 16:00 horas.

Este evento tem como objetivo fortalecer os laços de confiança e parceria entre o CREAS e os

usuários atendidos pelo mesmo. Bem como conduzi-los a reflexão de que mesmo em meio a tantos problemas

vivenciados por eles, os conflitos sociais, emocionais e dentre outros podem encontrar nas cores e perfumes

que surgem em cada manhã de primavera através das flores. Motivando-os a almej arem e lutarem por um

futuro melhor.

Para execução da II festa da primavera do CREAS de Marataízes contaremos

com:

> Palestra com a Arte-educadora, Mestre e Doutoranda em Saúde coletiva Janine Pacheco, que abordará

o tema: Violência contra a mulher através do Conto de História.

> Apresentação do grupo: Desbravadores (Igreja Adventista do Sétimo dia de Marataízes)

> Bazar

> Mesa de Fruta

> Comes e bebes: Cachorro-quente, bolo de pode, suco e refrigerante

> Lembrancinhas: caixinha de papel ondulado com um docinho de ninho

Av. Governador Lacerda de Aguiar, nº 469 — Centro — Marataízes — Cep: 29345-000 — Espírito Santo

TeIfax: (28) 3532-6940 — Email: creas.assistencia©marataizes.es.qov.br
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RELATÓRIO DA II FESTA DA PRIMAVERA DO CREAS DE MARATAÍZES

No dia 04 de Outubro de 2019 aproximadamente as 13:00 horas deu início a II Festa da Primavera do

CREAS. Contamos com a presença de aproximadamente 50 pessoas. Estes foram entre representantes dos

usuários do CREAS, Secretária da Assistência Social (Andréa Duarte da Silva), representante da

Superintendência de Assistência (Izaura Amaral S. Sartório), Comunicação (Gleice de Souza Campos),

Superintendência Municipal de Habitação (Marcus Vinícius Rocha Candal), Superintendência Municipal do

Trabalho (Amarize S. da Silva Dutra), CRAS (Neide Paiva) e dentre outros.

No decorre da palestra ministrada pela, Arte-educadora, Mestre e Doutoranda em Saúde coletiva

Janine Pacheco as pessoas presentes interagiram respondendo as perguntas feita pela mesma. Estas foram

realizadas estimulando a todos refletirem as ações que as mulheres esperam, merecem e precisam que sejam

destinadas a elas, especialmente por parte de seu companheiro. Participaram também da apresentação musical

do grupo desbravador da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Marataízes, cantando e fazendo coreografia.

Foi disponibilizado o Bazar beneficente pela instituição responsável pela II festa da primavera

(CREAS), para que assim os usuários tivessem a oportunidade a escolher suas próprias roupas. Finalizando

tivemos o momento dos comes e bebés, onde tiverama oportunidade de interagirem uns com outros.

Av. Governador Lacerda de Aguiar, nº 469 — Centro — Marataízes — Cep: 29345-000 — Espírito Santo
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Equipe responsável pelo evento:

Rosinêz Machado Lima (Diretora do CREAS)

Luiz Cláudio Soares Sad (Oficial Adminstrativo/Coordenador)

Aurora Nair Dos Santos Alves (Agente deAtendirnento ao Público)

Cecília Umbelina Roza (Assistente Social)

Heloiza Oliveira Motta (Assistente Social)

Hudson Marcos de Souza (Motorista)

J anderson Brandão Marques (Educador Social)

Juçara Santana Torres (Psicóloga)

Leidryana da Conceição Ferreira (Pedagoga)

Linccon Fricks Hernandes (Psicólogo)

Paula Torne Chaves Ferreira (Auxiliar de Serviços Gerais)

Regiane Ribeiro Martins (Educadora Social)

Regimara Barbosa de Almeida (Assistente Social)

Sandra Godoe Filé (Cozinheira)

Av. Governador Lacerda de Aguiar, nº 469 — Centro — Marataízes — Cep: 29345-000 — Espírito Santo

Telfax: (28) 3532-6940 — Email: creas.assistencia©marataizes.es.qov.br
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DA II FESTA DA PRIMAVERA DO CREAS DE

MARATAÍZES
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Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho Centro de
Referência Especializado em Assistência Social —CREAS

CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO A EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E

ADOLESCENTES.

FAÇA EUNIÍU.
PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

Marataízes — 2019



Prefeitura M unicipal de M arataízes

Estado do Espírito Santo

Secretaria M unicipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho Centro de

1 - INTRODUÇÃO

A campanha “Faça Bonito — Proteja nossas Crianças e Adolescentes”, e uma conquista na luta pelos

Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, especialmente o direito de crescerem saudáveis e livres do

abuso e da exploração sexual.

Anualmente a Campanha tem um dia Nacional de mobilização, o dia 18 de Maio. O direcionamento a

esta data, foi um crime bárbaro que ocorreu em 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória (ES) chocando todo

o país. Este ficou conhecido como o “Caso Araceli”, o nome de uma menina de apenas oito anos de idade, que

teve todos os seus direitos humanos violados, foi raptada, estuprada e morta por jovens de classe média alta

daquela cidade. O crime, apesar de sua natureza hedionda, até hoje está impune.

Nesse sentido, articulado com o Comitê Nacional de Enfrentamento a Violência sexual Contra Crianças

e Adolescentes e os demais órgãos da Rede de Proteção, as Secretarias de Estado, municipais e federal, por

intermédio dos Núcleos de Prevenção a Violência e dos Serviços de Referência para Atenção Integral a

Violência Sexual devem realizar diversas ações durante todo o mês de maio.

O objetivo da campanha anual é ressaltar a responsabilidade do poder público e da sociedade contra o

abuso e a exploração das Crianças e Adolescentes. Garantindo os direitos das crianças, adolescentes e suas

famílias, através da atuação em rede, fortalecendo o Sistema de Garantia de Direitos estabelecido no ECA (Lei

Federal 8.069/90), assegurado pelo art.227 da Constituição Federal de 1988, aponta que é dever da família, da

sociedade e do Estado Assegurar a criança e ao adolescente, com absoluta
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prioridade, o direito: a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária.

O Eca ainda garante que as crianças e adolescentes devem ser protegidos de toda forma de: negligência,

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

A campanha já alcançou muitos municípios do nosso país. A proposta e mobilizar, sensibilizar,

informar e convocar toda a sociedade a participar da luta em defesa dos direitos de crianças e adolescentes,

através das caminhadas, audiências públicas, debates, realização de seminários e oficinas temáticas e de

prevenção a violência sexual, panfletagem, criação de produtos de comunicação referente ao tema abordado

pela campanha Faça Bonito, campanhas nas rádios.

A Campanha tem como símbolo uma Flor, representando o cuidado e a proteção que deve ter com os

meninos e meninas do Brasil.
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OBJETIVO GERAL

» No ano de 2018, foram empreendidos esforços para orientação das crianças para que conseguissem

identificar situações de abuso sexual e pedirem ajuda. Neste ano, o Creas objetiva levar informações para

os pais e responsáveis pelos cuidados com as crianças e adolescentes, com o objetivo de prevenir situações

de abuso sexual, saberem orientar seus fllhOS e reconhecerem as responsabilidades paternas e maternas.

OBJETIVO ESPECÍFICO

» Orientar as famílias dos educandos inseridos nos espaços estudantis sobre o queé a violência sexual,

quem são os violadores, formas de prevenção, consequências do abuso sexual e como proceder diante

da violação.

» Capacitar os educadores para trabalharem a temática junto aos alunos no espaço

escolar.

Identif1car possíveis vítimas nos espaços estudantis;

Estreitar a relação sociedade civil e CREAS;

cec Fortalecimento da rede de atendimento a criança e adolescentes.
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JUSTIFICATIVA

Este projeto visa atingir Crianças e Adolescentes de escolas do município de Marataízes e suas famílias.

Com intuito de incomodar e mobilizar estes para mais que uma reflexão, uma parceria junto ao CREAS e

demais órgãos competentes. Conscientizando-os dos atos que não pode de hipótese alguma ser praticado contra

a Criança e Adolescente, bem como mostrar aos mesmos a importância de denunciar estes atos.
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METODOLOGIA

A campanha no nosso município será nos dias 06 a 24 do mês de Maio.

Palestras:

. Capacitar os educadores das escolas da rede municipal para trabalharema temática junto

aos alunos no espaço escolar.

º A equipe técnica do CREAS desenvolverá palestras de orientação para pais e responsáveis pelas

crianças e adolescentes no espaço escolar, com data ehora previamente agendadas.

. Serão utilizados vídeos relativos ao tema.

. Orientar o corpo técnico da escola, para, na percepção de algum indicativo de ocorrência de

violência, encaminhar para as técnicas do CREAS.

» Encerramento:

0 O encerramento das atividades acontecerá no dia 24 de Maio no Centro de Convivência, com

atividades culturais que ficaram a critério das escolas, de que forma se dará a apresentação,

podendo apresentar a temática com realização de teatro, música, coreografias, cartazes e redação.
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CRONOGRAMA

» Apresentação do Projeto a Secretária Municipal de Educação.

º
º

e

Apresentação do Projeto “Faça Bonito” para Rede de Proteção a criança e adolescente.

Reunião com as diretoras das escolas municipais onde acontecerão as palestras para confirmar datas e

horários a serem realizadas as palestras e apresentar sugestões de vídeos e formas de abordagem do

tema para trabalharem em sala de aula com as crianças e adolescentes.

Os técnicos do Creas farão palestras para os pais e responsáveis da escola no período noturno.

Disponibilização de 02 vídeos para que em algum momento, dentro da semana do projeto (de 06 a 12

de maio). O professor ou professores que sentirem-se preparados para lidar com o assunto, possam

trabalhar com as crianças e adolescentes.

Vídeo 1 - “Prevenção ao Abuso Sexual Infantil”, para crianças até 12 anos de idade.

Vídeo 2 - “O segredo de Lara”, para adolescentes.

Abordando questões como:

- O sofrimento psíquico da vítima, que mesmo não aparentando, as vítimas podem estar vivenciando

grande tristeza, solidão, sentimentos de menos-valia eoutros
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- O peso de “ter que” guardar esse segredo e como isso possibilita a continuidade do abuso.

- A importância do apoio familiar e da escuta sem críticas.

- As mudanças comportamentais como sinais de que algo não vai bem.

- A existência de uma rede de apoio para aj udá-los (Creas, Conselho Tutelar, Sistema de Justiça)

- Telefones disponibilizados Disque 100, Disque 181.

º 06 escolas de grande porte, além da Associação de Pescadores onde acontecerão as palestras com as

famílias:

06/05/19 _ Escola Municipal Pontal 07/05/19 _

Escola Municipal Anália Queiroz 09/05019 _ Escola

Municipal Boa Vista 10/05/19 _ Escola Municipal

José Marcelino

13/05/19 _ Escola Municipal Brejo dos Patos

15/05/ 19 _ Escola Municipal Maria da Glória
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RECURSOS

Humano

> Equipe técnica CREAS.

> Motorista para transportar a equipe técnica as escolas que serão realizadas as palestras.

> Assistente Operacional — para acolher as Crianças e Adolescentes.

Material

Data Show

Tela para projeção;

Máquina Fotográfica;

Microfone;

Caixa de som;

Extensão e “T”;

Notebook;

Cabo para ligar a caixa de som ao notebook;

Pula-Pula;

Ornamentação (flores diversas e flores do Faça Bonito);

Lanches (frutas, iogurte, pipoca, algodão-doce, pão com presunto ernussarela, suco);

VVVVVVVVVVVV Carro para transportar a equipe técnica
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BRASIL. Constituição Federal de 1988, art.227

. Lei Federal 8.069/90. Estatuto da Criança e do Adolescente. 1990 Comitê

Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes.

https://Www.facab0nit0.0rg.br/ .
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RELATÓRIO DE FAÇA BONITO 2019

No dia 24 de Maio de 2019 aproximadamente as 13:00 deu início ao evento Faça Bonito do ano de 2019.

A campanha que conta com a parceria de todos os órgãos municipais, inclusive do Ministério Público para a

proteção a criança e adolescente. Teve em média 250 pessoas presentes entre esses contamos com a da

Secretária de Assistência Social do Município de Marataízes (Andréa Duarte da Silva), representante da

Superintendência de Assistência (Izaura Amaral S. Sartório), Comunicação (Gleice de Souza Campos),

Conselho Tutelar (Regis Duarte Porto),Superintendência Municipal de Habitação (Marcus Vinícius Rocha

Candal), Superintendência Municipal de Trabalho (Solane Porto)Pastoral do Menor (Gehyza Ramos Pinto) e

CRAS (Neide Paiva) e dentre outros.

Para a programação do Evento contamos com a participação das escolas Municipais onde foram

realizadas as palestras a comunidade local. Durante a execução do evento também foram realizados entrega

de brindes aos alunos que responderam as perguntas realizadas referentes ao tema; “Exploração e Abuso

Sexual de Crianças e Adolescentes”. Os alunos contribuíram com encerramento do evento através de exposição

de cartazes, peças teatrais e musicais.

As apresentações escolares procederam da seguinte maneira:

º Escola Municipal Maria da Glória — Exposição de cartazes

» Escola Municipal Boa Vista - Apresentação de teatro

º Escola Municipal Anália Queiroz — Apresentação de teatro

º Escola Municipal José Marcelino — A presentação deteatro
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» Escola Municipal Brejo dos Patos — Apresentação de curta metragem emusical

» Escola Municipal Pontal — Exposição de cartazes

» APAE — Apresentação de teatro

Durante a execução da programação do evento foram distribuídos picolés, algodão- doce aos presentes

e ao término foram ofertados aos mesmos um coffee break e frutas.

J uçara Santana Torres Ana Maria de SouzaPsicóloga Assistente Social
CRP16/1313 CRESS 17/3170
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DO FAÇA BONITO DE 2019

Conwda mos
você e sua

família para
o encerramento
da campanha

“Faça Bonito",que
acontecerá
no Centro

de Convivência
Renascer

(CCR),no dia
24 de Maio
de 2019 das

13:00 as 16:00
horas.

FAÇA BÚNIIÚ.
PRUTEM NOSSAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
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A BONITU
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CONSCIENTIZAÇÃO DO DIA MUNDIAL DE COMBATE A VIOLENCIA A PESSOA IDOSA

JUNHO VIOLETA

DATA DO EVENTO: 14/06/2019

TECNICOS RESPONSÁVEIS: Raquel Vieira Vereza Fontoura (Psicóloga)

Regimara Barbosa de Almeida (Assistente Social) Leidryana

da Conceição Ferreira (Pedagoga)

RELATÓRIO DO EVENTO:

No dia 14/06/2019 as 09h foi realizado no Centro de Convivência Renascer (CCR), a Comemoração

do Junho Violeta — 15 de Junho Dia Mundial de Combate a Violência a Pessoa Idosa. Este dia teve como

objetivo refletir junto aos idosos os tipos de violências que podem ocorrer em seus lares e na comunidade,

mobilizando-os para quando identificadas tais violências seja feita a denúncia através dos órgãos de proteção

a pessoa idosa.

Estando presentes no evento 50 (cinquenta) idosos. Para o referido evento contamos com a parceria

do PROCON, do CCR (Centro de Convivência Renascer) e da equipe do CRAS responsável pelo Serviço de

Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV).

No primeiro momento foi realizada a abertura do evento e agradecimentos gerais através do

Coordenador do Centro de Convivência Renascer Sr. J osivan e da Equipe do CREAS, dando início a abertura

do café da manhã.

No segundo momento, a Pedagoga Maria Lúcia de Oliveira Machado foi nossa convidada para o

evento, onde ministrou uma palestra sobre os Direitos dos Idosos e Violência contra a Pessoa Idosa,

explanando sobre quais são os direitos dos idosos previsto no Estatuto do Idoso, quais são os tipos de violência,

como ocorrem a violência, o silêncio e o medo e suas consequências, a importância de denunciar a violência,

onde e como denunciar, dentre outros.
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Em seguida a assistente social do CREAS Regimara Barbosa apresentou alguns slides reforçando a

questão da violência contra a pessoa idosa e a importância em denunciar.

Depois a psicóloga Raquel Vereza realizou a dinâmica das vendas dos olhos, a qual tinha por finalidade

fazer com que os idosos refletissem acerca de como agem em sua vida, ora são “cegos ou ora são mudos” com

o receio de denunciarem, o que de fato isso muito ocorre em seu cotidiano com seus familiares, encoraj ando-

os a realizarem denuncias, pois através destas, podem fazer da sua história de vida, um rumo e traçado

diferente.

E importante dizer que também obtivemos a palestra da Sra. Lourdes, funcionária do PROCON, a qual

explanou sobre os Golpes de Financiamento e Telecomunicações, como estes acontecem e como soluciona-

los, orientando os idosos a não se permitirem cair nestes tipos de “golpes”.

Para finalizar o evento foi cantado parabéns para uma idosa presente, Sra. “Dila Papagaio”.

Ressalta-se que o encontro obteve seus obj etivos alcançados, sendo finalizado com lanche.

Atenciosamente,

Raquel Vieira Vereza Fontoura Psicóloga

Regimara Barbosa de Almeida

Assistente Social

Leydriana da Conceição Ferreira

Pedagoga
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MOMENTOS DA REALIZAÇÃO DA CONSCIENTIZAÇÃO DO JUNHO VIOLETA - DIA

MUNDIAL DE COMBATE A VIOLENCIA A PESSOA IDOSA EM 14/06/2019
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Tel: (28) 3532-6940 - Email: creas. assistencia©marataizes.es.gov.br
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Prefeitura M unicipal de M arataízes/ ES

Secretaria M unicipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação Centro de

Referência Especializado de Assistência Social —CREAS
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Tel: (28) 3532-6940 - Email: creas. assistencia©marataizes.es.gov.br



! PREFEITURA MUNICIPAL DE NIARATAÍZES-ES
&? SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL HABITAÇÃO E TRABALHO

RELATÓRIO

PERÍODO: 01 DE JANÉÍÉOA 31 DE QEZEMBRO 1352019
SETOR: HA'BITAQAO

FAMÍLIAS 172 (cento e quarenta e duas)
PROJETO BOLSA MORADIA

Mun. DEASSIS'ªfÉW-ªsemem a memoSOCW»||ch .3 ; WML
um. 110618—Sw.deW

MARCUS VINÍCIUS ROÇHA CANDAL
Superintendente de. Habitação

Mat: 110618

AV. Rubens Rangel, 1489 — Ed, Itamaraty — Cidade Neva — Marataízes-ES « CEP: 29345-000
' Tel: 28-3532—2284 - E—mail: semashthabítabàqªmarataízeseagovbr



COMPILADO ANO ATE 13/12/2019

SEMASHT/SUP DO TRABALHO

DADOS COMPILADOS DE DEMANDAS DA SEMAHST/SUP.DO TRABALHO DE 02/01/2019 A

13/12/2019.

Alistamento Militar: 837
Rg (cadastros , atendimentos e informação ) 2093

Encaminhamento de CPF: 220
Carteira de Trabalho agendamentos: 1205
Currículo Adulto cadastrados: 800
Currículo Menor aprendiz cadastros: 221
Visitas as empresas: 150
Entrega de Currículos nas empresas: 92

Anotações de pedidos de cursos e palestras , 358
oficinas -Pasta de demanda:

Mei até abril : 60
Declaração d e anuidade MEI ate abril 150

Serviço Social/sup. Do trabalho -visita alunos

programa de aprendizagem, cursistas, Progrmaa 38 visitas

lilores do mar e demandas pertinentes

Nosso crédito (atendimento e abertura de
1500

processos)

Cursos SESI , SENAR , SEBRAE(PGDA), 123
PARCERIA CDL

Evento lançamento Agenda Mulehr vice' 65 pessoas
governadoria

Capacitação ELA PODE (turma 1 e 2) 85

Evento de entrega de certificação ELA PODE - 41
AGENDA MULHER turma 1

ADERES/GESTAO DE ARTESANATO- 35
Carteira de artesao

Palestra Gestao d e Artesanato-ADERES 40

Caravana Gestao de Artesanato/ADERES em. 15
Anchieta

Caravana Artesanto 18
Programa Menor aprendiz, seleção e contrato -

parceria Usina Paineiras/ SENAI
100 (seleção) e 20 contratados

Consultoria SEBRAE-ate abril 27

Evento entrega de certificação dos cursisitas, 1
semestre

120

Reuniao comunidades e lideres comunitarios e lideres

religiosos e diretoras/diretores escolas
23

Reuniao faculdades

(UNIS A/UNOPAR/UNIP/MULTIVIX,
78



CRUZEIRO DO SUL /FACI)

UNIMED,Conselho Regional de Adminsitração, ESESP,

SECTI , SEDH, ADERES, Vice

governadoria, ,Fuzileiros Navais e Exercito

Evento juramento a bandeira parceria 38 batalhao,fuzileiros Navais 120
Projeto viver Unimed , Escola Bonifacio Joao e Antonio

Serafim, teste de acuidade e alunos contemplados com 170
entrega de oculos

Evento entrega de oculos -proj eto Vi ver unimed 110 pessoas

Casa do Artesão Evento Dia das maes , Evento Menor. 210 pessoas
aprendiz

Visita guiada Multivix Escola Maria da gloria e Domingos. 85 alunos
Jose Martins

Parcerias com palestras UNOPAR, UNISA, Conselho

regional de Adminsitração , FACI/CRUZEIRO DO SUL 325

Parceria Multivix trote soldiario (para entregas em ongs e

centro de reabilitações)

200 kg de alimentos-para atendimento cerca de 60

pessoas

Parceria multivix brinquedos (entrega em ongs, e casa de
70 brinquedos

passsagem)

Evento Dia Internacional da Mulher 110 pessoas

Total dos atendimentos 9774

Av. Cristiano Dias Lopes, nº 1000, Barra— Marataízes — ES



SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

SECRETÁRIO: JOÃO ANTONIO NETO

ENDEREÇO Av. Cristiano Dias Lopes, nº 1000 Barra do Itapemirim

TELEFONE 28-99885-0742

EMAIL: transportesmarataizes © gmail.com

Base Legal Lei nº 1564/2013
SIGLA SETRAN
COMPETÉNCIAS Art. 57 da Lei 1564/2013

ESTRUTURA Secretário Municipal
ORGANIZACIONAL Chefe de Setor de Controle de Frota

Chefe de Setor de Manutenção da Frota e Oflcina

SERVIDORES DA SECRETARIAEFETIVOS 08
COMISSIONADOS 05CONTRATADOS _
CEDIDOS A ESTA SECRETARIA 09ESTAGIÁRIOS 03
CEDIDOS DE OUTRO MUNICÍPIO 01

TOTAL 26

Av. Cristiano Dias Lopes, nº 1000, Barra— Marataízes — ES



1. APRESENTAÇÃO

Tendo em vista que a Secretaria Municipal de Transportes tem como responsabilidades:

a) Controle da utilização da frota de veículos (próprios, locados e cedidos);

b) Controle de Manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinários próprios;

c) Pequenos reparos de manutenção realizados na oficina da secretaria;

d) Controle do sistema de abastecimento dos veículos;

e) Organização e fiscalização do Transporte Escolar Universitário;

f) Vistorias simpliflcadas em veículos de transporte de passageiros (táxi, vans, ônibus);

g) Suporte as outras secretarias no atendimento as demandas com disponibilização de veículos além dos

já colocados a disposição das mesmas;

h) Acolhimento e encaminhamento das reclamações e ou demandas advindas dos munícipes

relacionados ao transporte coletivo junto as empresas executoras dos serviços ou junto ao Estado,

responsável pela concessão.

1.1 - ASPECTOS DE NATUREZA ORCAMENTARIA

A Secretaria possui 01 (um) programa:

Nº DE VALOR VALOR
PROGRAMA PROJETOS/ ORÇADO LOA ATUALIZADO DA

ATIVIDADES 2017 LOA 2017
Apoio Administrativo 01 2.819.860,00 5.060.201,57

TOTAL 01 2.819.860,00 5.060.201,57
% DO ORÇAMENTO DA SECRETARIA 1,62% 3,09%

1.2 - ASPECTOS DE NATUREZA FINANCEIRA

PROGRAMA Nº DE EMPENHADO LIQUIDADO (2017)
PROJETOS/ (2017)

ATIVIDADES

Apoio Administrativo 01 4.189.523,49 3.680.059,85
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TOTAL 01 4.189.523,49 3.680.059,85
% LIQUIDADO EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO ATUALIZADO 87,83%

DA SECRETARIA

1.3 - ASPECTOS DE NATUREZA FISCAL

A Secretaria Municipal de Transportes não possui recursos vinculados no exercício de

2019.

1.4 - ASPECTOS DE NATUREZA OPERACIONAL

1.4.1 - Atividades Desenvolvidas pela Secretaria

AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO

Controle da Frota Informatização nos controles diários, em relação a troca de
óleo, pneus, manutenção dos veículos e outros afins

Check list diário nos veículos Controle de avarias e de equipamentos obrigatórios dos
veículos na saída e entrada dos veículos no pátio da

secretaria.

Informatização do controle de
abastecimento

Conforme normativa, em que a responsabilidade total do
controle de abastecimento e por conta da SETRAN, todos os

abastecimentos passaram a ser realizados pelo sistema de
gerenciamento de combustível com a utilização de cartão

magnético

Manutenção em Geral Aquisição de equipamentos (elevador hidráulico e
compressor de ar) para oficina própria e contratação por

licitação de empresas para serviços e peças de manutenção
preventiva e corretiva

Transporte universitário Organização do acesso as vagas por meio de edital de
renovação ou solicitação de carteirinha para utilização dos

veículos contratados para cobertura da demanda

Vistoria de Transportes de
Passageiros (táxi, vans, ônibus, etc)

Realização anual das vistorias simplificadas para veículos de
transportes de passageiros que solicitam alvará junto a

prefeitura

1.4.2- Atividades Desenvolvidas pelos Setores ligados à Secretaria

AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO

Av. Rubens Rangel, 411 — Cidade Nova — Marataízes — ES



Chefe de Setor de Controle de Frota Atividades relacionadas no
item 1.4.1

Chefe de Setor de Manutenção da Frota e Oficina

1.5 - ASPECTOS DE NATUREZA PATRIMONIAL

QUANTIDADE DE BENS EM 01/01/2019 115

QUANTIDADE DE BENS EM 31/12/2019 83

A secretaria adquiriu no ano de 2019 um compressor de ar e um elevador hidráulico automotivo.

A secretaria também deu baixa no setor de patrimônio de bens que serão disponibilizados para

leilão.

2. CONCLUSÃO

No decorrer do ano de 2019 tivemos muito trabalho na Secretaria para que pudéssemos manter

em funcionamento toda a frota de veículos bem como o controle de todo o abastecimento em

ordem para que não houvesse nenhum tipo de transtorno para a municipalidade. No segundo

semestre licitamos um sistema de gerenciamento de combustível com utilização de cartão

magnético e Realizamos a locação de veículos para suprir as demandas reprimidas de todas as

secretarias. Embora tenha aumentado as demandas junto a SETRAN, nos empenhamos para dar

continuidade aos trabalhos e ao mesmo tempo atender as solicitações de toda a natureza e também

as relativas ao transporte universitário.

Terminamos o ano com um saldo positivo em relação as ações realizadas pela Secretaria

Municipal de Transportes.

Marataízes, 20 de janeiro de 2020.

João Antonio Neto

Secretário Municipalde Transportes

Av. Rubens Rangel, 411 — Cidade Nova — Marataízes — ES



SECRETARIA MUNICIPAL DE Educação

SECRETÁRIA: Maria da Penha Silva Louback

ENDEREÇO Estrada dos Cancelas lll — Bairro N. Srª Aparecida — Marataízes — CEP 29334-000

TELEFONE 28- 3532 1624/3532 1578

EMAIL: semedgab © hotmail .com

Base Legal Lei nº 1.709/2014
SIGLA SEMED
COMPETÉNCIAS Art. lº da Lei 1709/2014

ESTRUTURA A - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORGANIZACIONAL

B - Assessoria para Assuntos Administrativos e Educacionais

B.l - Setor de Controle Interno

C - Superintendência Gestão da Educação Básica

C. 1 - Diretoria de Planejamento Pedagógico e Gestão:

C.l.l - Setor de Diagnósticos, Programas e Projetos Educacionais;

C.l.2 - Setor de Programas e Projetos Governamentais;

C.1.3 - Setor de Apoio a Capacitação e Formação Continuada.

C.2 - Diretoria de Políticas Pedagógicas:

C.2.l - Setor de Educação Infantil;

C.2.2 - Setor de Ensino Fundamental;

C.2.3 - Setor de Educação Especial Inclusiva;

C.2.4 - Setor de Apoio Pedagógico e Atendimento Social.

C.3 - Setor de Inspeção Escolar.

C.4 - Setor de Agendamento e Controle Processual

D - Superintendência Administrativa e Financeira:

D.l - Diretoria Administrativa e de Apoio as Unidades Escolares:

D.l.l - Setor de Compras, Licitações e Contratos;

D.l.2 - Setor de Nutrição e Merenda Escolar;

D.l.3 - Setor de Recursos Humanos e Pagamento de Pessoal;

D.l.4 - Setor de Almoxarifado e Patrimônio;
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D.1.5 - Setor de Transporte Escolar e Veículos de Apoio;

D. 1 .6 - Setor de Obras e de Manutenção da Rede Física.

D.2 - Setor Contábil e de Controle Financeiro

E - Setor de Informática

SERVIDORES DA SECRETARIAEFETIVOS 985
COMISSIONADOS 31
CONTRATADOS 234
CEDIDOS A ESTA SECRETARIA 21ESTAGIÁRIOS 71

TOTAL 1342

Av. Rubens Rangel, 411 — Cidade Nova — Marataízes — ES



APRESENTAÇÃO

A Secretaria Municipal de Educação, tem seus setores distribuídos da seguinte forma: Gabinete da
Secretária; Pedagógico infantil; Pedagógico 1º ao 5º; Pedagógico 6º ao 9º; Especial; Projetos;
Patrimônio; Transporte; Protocolo; Inspeção; Recursos Humanos; Almoxarifado; e
Administrativo.

Esses setores são os que dão suporte tecnico, educacional, humano, administrativo e mobiliário as
nossas Escolas, que atualmente funcionam em 31 prédios próprios e 10 prédios alugados,
atendendo turno normal e contraturno, totalizando um atendimento a 6.923 alunos em todas as
modalidades.

A merenda ofertada é de excelente qualidade e vem atendendo de forma muito satisfatória toda a

nossa rede.

1.1 - ASPECTOS DE NATUREZA ORCAMENTARIA

A Secretaria possui 27 (Vinte e sete) programas:

Nº DE VALOR
PROGRAMA PROJETOS/ VAL]? ;; 150213123 DO ATUALIZADO DAATIVIDADES LOA 2019

Gestão Educacional 01 2.023.270,00 10.518.915,54
Desenvolvimento do Ensino 07 32.726.569,86 45 841.649,56
Fundamental

Desenvolvimento do Ensino 06 12.135.287,93 20.500.682,86
Infantil

Educação de Jovens e Adultos 01 136.961,60 478.584,09
Transporte Escolar 02 4.542.116,36 11.889.783,97
Apoio Educacional 04 5.009.120,13 18.684.384,90
Extracurricular

Nutrição e Alimentação Escolar 06 1.084.500,00 2.154.534,69
TOTAL 27 57.660.825,88 110.069.535,61

% DO ORÇAMENTO DA SECRETARIA 33,03% 67,18%

1.2 - ASPECTOS DE NATUREZA FINANCEIRA

Estrada dos Cancelas 111 — Bairro N. Srª Aparecida — Marataízes — CEP 29334-
000



PROGRAMA Nº DE EMPENHADO LIQUIDADO
PROJETOS/ (2019) (2019)

ATIVIDADES

Gestão Educacional 01 9.966.279,50 9.867.427,46
Desenvolvimento do Ensino 07 35 099.576,30 35 099.576,30
Fundamental

Desenvolvimento do Ensino 06 17.307.138,10 17.288.717,01
Infantil

Educação de Jovens e Adultos 01 435.518,21 435.518,21
Transporte Escolar 02 11.437.286,77 11.437.286,77
Apoio Educacional 04 15.412.112,93 15.412.112,93
Extracurricular

Nutrição e Alimentação Escolar 06 1.868.587,56 1.868.587,56
TOTAL 27 91.526.499,37 91.409.226,24

% LIQUIDADO EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO ATUALIZADO
DA SECRETARIA

1.3 - ASPECTOS DE NATUREZA FISCAL

A Secretaria recebeu recursos financeiros em 2017 com a execução dos valores abaixo:

SECRETARIAS FONTE DE RECURSO VALOR EXECUTADO
DA RECEITA

Educação MDE
FUNDEB

Salário Educação 42.758.924,52
Recursos do FNDE

Transporte Escolar

1.4.1 - Atividades Desenvolvidas pela Secretaria

AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO

item 1.4.2
As ações da Secretaria estão relacionadas nos anexos vinculados ao Vide anexos

Estrada dos Cancelas 111 — Bairro N. Srª Aparecida — Marataízes — CEP 29334-
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1.4.2 - Atividades Desenvolvidas pelos Setores ligados à Secretaria

AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO
Superintendência de Administrativa Financeira Anexo 1
Transporte Universitário Anexo 2
Setor de Patrimônio Anexo 3
Setor de Inspeção Escolar Anexo 4
Setor de Educação Infantil Anexo 5
Setor de Ensino Fundamental I Anexo 6
Setor de Ensino Fundamental II Anexo 7
Setor de Educação Especial Anexo 8
Setor de Agendamento Anexo 9
Setor de Projeto Presença (Bolsa Família) Anexo 10
Setor de Coordenação Municipal do Livro Didático Anexo 11

1.5 - ASPECTOS DE NATUREZA PATRIMONIAL

QUANTIDADE DE BENS EM 01/01/2019 7279

QUANTIDADE DE BENS EM 31/12/2019 7801

%
A Secretaria de Educação atende a um público alvo de alunos de 7.331 da Educação Infantil ao
Ensino Fundamental de lº ao 9º ano.

Nosso trabalho, têm sido pautado em buscar alternativas para que nossas escolas possam se
desenvolver de forma a atender nossos alunos em todas as suas especificidades: cognitiva, emocional,
física entre outras.

O trabalho pedagógico tem sido acompanhado pela equipe pedagógica da Secretaria de Educação
junto as Escolas com o objetivo de proporcionar um avanço cada vez melhor dos nossos alunos
durante o processo ensino aprendizagem, buscando combater os índices de reprovação e evasão
escolar, prova disso são os resultados já apresentados em 2018/2019 com relação ao resultado da
Provinha Brasil (índices do IDEB, PAEBES) e outros.
Oferecemos também o contra turno em algumas escolas da rede (Mais Educação), com reforço
escolar para que assim o aluno possa ter a oportunidade de durante o ano letivo ir vencendo suas
dificuldades com relação as disciplinas estudas, com vistas a uma aprovação no final de cada ano.
Temos também nos empenhado a cada ano para oferecer uma Merenda Escolar de boa qualidade
com variedade de gêneros alimentícios, e ainda com a preocupação de um equilíbrio nutricional
acompanhado pela nutricionista, assim como pelo Conselho de Alimentação Escolar.
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000



A estrutura física das escolas já está passando por melhorias e avanços onde vários prédios já estão

sendo reformados e a manutenção diária também sendo realizada de forma satisfatória com
possibilidades de melhoras ainda mais significativas para o ano de 2020.

O transporte escolar também vem atendendo de forma satisfatória todos os alunos que necessitam de

sua utilização.

Estamos ainda em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e O Instituto
Federal de Espírito Santo (IFES), buscando formação continuada para os nossos professores. Em
2019 iniciamos a formação para a Educação Infantil, e em 2020 nossa meta e expandir também esse

atendimento para os demais seguimentos, (Ensino Fundamental lº ao 9º ano).

Sabemos que muitos são os desafios ainda a serem alcançados, conhecemos nossas responsabilidades

e compromisso com a educação do nosso Município e não iremos medir esforços para que nosso

trabalho venha atender da melhor maneira possível quem busca e necessita de nossos serviços no
decorrer do ano em curso.

Marataízes, 17 de janeiro de 2020.

Maria da Penha Silva Louback

Secretária Municipal de Educação

Estrada dos Cancelas 111 — Bairro N. Srª Aparecida — Marataízes — CEP 29334-
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ANEXO ]

Superintendência de Administrativa Financeira

A Superintendência Administrativa e Financeira e composta por 4 (quatro) setores:

- Setor de Bens e Serviços;

- Setor de Transporte Escolar;

- Setor de Merenda Escolar;

- Setor de Recursos Humanos

Responsável pela formalização de processos para fins de liquidações e despesas.

Elaboração de processos para contratações de bens e serviços.

Acompanhamento dos Contratos de bens e serviços pertencentes a Secretaria Municipal de

Educação

Acompanhamento da aplicação e controle financeiro dos recursos destinados a Secretaria

Municipal de Educação

Acompanhamento de processos;

Auxiliar a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão na Elaboração da Proposta
Orçamentária referente a Secretaria Municipal de Educação, e na elaboração do PPA.

No segundo semestre do ano de 2019 a Superintendência Administrativa Financeira voltou a

funcionar na sede Secretaria Municipal de Educação que desde 2017 funcionava na sede da

Prefeitura Municipal. Apesar desta ação ter contribuído indiscutivelmente para efetivação dos

procedimento inerentes ao setor, e para maior eficiência das ações, o setor ganhou novo espaço

na sede da Secretaria que foi adquirido, pois o antigo prédio já não comportava de maneira

eficiente todos os setores. O novo espaço físico da Secretaria Municipal de Educação influenciou

consideravelmente no desempenho das funções dos servidores.
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ANEXO 2

Superintendência de Administrativa Financeira

No ano de 2019 o gerenciamento do Transporte Escolar Universitário passou a ser da

Secretaria Municipal de Transportes.

A Secretaria Municipal de Educação ficou responsável somente pelo acompanhamento

da execução do transporte da Rede Municipal e Estadual.

Além de ônibus terceirizados para atendimento do Transporte escolar Municipal também

contou com a utilização dos veículos próprios da Secretaria Municipal de Educação.

Uma Comissão foi criada para acompanhamento e Fiscalização do Transporte Escolar

Municipal através do Decreto nº 2322 de 09/04/2019.
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ANEXO 3

Setor de Patrimônio

AÇÃO

Acompanhar e monitorar toda transferência mobiliaria
entre as escolas;

Acompanhar a retirada de bens inservíveis das escolas;

Receber as solicitações de dedetização e capina, e
encaminha para a Secretaria de Saúde e Limpeza
Urbana;

Transferência , limpeza do mobiliário e imóvel para
iniciar as atividades da creche J ucélia em Lagoa Danta.

Entrega do imóvel onde funcionava a Creche J ucélia.

Auxiliar as Escolas na localização dos bens não
localizados pela comissão de inventário;

Distribuir e entregar os bens adquiridos pela SEMED

DESCRIÇÃO

Registrar e encaminhar em fichas próprias
toda movimentação mobiliaria como retirada
de inseríveis e transferências entre escolas

para o Setor Patrimonial Geral (Prefeitura);

ISolicitar através de circular ha outras
Secretarias

Registrar e acompanhar a transferência para o
novo local de funcionamento;

Registrar e encaminha em fichas próprias a
retirada dos inseríveis e transferir os bens em
uso.

Encaminhar para as Escolas os memorandos
enviados pelo Setor de Patrimônio da PMM
para que os responsáveis informem a
localização dos bens;

Registrar a entrega do bem ao responsável
pela Escola.
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Inspeção Escolar

ANEXO 4

AÇÃO DESCRIÇÃO

. Atendimentos

Organização Curricular e Calendário
Letivo

Portaria de Matrícula

Orientação do corpo docente, pedagógico e

administrativo das Escolas Municipais nas questões

de escrituração de documentos escolares, que

comprovem a vida escolar dos alunos, legislação

educacional; atendimento a equipe da Secretaria de

Educação e ao público em geral;

Atendimento ao público: pais, responsáveis de

alunos, alunos antigos do município, Conselho

Tutelar e outros;

Reunião com Diretores, Pedagogos, Secretários

Escolares, Coordenador, Inspetor de Disciplina ;

Responder a diversos tipos de processos.

Elaboração da organização curricular e calendário

letivo;

Elaboração da Portaria de Matrícula;
Orientar a todas as escolas sobre rematrícula e
matrícula nova.

Interação e reuniões com a Superintendência

Regional de Educação;

Acompanhar o cumprimento da legislação vigente;

Organização de pastas para arquivar leis,

regulamentações, diretrizes e outros;

Digitação e conferência do Censo Resultado Final

de todas as escolas municipais sem internet;
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Superintendência

Educação

Legislação vigente

Censo Escolar

Escriturações

Regional de

Digitação e conferência do Censo Escolar de todas

as escolas que não tem secretário escolar, nem

internet e monitoração do censo em todas as outras

escolas;

Escrituração de Históricos;

Escrituração de declarações diversas: transferência,

bolsa Família, aposentadoria, etc;

Escrituração e conferência de Atas de Resultados

Finais;

Preparação da listagem de alunos, Pautas das

escolas sem secretário escolar;

Organização de arquivos das escolas

cujos documentos ficam no setor;

Conferência de Matrículas das Escolas sem

secretário escolar;

Elaboração da Estatística Anual de todas as Escolas

Municipais;

Apoio na elaboração de Editais e publicação dos
mesmos;

Publicação de Resultados e Convocações dos
Processos.

Digitação da base de dados do Paebes;

Levantamento de materiais de gráfica usados pelo

Setor de Inspeção, Escolas e demais setores.

Elaboração junto com os demais Setores da

Secretaria de Educação o Regimento das Escolas

Municipais;
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Estatística Anual

Processos Seletivos,
Extensão de Carga
Localização Provisória.

Remoção,

Horária,

Paebes

Pedidos de material de gráfica

Regularização das Escolas Municipais

Elaboração junto com as Escolas da: Proposta

Pedagógica, PDI — Plano de Desenvolvimento

Individual; PDCA - Plano de Avaliação Escolar;
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ANEXO 5

Educação Infantil

AÇÃO DESCRIÇÃO

* Formação Continuada da Educação Infantil.

*Visitas Pedagógicas.

*Análise de quantidade de alunos.

*Procura de imóveis.

*Atendimento individualizado.

*Fórum da Educação Infantil.

*Remoção ,localização por ofício e localização
provisória.

*Formação direcionada aos profissionais da
Educação Infantil( professores, diretores,
pedagogos e coordenadores) ,ministrada em parceria
com a UFES.

*Acompanhamento nas instituições de ensino da
parte pedagógica ,orientando pedagogos e
professores sobre as ações a serem desenvolvidas.

*Visita verilicando o quantitativo de alunos para
monitoramento de vagas (matrículas novas e
remanejamento) com possibilidade de novas salas.

*Visita a diversos imóveis para avaliar se seria
compatível para a abertura de novas creches de
acordo com a necessidade.

* Atendimento individualizado aos pais, professores,
pedagogos,diretores quando solicitado a intervenção
do Setor de Educação Infantil.

* Sediar 0 uma das etapas do Fórum de Educação
Infantil no município de Marataízes.

*Levantamento das vagas de toda a rede municipal
do segmento de educação infantil,para
os referidos processos(remoção, localização).
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ANEXO 6

Ensino Fundamental I

AÇÃO DESCRIÇÃO

-Acompanhamento e assessoramento aos pedagogos
e professores da rede;

-Acompanhamento ao Setor de Ouvidoria com
atendimento aos pais, alunos, professores,
pedagogos, diretores e demais funcionários das
escolas;

-Orientação na implementação da BNCC;

-Formação das Olímpiadas de Língua Portuguesa;

-Projeto Vendinha Capixaba;

-Reunião Técnica Agrinho;

-Concurso Amazônia Azul;

- Reunião Técnica do Paes na SEDU e

Superintendência;

-Reunião Técnica do Trilhas na SEDU e
Superintendência;

- Reunião Técnica PAEBES;

- Acompanhamento através de visitas, contatos por e-
mail e ligações telefônicas das ações dos pedagogos
e professores das escolas que atendem as escolas de
Ensino Fundamental I.

-Ida as unidades de ensino para mediação de
conflitos;

- Monitorar e orientar as ações referentes ao
planejamento das formações;

-Reunião e oficina da OLP para professores e alunos;

-Suporte nos projetos e programas com logística para
execução;

-Monitorar as ações referentes ao planejamento e
execução do programa:

-Monitorar e assessorar as ações do concurso;

-Monitorar e assessorar as ações referentes ao
planejamento e utilização do material estruturante do
PAES;

-Monitorar as ações referentes ao planejamento das
formações e ao preenchimento de relatórios e
planilhas da formação “Nas ações Trilhas do Paes”

- Ministrar treinamento com os pedagogos para
aplicação da avaliação PAEBES e PAEBES ALFA;

- Acompanhar, monitorar e orientar a aplicação da
Avaliação PAEBES;

- alocar todos os professores aplicadores e monitores
da avaliação PAEBES;

- Acompanhar e orientar a aplicação das avaliações;
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-Distribuição e monitoramento das Avaliações do
PAES para as turmas de lº, 2ª e 3º ano; - Acompanhar e orientar a aplicação das avaliações;

-Distribuição e monitoramento das Avaliações da -assessorar a efetivação dos professores;
OB EMEP NÍVEL A;

- Levantamento de vagas para efetivação de

professores; - Fazer levantamento de vagas para o ano de 2020;
- Levantamento de vagas de professores para os
processos de Remoção, Localização por Ofício,
Localização Provisória, Extensão e Designação
Temporária;
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ANEXO 7

Ensino Fundamental II

AÇÃO DESCRIÇÃO

-Visitas nas escolas.

-Acompanhamento ao setor de ouvidoria atendimento
aos pais, alunos, diretores e demais funcionários
vinculados a educação.

-Participação na implementação da BNCC.

-Reunião técnica das Olimpíadas de Língua
Portuguesa.

-Formação das Olimpíadas de Língua Portuguesa.

-Desfile escolar.

-Proj eto Vendinha Capixaba.

-Proj eto Agrinho.

-Conjunto de palestras da Marinha.

-Concurso Amazônia Azul.

-Visitação pedagógica.

-Ida as unidades de ensino para mediação de
conflitos em parceria com a ouvidoria.

-Participação nas reuniões com pedagogos e
professores nos estudos da BNCC.

-Implementação e suporte pedagógico aos
professores municipais nas Olimpíadas de Língua
Portuguesa.

-Reunião e oficina da Olimpíadas de Língua
Portuguesa para professores e alunos.

-Apoio a logística do desfile escolar.

-Apoio ao SEFAZ na logística do transporte e
execução do projeto Vendinha Capixaba.

-Suporte pedagógico ao projeto Agrinho com
reuniões técnicas e aula de campo.

-Suporte pedagógico ao conjunto de palestras da
Marinha e apoio na logística de transporte dos alunos
e na execução das palestras.

-Suporte pedagógico ao concurso Amazônia Azul e
apoio na logística de transporte dos alunos e na
execução das palestras.
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-Concurso de remoção.

Participação na execução do concurso de remoção.
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ANEXO 8

Educação Especial

AÇÃO DESCRIÇÃO

Visita pedagógica (observação e orientações)
Levantamento de vagas.
Remanejamento de professores e alunos quando
necessário.

Orientação geral aos gestores e pedagogos sobre
educação especial na perspectiva Inclusiva.
Promover reuniões e encontros com país ou
responsáveis por alunos com deficiências
matriculados na rede municipal de ensino.
Promover reuniões, participar de ações, formações,
comissões e projetos.
Coordenar o AEE na Rede Municipal de Educação.
Formação continuada para todos os professores de
Educação especial que atuam nas escolas da rede
municipal de ensino e para os professores que atuam
no Atendimento Educacional Especializado (APAE).
Organizar documentos referente as Escolas,
professores de Xeducação Especial e alunos publico
alvo da Educação Especial.
Monitorar e sensibilizar toda a comunidade escolar
sobre a educação Especial na perspectiva inclusiva.
Encontros regulares com o Grupo de pesquisa e
mestrado sob a orientação da Dra. Mariangela Lima
de Almeida coodenadora do Grupo de Estudo-
reflexão sobre Formação, Pesquisa-ação e Gestão em
Educação Especial (GRUFOPES) na UFES em
Vitória , e o GREPMEEI para o estudo ,pesquisa e
escrita do documento da Política da Educação
Especial desenvolvida pelo município.

Efetuamos com base nos levantamentos de demandas

dos alunos público alvo da educação especial,
matriculados e frequentando, o remanejamento de
professores efetivos através de concurso e se
necessário for para atender a demanda é estendida a
carga horária ou contratação temporária de
professores especializados.
Realizamos visitas de orientação pedagógica para
adaptação, flexibilização, adequação curricular para
alunos publico alvo da educação especial;
Realizamos encontros com pais, professores,
pedagogos, diretores e autoridades do município para
mobilização e conscientização sobre questões
pertinentes a Educação Especial na perspectiva
inclusiva.
Promovemos encontros com as famílias e ou

responsáveis dos alunos público alvo da educação
especial para um movimento de escuta sensível, e
encontros regulares com o grupo que possui
representantes de cada etapa e seguimento de ensino,

para discutirmos e escrevermos uma proposta
pedagógica da educação especial para o município
de Marataízes.
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ANEXO 09

Setor de Agendamento

AÇOES DO SETOR DESCRIÇÃO DAS AÇOES

RECEBER OS PROCESSOS PROTOCOLADOS
PARA A SEMED E DISTRIBUI-LOS.

PEGAMOS NO PROTOCOLO DA
PREFEITURA OS PROCESSOS
ENCAMINHADOS PARA SEMED.

DISTRIBUIMOS PARA OS SETORES DE
COMPRAS E O GABINETE.

DEFERIMOS OU INDEFERIMOS OS
PROCESSOS ENCAMINHADOS PARA O
AGENDAMENTO.

LANÇAMOS NA PLANILHA GERAL.

ARQUIVAMOS.

ENCAMINHAR OS PROFESSORES
SUBSTITUTOS PARA SUPRIR AS
NECESSIDADES DAS ESCOLAS.

ENVIAMOS PROFESSORES PARA SUPRIR:
FOLGAS ABONADAS, FOLGAS
ELEITORAIS, FOLGAS DE ANIVERSÁRIO,
ATESTADOS MEDICOS, LICENÇA
MATERNIDADE, LICENÇA PATERNIDADE,
LICENÇA CASAMENTO, LICENÇA OBITO,
LICENÇA PARA ES TUDO.

CONFORME AGENDA SEMANAL.

ENVIAR PARA AS ESCOLAS AS

INFORMAÇOES ANUAIS GERAIS.

ENVIAMOS PARA AS ESCOLAS E
PROFESSORES SUBSTITUTOS EM FORMA

DE OFICIO AS INFORMAÇOES QUE SERÃO
UTILIZADAS PELOS FUNCIONÁRIOS,
COMO OS PROCEDIMENTOS EM RELAÇÃO
AOS PRAZOS DE PROTOCOLOS CITADOS
ACIMA.
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ANEXO 10

Setor de Projeto Presença (Bolsa Família)

AÇÃO

Localizar todas os alunos que trocam de Escolas;

Monitorar e sensibilizar as Escolas no envio dos dados

reais da frequência escolar e dos motivos da baixa
frequencia

Coletar e registrar a frequência escolar das escolas
municipais, particulares e APAE;

Monitoro, capacito e ofereço suporte as Escolas
Estaduais no envio da frequência;

Participar de reuniões com o Comitê Gestor Municipal
do Bolsa Família;

Entrega bimestral do formulário do Projeto Presença.

DESCRIÇÃO

Solicitar através de e-mail a Listagem dos alunos das
Escolas(Municipais,IEstaduais ,Particulares e APAE)
em um único documentos para servir de banco de
dados para localizar os alunos de todo o município;

Reunir-se com secretários escolares, pedagogos e
diretores para que realizem o trabalho com dados reais;

Envio do formulário bimestral e registro via sistema
manual;

Através de e-mail e mensagens eletrônicas;

Através de convites pela Gestora do Bolsa Família
Municipal

Entrega bimestral do formulário do Projeto Presença a
todas as escolas com alunos de 6 a 17 anos.
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ANEXO 11

Setor de Coordenação Municipal do Livro Didático

AÇÃO

Coordenar o recebimento, a guarda e a entrega
do Livro Didático e dos obras literárias na
SEMED;

Coordenar o envio dos Livros as Escolas no
inicio do ano letivo;

Monitorar o recebimento do Livro através de
fichas próprias ;

Efetuar o remanejamento de livros entre as
escolas via ficha;

Solicitar via sistema PDDE o remanejamento
de livros entre os outros municípios

Solicitar via sistema PDDE em nome das
Escolas os pedidos ao FNDE da reserva
técnica.

Organizar, coordenar e ofertar todo suporte no
periodo da Escolha dos Livro Didático
realizado pelas Escolas

Coordenar, capacitar e monitorar o registro da
Escolha no Sistema do PDDE;

Capacitação dos Gestores.

DESCRIÇÃO

Receber e organizar o local na Semed dos livros
enviados pelo FNDE para as escolas;

Coordenador a entrega dos livros nas escolas através
do transporte da SEMED;

Enviar e receber as Fichas do Livro Didático;

Localizar e realizar através do transporte locar o
remanejamento entre as escolas dos livros solicitados
via ficha;

Registrar no sistema PDDE as soliciataçoes das
Escolas;

Registrar no sistema PDDE as soliciataçoes das
Escolas;

Receber os livros para a escolha, organizar o local e
calendário para que ocorra a escolha de forma livre e
democrática

Monitorar o registro dos gestores via sistema e ofertar
todo suporte para os gestores.

Em parceria com a SEDU a Coordenadora Estadual
do Livro Didático ofertou em nosso município uma
formação para os Diretores para que todos utilizem o
sistema PDDE com mais autonomia.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SECRETÁRIO(A): ELIZEU MACHADO ESTEVÃO

ENDEREÇO AV. Rubens Rangel nº 411, Cidade Nova, Marataízes/ES - CEP: 29345-000

TELEFONE (028) 3532 1988

EMAIL: flnancas © marataizes.es.g0v.br

Base Legal Lei 1564/2013

SIGLA SEFIN
COMPETENCIAS Art. 38 da Lei 1564/2013

ESTRUTURA Dívida Ativa] Cadastro imobiliário/ Fiscalização/Contabilidade
ORGANIZACIONAL

SERVIDORES DA SECRETARIAEFETIVOS 36
COMISSIONADOS 08CONTRATADOS _
CEDIDOS A ESTA SECRETARIA -ESTAGIARIOS 14

TOTAL 58
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APRESENTAÇÃO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS é órgão integrante da Administração Geral,
diretamente ligado ao Chefe do Poder Executivo Municipal, tendo como âmbito de ação a execução da

política e da administração tributária, fiscal e financeira do Município; a fixação das medidas de controle

interno e a coordenação das providências exigidas pelo controle externo da Administração; os estudos

para previsão da receita, bem como as providências executivas para a obtenção de recursos financeiros

de qualquer origem; a contabilidade geral; e a administração dos recursos financeiros do Município em

articulação com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável; o estudo de preços e

tarifas de competência do Município; a inscrição e cobrança através da assessoria jurídica tributária, da

dívida ativa; a orientação dos contribuintes nas suas relações com o Município; o aperfeiçoamento da

legislação tributária municipal; a proposição de alteração de alíquotas tributária; a articulação com a
Secretaria da Fazenda Estadual na fiscalização e ações conjuntas visando o aumento da arrecadação de

tributos de interesse municipal; a execução do orçamento municipal pelo desembolso programado de

recursos financeiros em articulação com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável;

a custódia de ações e títulos de qualquer natureza do Município; a coordenação e elaboração das
prestações de contas de convênios em articulação com as Secretarias responsáveis pela sua execução.

1.1 - ASPECTOS DE NATUREZA ORCAMENTARIA

A Secretaria possui 03 (três) programas:

Nº DE
PROJETOS VALOR VALOR

PROGRAMA / ORÇADO LOA ATUALIZADO
ATIVIDAD 2019 DA LOA 2019

ES

Apoio Administrativo 02 3.981.900,00 6.522.782,60
Fortalecimento da Gestão Financeira 02 56.500,00 180.181,51
Encargos Especiais do Executivo 02 1.625.059,94 4.263.054,58

TOTAL 06 5.663.459,94 10.966.018,69
% DO ORÇAMENTO DA SECRETARIA 3,24% 6,69%

1.2 - ASPECTOS DE NATUREZA FINANCEIRA
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PROGRAMA Nº DE EMPENHADO (2019) LIQUIDADO (2019)
PROJETOS/

ATIVIDADES

Apoio Administrativo 02 3.605.095,01 5.702.779,67
Fortalecimento da Gestão Financeira 02 2.099,617,48 141.497,50

Encargos Especiais do Executivo 02 12.500,00 3.964.343,80
TOTAL 06 9.808.620,97

% LIQUIDADO EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO ATUALIZADO DA 89,45%
SECRETARIA

1.3 - ASPECTOS DE NATUREZA FISCAL

Descrever os valores recebidos de recursos vinculados do Governo Estadual ou Federal

1.4- ASPECTOS DE NATUREZA OPERACIONAL1.4.1 - Atividades

Desenvolvidas pela Secretaria

AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO
Programas, projetos e atividades relacionados . Campanha Cidadão Bom de nota _ Sorteio de
com as áreas financeira, fiscal e tributária; prêmios em troca de notas fiscais recolhidas

em comércio e incentivo de emissão de notas

fiscais do produtor e pescador.
. Educação financeira nas escolas — Palestras

sobre consciência como consumidor referente

a exigência da nota fiscal nos comércios com
a “Vendinha Capixaba” para prática dos
alunos.

. Descontos no pagamento de tributos — IPTU.
Ações de negociação de dívida pública e a . Mutirão de negociação de dívidas sobre
dívida ativa do Município; tributos municipais e dívida ativa do

Município.

1.5 - ASPECTOS DE NATUREZA PATRIMONIAL

QUANTIDADE DE BENS EM 01/01/2019 415

QUANTIDADE DE BENS EM 31/12/2019 415
Marataízes, 10 de fevereiro de 2020.

Elizeu Machado Estevão

Secretário de Finanças
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SECRETARIA MUNICIPAL DE | DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL
SECRETÁRIO: |Anderson Gouveia de Oliveira

ENDEREÇO Rodovia Safra Marataízes s/nº - Bairro Esplanada
TELEFONE 28 3532 - 2006
EMAIL: defesasocial © marataizes . es . gov.br

Base Legal Alínea “e” do art. lº da LEI Nº 1564/2013
SIGLA SEDESSP
COMPETENCIAS Art. 61 da LEI Nº 1564/2013

Secretário Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial;
ESTRUTURA Corregedoria da Guarda Civil Municipal de Marataízes — Capítulo VII lei

ORGANIZACIONAL nº 2.035 de 28 de dezembro de 2018.
Diretoria de Segurança Patrimonial e Comunitária - Inciso I do art. 62 da
LEI Nº 1564/2013;
Diretoria de Defesa Social - Inciso II do art. 62 da LEI Nº 1564/2013.

SERVIDORES DA SECRETARIAEFETIVOS 146
COMISSIONADOS 4 (sendo 02, servidores efetivos)
CONTRATADOS 59 (Salva Vidas) de Janeiro a Junho
CEDIDOS A ESTA SECRETARIA 1 (Servidor de Cachoeiro) de Novembro a DezembroESTAGIÁRIOS 02TOTAL 212
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L APRESENTAÇÃO

A Secretaria Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial estabelece políticas, diretrizes
e programas de segurança no âmbito municipal. Oferece indispensável suporte para a manutenção do
bom funcionamento das secretarias / departamentos / setores da Prefeitura e de outros órgãos públicos
(federal, estadual e municipal) bem como, de forma concorrente, opera no complexo campo da
Segurança Pública, notadamente, pelo corpo da Guarda Civil Municipal que atende a uma infinidade de
acionamentos internos (segurança patrimonial — servidores) e externos (população em geral). Neste
último, contribui sobremaneira com as demais forças de segurança e com o poder judiciário na labuta
incessante que é a acessão da justiça e da paz social.

1.1 - ASPECTOS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA

A Secretaria possui 04 (quatro) programas:

Nº DE VALOR
PROGRAMA PROJETOS/ VALSãAozlãfâDO ATUALIZADO DAATIVIDADES LOA 2019

Apoio Administrativo 01 1.482.323,11 2.901.576,79Defesa Civil 02 75.300,00 18.880,00
Segurança Pública Municipal 09 7.235.776,89 8.849.434,71Mobilidade Urbana 01 36.000,00 36.000,00

TOTAL 13 8.829.400,00 11.805.891,50
% DO ORÇAMENTO DA SECRETARIA 5,06% 7,21%

1.2 - ASPECTOS DE NATUREZA FINANCEIRA

Nº DE
PROGRAMA PROJETOS/ EMPENHADO (2019) LIQUIDADO (2019)

ATIVIDADES

Apoio Administrativo 01 2.716.163,64 2.701.736,35Defesa Civil 02 0,00 0,00
Segurança Pública Municipal 09 5.741 .604,32 5.741.604,32Mobilidade Urbana 01 0,00 0,00

TOTAL 13 8.829.400,00 8.443.340,67
% LIQUIDADO EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO ATUALIZADO DA 95,62%

SECRETARIA

1.3 - ASPECTOS DE NATUREZA FISCAL

A Secretaria Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial não possui recursos

vinculados no exercício de 2019.

Av. Rubens Rangel, 411 — Cidade Nova — Marataízes — ES



1.4- ASPECTOS DE NATUREZA OPERACIONAL

1.4.1 - Atividades Desenvolvidas pela Secretaria

AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO

Ampliação do Videomonitoramento

Prorrogação do contrato da empresa que realiza a
manutenção de todo um sistema de

videomonitoramento na cidade. Inicialmente com
40 câmeras e com aditivo de contrato até o mês de

dezembro de 2020. Estimativa de gasto mensal das
40 câmeras e de R$ 231.600,00

1.4.2 - Atividades Desenvolvidas pelos Setores ligados à Secretaria

AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃODiretoria de Defesa Social Anexo 1
Diretoria de Segurança Patrimonial Anexo 2

1.5 - ASPECTOS DE NATUREZA PATRIMONIAL

QUANTIDADE DE BENS EM 01/01/2019 409

QUANTIDADE DE BENS EM 31/12/2019 565

2. CONCLUSÃO

Ressaltamos que devido a troca de gestão, o planejamento para esse exercício fora feito por outro

gestor. Dessa maneira apenas demos continuidade aos objetivos primários desta secretaria de

segurança pública, seguindo as diretrizes planejadas no PPA, LDO e LOA. Outro fator que dificultou

a gestão nesse exercício foi o baixo orçamento desta pasta. Todavia concluímos o objetivo de manter

o videomonitoramento, pois este é um investimento de relevância singular para o município de

Marataízes.

Marataízes, 20 de janeiro de 2020.

ANDERSON GOUVEIA DE OLIVEIRA
Secretário de Defesa Social e Segurança Patrimonial
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ANEXO ]

Diretoria de Defesa Social

A Diretoria de Defesa Social exercida desde janeiro de 2019 pela Sra. Kátia Barreto Chammas,
além das incumbências no trato (vigilância diurna e noturna) com diversos patrimônios públicos
municipais por meio do correto direcionamento dos servidores da Guarda Patrimonial Interna que
laboram nestes, dos Guardas Vidas que atuam nas praias e lagoas do município, vêm cumprindo
propostas / projetos engendrados nos primeiros meses do corrente ano.

Vários projetos de cunho social (preventivo - educativo) da Secretaria através da Diretoria de
Segurança Patrimonial foram evidenciados pela mídia local e estadual, dentre estes destaca-se o
Projeto Homem que é Homem, Projeto ROPE — Ronda Preventiva Escolar que abarcou apresentações
/ palestras / conversas com alunos de diversas escolas municipais. O referido projeto conta com
parceria de outras secretarias e é afetivamente aplicado pela Guarda Civil Municipal que labora
uniformizada / fardada o que gera enorme respeito dos alunos que “ouvem” atentamente o emanado
pelos profissionais.

A Diretoria ainda mantém a Secretaria vinculada a várias comissões municipais, dentre elas a
“Rede de Atendimento a Mulher Vítima de Violência Doméstica” pela qual a Secretaria apresenta
relatórios mensais ao Ministério Público Estadual dos atendimentos (Boletins de Ocorrências)
prestados pela Guarda Civil Municipal as mulheres nesta lamentável situação. Participa da “Rede de
Proteção a Criança e Adolescentes em Risco”. Elabora juntamente a Secretaria de Assistência Social
o “Primeiro Seminário Regional de Políticas Públicas de Álcool e Drogas”. Busca parceria com o
Estado para implantar o projeto “Homem que é Homem” que, dentro de uma complexa logística e
formação oferecida pela Polícia Civil do ES atenderá homens que agrediram suas parceiras a fim
evitar outras possíveis agressões.
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ANEXO 2

Diretoria de Segurança Patrimonial e Comunitária

A Diretoria de Segurança Patrimonial e Comunitária exercida desde janeiro de 2019 pelo Sr.

Almir da Silva Gomes, lida diretamente com a Guarda Civil Municipal que labora 24 horas por

dia. Hierarquicamente mantém as coordenações da Guarda Civil Municipal alinhada aos
propósitos da Secretaria de Defesa Social e Segurança Patrimonial.

Busca constante aperfeiçoamento do corpo da Guarda Civil Municipal de Marataízes
(amplamente divulgado nas mídias) através de parcerias com vários órgãos, quais sejam Guarda

Municipal de Vila Velha; Guarda Municipal de Vitória que mantém cadastro dos agentes para

participarem da Rede EaD Senasp do Ministério da Justiça que por sua vez dispões de vários
cursos online para a área de Segurança Pública; Guarda Municipal do Rio de Janeiro; Marinha do

Brasil; e, BOPE — Batalhão de Missões Especiais.

Realiza a distribuição do efetivo da Guarda Civil Municipal por escalas de serviço ordinárias e
extraordinárias. Realiza triagem do atendimento das Ordens de Serviço por prioridade. Direciona

a saída, entrada, manutenção, alocação e abastecimento dos veículos pertencentes a frota da
Guarda Civil Municipal.

Por fim lida com a aquisição, cautela e manutenção dos equipamentos / materiais controlados

(Spark — arma de choque; KTO — Kit Tático Operacional; spray de pimenta; coletes a prova de

balas; cinto tático operacional; munições; fardamento / uniforme; etc.) utilizados pela Guarda
Civil Municipal. Dentre outras correlatas
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