
CONTAS DO ORDENADORES DE DESPESAS DAS ADMINISTRAÇOES

DIRETAS E INDIRETAS DOS PODERES EXECUTIVOS MUNICIPAIS,

EXCETO INSTITUTOS PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL

Relatório de gestão abordando aspectos de natureza orçamentária, financeira, fiscal,

operacional e patrimonial, organizado de forma que permita uma visão de conformidade e

desempenho dos atos de gestão praticados pelos ordenadores de despesa, evidenciando

os resultados dos programas desenvolvidos no âmbito de cada órgão. (Artigo 137, II, do

RITCEES, aprovado pela Resolução TC nº 261/2013)

RELATÓRIO DE GESTÃO - 2020

Secretária de Governo Andréa da Silva Longue Alves
Procuradoria Geral Cyntia Damasceno Peterle
Secretária de Controle Interno Renata de Oliveira Lino
Secretária de Planejamento e Desenvolvimento
Sustentável

Ivete Batista da Silva

Secretário de Finanças Elizeu Machado Estevão
Secretário de Administração Carlos Augusto Pereira da Silva
Secretária de Educação Cristiane França de Souza Ribeiro
Secretário de Saúde Eraldo Duarte Silva Junior
Secretária de Assistência Social, Habitação e Trabalho Gracielli Curcio da Silva
Secretário de Serviços Urbanos Wagner Ramos da Costa
Secretário de Obras e Urbanismo Ricardo Pepe Reis
Secretária de Turismo, Cultura E Patrimônio Histórico Sara Mezini Costa
Secretário de Agricultura, Agropecuária, Abastecimento E
Pesca

Luiz Carlos Silva Almeida

Secretário de Esporte E Lazer Robson Seyr
Secretário Municipal De Defesa Social E Segurança
Patrimonial

Anderson Gouveia de Oliveira

Secretário de Meio Ambiente Antônio Carlos Sader Sant'anna
Secretário de Transporte João Antonio Neto

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SECRETÁRIA: Andréa da Silva Longue Alves
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1 - APRESENTA çÃo

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

1.1 - ASPECTOS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA

A Secretaria possui 02 (dois) programas:

VALOR ORÇADO LOA 2020 VALOR ATUALIZADO DA LOA 2020
3.108.986,60 3.591.574,25

1.2 - ASPECTOS DE NATUREZA FINANCEIRA

EMPENHADO (2020) LIQUIDADO (2020)
3.477.873,19 3.477.873,19

% LIQUIDADO EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO ATUALIZADO DA SECRETARIA 96,83%

1.3 - ASPECTOS DE NATUREZA FISCAL

A Secretaria Municipal de Governo não possui recursos vinculados no exercício de 2020.

1.4 - ASPECTOS DE NATUREZA OPERA CIONAL

1.4. 1 - Atividades Desenvolvidas pela Secretaria de Governo
(01/01/2020 a 17/12/2020)

AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃODISCRIMINAÇAO QUANTIDADEOfícios 240Elaboração de Memorandos 104documentos Editais 0oficiais Diario Oficial 252
Elaboração de Leis Complementares 15



atos oficiais Leis Ordinárias 28Mensagens 55Decretos P 318Decretos N 170Decretos E 76Portarias 71
1.4.2 - Atividades Desenvolvidas pelos Setores ligados à Secretaria

AÇAO DESCRIÇAO DA AÇAOOuvidoria Municipal Anexo 01
Superintendência de Comunicação Social e Publicidade Anexo 02
Diretoria de Tecnologia da Informação Anexo 03

1.5 - ASPECTOS DE NA TUREZA PA TRIMONIAL

QUANTIDADE DE BENS EM 01/01/2020 543
QUANTIDADE DE BENS EM 31/12/2020 643

Justificativa de diminuição ou aumento de bens:

Integração dos bens lotados na Diretoria de Tecnologia da Informação aos demais bens
da SEMGOV.

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 2020, 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 analise do Tribunal de Contas

do Estado.

Marataízes, 21 de dezembro de 2020.

Andréa da Silva Longue Alves
Secretária Municipal de Go verno



ANEXO 1

Ouvidoria Municipal

Relatório contendo o balanço do ano 2020 da Ouvidoria Municipal de Marataízes com
base nos dados extraídos do Sistema Eletrônico da Ouvidoria.

Registramos que o presente relatório de 2020 foram contemplados os chamados
realizados no período de 01/01/2020 a 09/1 1/2020.

DEMANDAS RECEBIDAS

TIPO DE CHAMADO

Contra o Município 11.3%
Contra prestadores de serviços 16.9%

DENUNCIA Contra Servidor 9.4%
26-1% Desvio de material 1.3%

Irregularidade em obras,
pavimentação, reforma 8.1%
Mau uso do bem público 25%
Outras denúncias 50.0%
Critica 1 1 .8%

FALE com A ???/'ºOUVIDORIA 48.5 % ' ºReclamação 48.8%
Solicitação de Serviço
290%Sugestão 6.7%

“ Contabilidade 52%ACESSO A oINFORMAÇÃO 253% Pessºª| 31'0 Á”Processo 8.4%
Solicitação de Documentos/informação 51 .3%



RESULTADO DA DEMANDAS

Aberto 1.3%
Denúncia 253% Em andamento 363%

Concluído 625%
Aberto 0.0%

Fale com a. . 485% Em andamento 455%Ouwdorla
Concluído 545%
Aberto 0.0%

Acesso à Em andamento 34.8%_ 253%Informaçao Concluído (Atendidos) 65.2%
Concluído (Indeferidos) 0.0%

MÉDIA DAS DEMANDAS

Média diária de solicitações 0.37 solicitação(ões) por dia

Média mensal de solicitações 11.18 solicitação(ões) por mês

INFORMAÇÓES GENÉRICAS DO SOLICITANTE

Feminino 39%Sexo Masculino 36%Anônimo 24%Espírito Santo 60%
UF dº soIICItante Outros Estados 40%

Foi realizado pela Ouvidoria do município um relatório de satisfação do programa
Marataízes Mais, segue relatório:



RELATORIO DA PESQUISA DE SATISFAçÃO DOS CIDADÃOS PARTICIPANTES DO
PROGRAMA MARATAíZES MAIS.

1. INTRODUÇÃO

A Ouvidoria Geral de Marataízes realizou uma pesquisa com o objetivo de medir o grau
de satisfação dos cidadãos participantes do programa Marataízes Mais. Essa pesquisa
teve por objetivo identificar qual a opinião das pessoas em relação ao seu bairro e o
programa supracitado.

2. METODOLOGIA

&) Pesquisa realizada pela ouvidoria Geral do município de Marataízes -ES

b) Pesquisadores: Gleice de Souza (ouvidora), Kaio Miranda (estagiario), Hiago
Machado (estagiario)

2.1 Método de Aplicação da pesquisa

A pesquisa foi realizada em formulario específico, disponibilizado pela ouvidoria nos dias
do evento.

Os cidadãos preencheram o formulário com seu nível de satisfação e deram a opinião
sobre os tópicos destacados, bem como sugestões para os próximos eventos.

3.0 RESULTADOS

A pesquisa foi realizada nas edições do programa Marataízes Mais. Os dados foram
coletados dos participantes do programa, que preencheram o formulário e deram
sugestões como: Ortopedista, corte de cabelo (para mulher) e assessoria jurídica.

De acordo com a pesquisa, o projeto teve 100% (cem por cento) de aprovação por parte
dos cidadãos, que foram atendidos pelos profissionais sem ter ao menos que sair de seu
bairro.

Os entrevistados inclusive opinaram sobre seus bairros, dos pedidos foram: calçamento,
saneamento básico e mais frequência na limpeza urbana por parte da prefeitura. Insta
frisar que grande parte dos pedidos ja foram executados pela Prefeitura de Marataízes.

Por fim, e notável o sucesso do programa, de modo que municípios vizinhos também
aderirão a ideia. Tudo isso resultado de um ótimo trabalho feito pela administração do
município.



ANEXO 2

Superintendência de Comunicação Social e Publicidade

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

acompanhamento a agenda do prefeito e dos secretários nas suas atividades diárias.

Durante o ano de 2020, divulgamos cerca de 930 materias, entre releases, notas e

coberturas fotográficas e publicações institucionais, nos meios de comunicação oficial do

município: o portal WWW.marataizes.es.gov.br, as redes sociais representadas pelo

Facebook (Prefeitura Municipal de Marataízes), e o lnstagram, (©marataizes.es), com

direcionamento de links para o site oficial.

Alem da produção de materias, coberturas fotográficas e assessoramento na criação de

slogans e campanhas publicitárias institucionais para atualização dos meios de

comunicação descritos, realizamos acompanhamento presencial de eventos com o

prefeito mantivemos a imprensa local informada sobre as atividades públicas por meio de

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

sul capixaba e alguns nacionais, encaminhados diariamente atraves do

comunicacaomarataizes.es©gmail.com ou via Whatsapp. O ano foi marcado também

pela unificação das atividades do Cerimonial com a Comunicação Social.

Finalizamos o ano com um balanço extremamente positivo na comunicação municipal,

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

segurança nos veículos de informação de circulação regional e estadual, e a transmissão

da primeira Iive nas redes sociais com o prefeito, em agosto.

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

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

profissionais, entre eles 4 estagiários, que se revezam para dar conta de todas as notícias

geradas.



ANEXO 3

Diretoria de Tecnologia da Informação

No ano de 2020 a Superintendência de Tecnologia da Informação, trabalhou para sempre

oferecer o menor tempo de resposta possível na resolução dos problemas de ordem

técnica, de maneira a manter em funcionamento e implementar novas demandas em todo

o parque tecnológico dessa municipalidade.

Foi realizado a interconexão entre a Prefeitura e Câmara Municipal, com o intuito de

unificar a base de dados dos sistemas financeiro/contábeis dos órgãos.

Estruturação de rede na tenda do Covid-19 (localizada no UPA 24h) com o objetivo de

facilitar o envio e recebimento de exames para manter o isolamento entre a area de Covid

e área “comum” do UPA.

Foi realizado o cabeamento estruturado de dados (internet) e voz (telefonia) na Unidade

de Saúde da Mulher “Casa Rosa” após sua reforma, contribuindo para um atendimento

mais ágil e eficiente para as pacientes atendidas no local.

Estruturação de rede de dados e voz em todas as unidades externas ligadas a secretaria

de saúde, dentre elas Unidades Básicas de Saúde, Centros de Especialidades, Pontos de

Apoio e outros, totalizando 22 locais de atendimento, facilitando o envio de resultados de

exames e testes de Covid.

Migração do servidor responsável pelos sistemas de gestão usados na prefeitura, tais

como: Protocolo, Contabilidade, Patrimônio, Folha de Pagamento, tributário, almoxarifado,

entre outros, de um equipamento físico e já obsoleto para um servidor virtualizado em um

ambiente de hiperconvergência, trazendo maior rapidez, segurança e integridade aos

dados e serviços utilizados pelos diversos setores da municipalidade.

Implantação do sistema de gestão educacional, em parceria com o setor pedagógico da

secretaria municipal de educação, em todas as unidades escolares do município,

facilitando a matrícula e rematrícula dos alunos, geração de históricos, boletins, pautas,

atas, entre outros serviços, que dessa forma podem ser gerados automaticamente de

forma online.

Apoio técnico e montagem de estrutura para a realização das diversas reuniões e

treinamentos que aconteceram de maneira remota durante o período de pandemia.

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



Reestruturação de todo o cabeamento estruturado nos setores de RH, Turismo,
Contabilidade, Corregedoria e Ouvidoria da Guarda Municipal, e Secretaria de Agricultura.

Implantação do programa Marataízes + Conectada, levando conexão de internet gratuita

a 47 pontos distribuídos em toda a extensão territorial do município, democratizando o

acesso a rede mundial de computadores e permitindo que os alunos da rede municipal de

ensino tivessem acesso aos conteúdos disponibilizados por seus professores de maneira
remota.

No início do ano a equipe do TI colaborou com todo o suporte tecnico necessario para

realização do projeto de acesso a serviços sociais, saúde e cidadania, denominado
MARATAÍZES MAIS.

No entanto também foram prestados suportes aos usuários, além de realizar a
manutenção e recuperação de diversos equipamentos de TI.

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE IPROCURADORIA JURÍDICA
SECRETÁRIA: |CYNTIA DAMASCENO PETERLE

ENDEREÇO Avenida Simão Soares, 411, Cidade Nova
TELEFONE ------
EMAIL: Qrocuradoriamarataizes©gmail.com

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 SECRETARIA
07COMISSIONADOS 08CONTRATADOS -

CEDIDOS Ã ESTA SECRETARIA -ESTAGIARIOS 03TOTAL 18

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



1 - APRESENTAÇÃO

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 legalidade

dos atos da Administração Pública.

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 no exercício de 2020.

1.1 - ASPECTOS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA

A Secretaria possui 02 (dois) programas:

VALOR ORÇADO LOA 2020 VALOR ATUALIZADO DA LOA 20204.355.840,02 2.759.183,16

1.2 - ASPECTOS DE NATUREZA FINANCEIRA

EMPENHADO (2020) LIQUIDADO (2020)
2.755.731,74 2.755.731,74

% LIQUIDADO EM RELAÇAO AO ORÇAMENTO ATUALIZADO DA SECRETARIA | 100%

1.3 - ASPECTOS DE NATUREZA FISCAL

A Procuradoria Municipal não possui recursos vinculados no exercício de 2020.

1.4 - ASPECTOS DE NATUREZA OPERACIONAL

1.4.1 - Atividades Desenvolvidas pela Secretaria

AçAo DESCRIÇAO DA AçAo
Acompanhamento de processos Elaboração de peças iniciais, contestações, réplicas e
judiciais outras petições avulsas em várias ações judiciais que

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



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 instãncias superiores.

Acompanhamento dos processos trabalhistas propostos

em face do Município, com elaboração das peças

necessãrias até instãncias superiores.

Promover a cobrança da dívida ativa municipal, inclusive

com a propositura de ações de execução fiscal e demais

demandas afetas a area tributãria, inclusive recuperação

de créditos.

Procedimentos licitatórios Elaboração de pareceres referente a analise 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

Procedimentos licitatórios Analise e emissão de relatórios de conformidade

procedimental em processos licitatórios, demandados

pelo Chefe do Executivo Municipal.

Demais rotinas de assessoramento Acompanhamento dos procedimentos de PAD e

Sindicãncia quando necessário

Executar as decisões do Tribunal de Contas em favor da

Fazenda Pública Municipal

Realizar outras atividades de manutenção e

aperfeiçoamento do Sistema de Controle Interno.

1.4.2 - Atividades Desenvolvidas pelos Setores ligados à Secretaria

AçAo DESCRIÇAO DA AÇAO

Assessoria do Procurador-Geral Artigo 34, I da Lei 1721/2014

Superintendente de Procuradoria Artigo 34, II Lei 1721/2014

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



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 01/01/2020 127
QUANTIDADE DE BENS EM 31/12/2020 129

2. CONCLUSÃO

Quanto ao trabalho desempenhado por esse Órgão de Assessoramento, foram
realizadas diversas análises de editais referente a grandes obras de infraestrutura para

todo o Município, editais de aquisição de varios 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.

Marataízes, 26 de outubro de 2020.

CYNTIA DAMASCENO PETERLE
Procuradora-Geral do Município

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE ICONTROLE INTERNO
SECRETÁRIO: “Renata de Oliveira Lino

ENDEREÇO Avenida Simão Soares, 41 1, Cidade Nova
TELEFONE 28 3532-6418
EMAIL: controladoria©marataizes.es.gov.br

Base Legal Lei nº 1.609/2013 e Lei nº1.564/2013SIGLA SECI
COMPETÉNCIAS Artigo 5º da Lei nº 1 .609/2013 e artigo 28 da Lei nº1.564/2013
ESTRUTURA Secretário Municipal de Controle Interno
ORGANIZACIONAL Assessor Administrativo de Controle Interno

Controlador Municipal

SERVIDORES DA SECRETARIAEFETIVOS 01GOMISSIONADOS 01CONTRATADOS -
CEDIDOS A ESTA SECRETARIA -ESTAGIÁRIOS -TOTAL 02

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



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 2020.

1.1 - ASPECTOS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA

A Secretaria possui 01 (um) programa:

VALOR ORÇADO LOA 2020 VALOR ATUALIZADO DA LOA 2020204.000,00 167.693,91
1.2 - ASPECTOS DE NATUREZA FINANCEIRA

EMPENHADO (2020) LIQUIDADO (2020)191.733,92 191.733,92
% LIQUIDADO EM RELAÇAO AO ORÇAMENTO ATUALIZADO DA SECRETARIA | 100%

1.3 - ASPECTOS DE NATUREZA FISCAL

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

2020.
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1.4 - ASPECTOS DE NATUREZA OPERACIONAL

1.4.1 - Atividades Desenvolvidas pela Secretaria

AçAo DESCRIÇAO DA AÇAO

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).

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.

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.

Controle Externo Atendimento ao Tribunal de Contas do Estado,

quanto ao encaminhamento de documentos e

informações, elaboração de respostas,
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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 Publico),

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 CONTAS DE GOVERNO, RELUCI PMM e

RELUCI FMS, RELACI PMM E RELACI FMS).

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 Analise 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 dos Processos de Tomada de

Contas Especial, com elaboração e emissão do

Relatório da Secretaria de Controle Interno sobre a

Tomada de Contas Especial.

Demais rotinas de controle Analise 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

AçAo DESCRIÇAO DA AÇAO

Assessoria Administrativa de Controle
Interno

Anexo I
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1.5 - ASPECTOS DE NATUREZA PATRIMONIAL

QUANTIDADE DE BENS EM 01/01/2020 46
QUANTIDADE DE BENS EM 31/12/2020 46

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 e 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.

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, 09 de dezembro de 2020.

Renata de Oliveira Lino

Secretária Municipalde Controle Interno
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ANEXO 1

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

Secretario 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 duvidas 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;

g) Assessoria na análise prévia de processos para inspeção e auditoria e elaboração de

documentos (ofícios, memorandos, circulares, etc).

Rosilene da Silva Garcia Bahiense

Assessora Administrativa de Controle Interno
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SECRETARIA MUNICIPAL DE Planejamento e Desenvolvimento
Sustentável

SECRETÁRIA: Ivete Batista da Silva

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

TELEFONE (28) 3532-2189
EMAIL: gabinete.planejamento©marataizes.es.gov.br

Base Legal Lei nº 1564/2013
SIGLA A SEPLADES
COMPETENCIAS Art. 50 da Lei 1.564/2013
ESTRUTURA Secretário Municipal
ORGANIZACIONAL Gerência de Gestão Orçamentária

Assessoria Administrativa (dois cargos)
Superintendência de Captação de Recursos e Convênios
Diretoria de Auditoria e Execução de Obras
Diretoria de Projetos

SERVIDORES DA SECRETARIAEFETIVOS 041COMISSIONADOS 06CONTRATADOS -
CEDIDOS A ESTA SECRETARIA 01ESTAGIÁRIOS 02TOTAL 13

Uma servidora efetiva ocupa Cargo Oomissionado nesta Secretaria.

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



APRESENTA gÃo

Na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável foi dado continuidade

ao trabalho já desenvolvido, bem como, outras ações ligadas ao Desenvolvimento

Sustentável e Execução Orçamentária. Cabendo a atual Secretaria implementar o

prosseguimento do planejamento e desenvolvimento de toda a gestão.

A SEPLADES em 2020 deu apoio integral a Sala do Empreendedor em suas ações.

Considerando a criação da Gerência de Gestão Orçamentária, e em parceria com o

Setor Orçamentário a SEPLADES realizou as audiências da LOA/2021 online,

considerando a atual conjectura vivenciada no mundo da pandemia de Covid19.

O Conselho do Plano Diretor Municipal foi regulamentado pelo Decreto N nº 2193 de

19/09/2018 e, foram realizadas 08 (oito) reuniões, porém, a Comissão não conseguiu

a capacitação no ano de 2020 devido a pandemia e está aguardando informações

para o treinamento no ano de 2021.

A Secretaria conta com uma estrutura administrativa composta: Gerência de Gestão

Orçamentária, Superintendência de Captação de Recursos e Convênios, Diretoria

Estratégica de Projetos, Diretoria de Auditoria de Execução de Obras2 e Assessoria

Administrativa.

A Diretoria de Auditoria de Execução de Obrastam bém realizava os serviços do Geo-Obras, porém,

até 15/05/2020, no qual os serviços passaram a ser executados na Secretaria de Obras e Urbanismo, sendo

este cargo comissionado vago desde então. Sendo assim, o relatório do referido Setor será feito parcial
nesta Secretaria.
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1.1 - ASPECTOS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA

A Secretaria possui 02 (dois) programas:

VALOR ORÇADO LOA 2020 VALOR ATUALIZADO DA LOA 20201.334.700,00 670.645,15

1.2 - ASPECTOS DE NATUREZA FINANCEIRA

EMPENHADO (2020) LIQUIDADO (2020)662.871,01 662.871,01
% LIQUIDADO EM RELAÇAO AO ORÇAMENTO ATUALIZADO DA SECRETARIA | 98,84%

1.3 - ASPECTOS DE NATUREZA FISCAL

A Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável

não possui recursos vinculados no exercício de 2020.

1.4- ASPECTOS DE NATUREZA OPERA CIONAL

1.4.1 - Atividades Desenvolvidas pela Secretaria

AçAo DESCRIÇAO DA AçAo
LDO 2021 Reunião e discussão com as Secretarias

Municipais para elaboração da Lei de Diretrizes
Orçamentárias 2020

LOA 2021 Reunião e discussão com as Secretarias
Municipais para elaboração da Lei Orçamentária
Anual 2020 e realização de Audiência Online
devido a Pandemia da Covid19

Captação de Recursos A captação de recursos elencadas no Relatório
Individual da Superintendência de Captação de
Recursos e Convênios evidenciou apenas os
recursos creditados em conta, os pleitos que
ainda não foram aprovados e estão em análise
não foram descritos.

Prestação de Contas de A Superintendência de Captação de Recursos e
Convênios Convênios realizou ao longo do ano de 2018

inúmeras prestações de contas conforme
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Relatório Individual

Acompanhamento Orçamentãrio A Gerência de Gestão Orçamentária faz
acompanhamento orçamentãrio juntamente com
a equipe técnica e se dá através do controle de
suplementações em parceria com o Setor
Contabil.

Sala do Empreendedor Relatório anexo 5
PDM Foi constituída o Conselho do PDM e a Comissão

de Revisão do PDM. A Comissão se reuniu 08
(oito) vezes e estão aguardando capacitação do
IJSN para início efetivo da revisão, considerando
a necessidade de entendimento das etapas
necessárias a revisão, porem, taI capacitação
não ocorreu devido a Pandemia da Covid19.

Plano Municipal de Saneamento A Secretaria fez o pedido da Criação do
Departamento de Gestão Integrada do
Saneamento Ambiental, porém, ainda não foi
cHado.

Orçamento Impositivo A Secretaria de Planejamento estã gerenciando o
acompanhamento do Orçamento Impositivo
atraves do Setor Orçamentãrio vinculado a
Gerência de Gestão Orçamentária.

1.4.1 - Atividades Desenvolvidas pelos Setores ligados à Secretaria

AÇAO DESCRIÇAO DA AÇAO
Superintendência de Captação de Recursos e Anexo 1
Convênios

Diretoria de Auditoria e Execução Obras Anexo 2Diretoria de Projetos Anexo 3Assessoria Administrativa Anexo 4
Sala do Empreendedor Anexo 5
Gerência de Gestão Orçamentária Anexo 6

1.5 - ASPECTOS DE NATUREZA PATRIMONIAL

QUANTIDADE DE BENS EM 01/01/2020 194
QUANTIDADE DE BENS EM 31/12/2020 195

O aumento de 01 (um) bem se deu em razão da estruturação da Sala do

Empreendedor.
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CONCLUSÃO

O ano de 2020 foi um ano atípico, vivenciamos pela primeira vez uma Pandemia

(Goronavírus) que contribuiu para que não houvesse o atingimento de metas
estabelecidas inicialmente.

No início da Pandemia houve trabalho por escala e alguns servidores em home

office, esse período se iniciou em 23/03/2020. Houve suspensão do trabalho

presencial por 15 (quinze) em abril/2020. Após o retorno, novamente os

servidores trabalharam por escala e home office.

O trabalho presencial só retornou no mês de setembro/2020, porem, mesmo com

tais situações os setores da SEPLADES desempenharam suas funções com
êxito.

O Projeto Líder Litoral do SEBRAE desempenhou trabalho virtual com seus

membros e os dois representantes do Executivo e os três membros da sociedade

civil desenvolveram 03 (três) projetos que serão publicados pelo SEBRAE.

Foram indicados dois servidores da Superintendência de Convênios e Captação

de Recursos para o Programa Rede de Líderes com o intuito de trocarem

experiências com os órgãos do Estado e demais municípios sobre captação de

recursos. Inicialmente, as reuniões estão sendo online.

Pretende-se efetivar a Revisão do PDM no ano de 2021, ja que a Pandemia

dificultou a capacitação dos membros da Comissão.

0 Plano Municipal de Saneamento necessita da criação do Departamento de

Gestão Integrada do Saneamento Ambiental para que seja efetivada a função

estratégica de gerenciar a execução do referido pIano.

Marataízes, 30 de dezembro de 2020.

Ivete Batista da Silva
Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável
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ANEXO 1

Superintendência de Captação de Recursos e Convênios

Em relação à captação de recursos e Convênios, a tabela abaixo demonstra as

ações da Superintendência no ano de 2020:

SECRETARIA AÇAO
VINCULADA

Agricultura : Autorização para Licitação da Retroescavadeira Convênio 888578/2019;
Autorização para Licitação do Trator e Implementos Convênio
889571 /201 9;

Esclarecimentos ao MAPA da Devolução do Convênio Caminhão Feira;

Pedido de prorrogação do Convênio nº 880947/2018 — Caminhão
Frigorífico;

Assistência Social Prestação de Contas Final do FIA 2019;
Prestação de Contas Final do INCLUIR 2019;
Prestação de Contas Final do FUNCOP 2019;
Prestação de Contas Final do FEAS 2019;
Prestação de Contas Final do FNAS 2019;
Solicitação de Devolução do saldo do Convênio nº 054/2009 —
Construção do CRAS

Devolução de saldo do Programa INCLUIR;
Informações das contas da Assistência Social;

Solicitação do emplacamento da VAN da APAE e do Micro ônibus;
Educação Solicitação de Devolução de saldo do Programa PAR Mobiliário 2014;

Prestação de Contas Final do PNATE 2019 para aprovação do
conselho;

Prestação de Contas Final da Merenda Escolar 2019;
Envio de Prestação de Contas do Transporte Escolar 2019;
Prestação de Contas do FPM de 2018 e 2019;
Prestação de Contas do Programa Apoio a Creches 2014;
Cadastro de ônibus no SIMEC e SIGARP de emenda Federal;

Envio ao FNDE de pendências do PEJA 2008;
Envio de documentos a SEDU do PETE 2020/2021;

Encaminhamento às Diretoras Municipais dos arquivos das prestações
de contas do PDDE 2019;

Informação das contas da Educação;
Esporte . Solicitação de devolução de recurso do Convênio SESPORT 011/2018;
Saúde Solicitação de devolução de saldo do Convênio nº

041/2018

Cadastro da emenda para Construção da US Belo
Horizonte;

Informa a SESA a situação atual do Convênio rescindido
do CTT nº 014/2010;
Cadastro de emenda Federal para aquisição de veículo e
micro-ônibus.

Solicita execução dos recursos para mobiliário da US
Canaã e US Boa Vista;
Pedido de recursos da covid19 à Senadora Rose de
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Freitas;
. Pedido de liberação dos recursos da Covid19 a SESA do

Deputado Evair de Melo;
Superação da etapa de Conclusão da Unidade de Saúde de Canaã;
Superação da etapa de Conclusão da Unidade de Boa Vista do Sul;
Pedido de prorrogação do Convênio 027/2018 — Orla 1
Pedido de prorrogação do Convênio 069/2018 — Orla 2
Devolução do saldo Contrato de Repasse OGU nº 829985/2016;

Obras

Defesa Social Solicitação de devolução do saldo do convênio de VideoMonioramento
2012;

. Solicita a Secretaria informações do Convênio nº 880215 - Viaturas
2018 e pedido de prorrogação do Convênio;

Turismo Cadastro de usuários da Lei Aldir Blanc;
GERAL Atualização de dados do Operador Financeiro no SICONV;

Atualização do SIGA;
Atualização de dados do FNDE;
Notificação Mensal dos Partidos Políticos sobre liberação de recursos;
Encaminhamento de Declaração Extra Cauc ao TCEES;
Atualização de Certidões Municipais;
Acompanhamento do CAUC semanalmente;

Em relação a execução das Secretarias Municipais, os graficos abaixo
demonstram a movimentação da Prestação de Contas no exercício financeiro.

RESUMO DAS SECRETARIAS ATÉ 31/12/2020

SALDO REPROGRAMA DO 2019 + CAPTADO EM 2020 + RENDIMENTOS 2020

É"Ássi'stênciá " " " " "805.555,39" " " " " "1".Ó2"6.946,'86" " " " " 4.178,82 " " " " " " 1183667557" "
Social
Educação 469.576,77 1.205.208,18 2.945,18 1.677.730,13
Saúde 897.678,22 1.080.002,00 4.990,44 2.034.016,66
Obras 132.701,34 123.171,10 2.081,98 249.437,52
FMIIUR 180.717,32 0,00 670,35 181.387,67
Agricultura 301.509,54 0,00 756,42 302.265,96
Esporte 69.182,15 0,00 36,43 19.218,58

TOTAL 2.856.920,73 3.435.328,14 15.654,12 6.300.732,09
GERAI-
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ANEXO 2

Diretoria de Auditoria e Execução de Obras

OBRAS ACOMPANHADAS NO DECORRER DO ANO DE 2020:

1. Foram realizadas varias reformas e ampliação de escolas secretaria de

educação, Reurbanização a ampliação de praças e orla da avenida
atlântica e contratação da empresa de fiscalização, diversas drenagem e

pavimentação secretaria de obras, construção de casa populares,
secretaria de assistência social, controle da coleta de lixo, e conservação

de vias públicas e limpeza urbana quadras de esporte secretaria de
esporte e lazer , esterilização higienização de vais públicas devido ao
covid- 19 secretaria de saúde.

PROCESSOS LICITATÓRIOS CADASTRADOS NO SISTEMA GEO-OBRAS DO

TCE-ES NO DECORRER DO ANO DE 2020:

2 Tomada de Preço nº 002/2018 — DA 2 ETAPA EXECUÇÃO DA
REURBANIZACÃO E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA DA ORLA

DA PRAIA.

CONTRATOS MONITORADOS ATRAVÉS DO SISTEMA GEO-OBRAS DO TCE-

ES NO DECORRER DO ANO DE 2020:

CONTRATO OBJETO CONTRATADA
235/2016 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAIC RC ENGENHARIA LTDA
198/18 Reurbanização da Praia Central RDJ ENGENHARIA LTDA

MISSISSIPI EMPREENDIMENTOS
236/18 Segunda Etapa da Praia Central LTDA

Elaboração de Projetos para Secretaria de178/18 Obras AVANTEC ENGENHARIA LTDA
Construção do Centro Municipal de Educação SANTA HELENA ENGENHARIA E

134/2019 Infantil Criança Feliz na Localidade do Pontal PAISAGISMO EIRELLI EPP

Drenagem e Pavimentação do Bairro Nossa
144/2019 Senhora Aparecida HAF CONSTRUTORA LTDA ME

Drenagem, Esgotamento Sanitário e
pavimentação do Baixo Acapulco e parte do
bairro Candinha, incluindo parte do Bairro

180/2019 Filemon Tenório RC VIEIRA ENGENHARIA LTDA
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Drenagem, Esgotamento Sanitário e MISSISSIPI EMPREENDIMENTOS

187/2019 pavimentação do Alto Acapulco LTDA
Drenagem e Pavimentação Asfáltica de ruas

188/2019 na localidade de Timbó ll CONSTRUTORA MARVILA LTDA ME

Drenagem e Pavimentação Asfáltica das ruas MISSISSIPI EMPREENDIMENTOS189/2019 do Interior LTDA
Drenagem, Esgotamento Sanitário e

pavimentação nas ruas do entorno da Sede
201/2019 da Prefeitura ENGEVIL ENGENHARIA EIRELI

Drenagem, Esgotamento Sanitário e
pavimentação de parte da Barra, incluindo

205/2019 Wanda Maria e parte do Bairro Candinha CONSTRUTORA MARVILA LTDA ME

207/2019 Drenagem e Pavimentação da Avenida Vitória CONSTRUTORA MARVILA LTDA ME

Drenagem e Pavimentação de ruas no Bairro
209/2019 Santa Rita ll CONSTRUTORA MARVILA LTDA ME

Serviços de Manutenção(
conservação/recuperação) das Avenidas,
Ruas e Estradas Vicinais do Município de EKO AMBIENTAL SERVIÇOS E

203/2019 Marataízes EMPREENDIMENTOS LTDA
Construção do Sistema de Esgoto nos Bairros CONSTRUSAN SERVICOS

213/2019 Alvorada, Baixa Bonita e Esplanada INDUSTRIAIS LTDA

Construção do Complexo Esportivo ao lado do UNIVERSO VIANA
215/2019 Caic EMPREENDIMENTOS LTDA ME

Drenagem e Pavimentação Asfáltica da
Ligação de Jacarandá, incluindo a Rua

Nabour Porto, Rua Sebastião Fabiano e
224/2019 Avenida Paulo Rocha CONSTRUTORA MARVILA LTDA ME

Drenagem e Pavimentação de ruas na
220/2019 localidade de Lagoa Dantas CONSTRUTORA MARVILA LTDA ME

232/2019 Construção de 29 casas populares ELICON CONSTRUTORA LTDA

Drenagem, Rede de Esgoto e Pavimentação MISSISSIPI EMPREENDIMENTOS
238/2019 da Localidade de Alto Lagoa Funda LTDA

Drenagem, Rede de Esgoto e Pavimentação
de ruas no Bairro Santa Rita I e Bairro Cidade

240/2019 Nova CONSTRUTORA MARVILA LTDA ME
Construção de Campo de Grama Sintética na

256/2019 localidades de Canudos MARLIM CONSTRUTORA LTDA

Construção de Campo de Grama Sintética do
258/2018 Bairro NSA MARLIM CONSTRUTORA LTDA

Drenagem e Pavimentação Asfáltica dos
trechos Nova Canaã x Brejo dos Patos x JBP TRANSPORTES E SERVIÇOS257/2019 Jaboti EIRELI
Drenagem e Pavimentação Asfáltica dos _

trechos Betinho x Estrada de Jacarandá e MARCIO COSTA CONSTRUCOES
077/2020 Trecho de Capinzal LTDA

Drenagem, Esgotamento Sanitário e J B P TRANSPORTES E SERVICOS
102/2020 Pavimentação de ruas do Bairro Santa Tereza EIRELI

Drenagem e Pavimentação Asfáltica dos
trechos Boa Vista X Caculucagem X Jaboti X CONSTRUSAN SERVICOS

183/2020 Jerusalém X São João do Jaboti INDUSTRIAIS LTDA

Av. Rubens Rangel, 411 — Cidade Nova — Marataízes — ES
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GLOBAL DE R$ 325.009,89

DESCRIÇAO QUANTIDADESMemorandos enviados 15

A Diretoria também auxiliou, orientou e encaminhou processos para informações

no cadastro das informações para o GEOBRAS, auxiliou o bom andamento das

atividades administrativas e outras atividades correlatas designadas pela

autoridade superior.
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ANEXO 4

Assessoria Administrativa

Assessoria Administrativa

Responsável pelo assessoramento técnico a Secretaria em assuntos relativos a
pasta, elaborando pareceres, notas técnicas, minutas e informações gerais.

Elaboração de todos os Memorandos, ofícios, circulares, realização de todas as
liquidações e atestados de exercícios dos funcionários do setor.

Aquisição de placas de acrílico para atendimento na sala do empreendedor

Aquisição e instalação de 1 (um) aparelho de ar condicionado na sala do
empreendedor

Contratação de manutenção dos 3 (três) aparelhos de ar condicionado da
SEPLADES

Preparação das audiências públicas da LDO, PPA e LOA como convites, lista de
presença e relatório fotográfico .

Preparação do resumo das propostas de orçamentos de todas as secretarias para
enviar a contabilidade

Recebimento, encaminhamento e arquivamento dos processos.

DESCRIÇÃO QUANTIDADE
Memorandos enviados 18
Ofícios enviados 01

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



ANEXO 5

Sala do Empreendedor

O ano de 2020 foi desafiador para as ações que estavam programas para serem
realizadas pela Sala do Empreendedor. Mudamos o planejamento dezenas de
vezes para tentar se adaptar ao novo normal, sem perder o objetivo que é o de
auxiliar o empreendedor em suas demandas, e mais do que nunca os
empreendedores marataizenses precisaram desse auxílio. O advento da
Pandemia trouxe para a Sala desafios e inovações no seu atendimento e também
momento de reflexão sobre quem serão os empreendedores pós pandemia.
Destaco a seguir as ações desenvolvidas no período Janeiro a Dezembro de
2020.

Participação da Sala do Empreendedor no Programa LÍDER que teve sua
primeira etapa no município, reunindo empresários e gestão publica para criar um
projeto que impacte a região Sul.

Criação do Canal do Empreendedor que é um número de Whatsapp que facilita o
atendimento remoto para formalização, duvidas e informativo aos
empreendedores.

Atualização do Decreto que Regulamenta a Classificação de Risco das Atividades
Econômicas no Município. DECRETO-Nº 2.664, DE 17 DE SETEMBRO DE 2020.

Atualização da tabela de atividades econômicas dispensadas de licenciamento
ambiental. Parceria com a Secretaria de Meio Ambiente. A tabela foi
encaminhada para Junta Comercial do Estado que alimentarã o SIMPLIFICA-ES.

Criação do Decreto que dispõe dobre a dispensa de alvarás e licenças de
funcionamento para o Microempreendedor Individual-MEI. DECRETO Nº 2.674,
DE 05 DE OUTUBRO DE 2020.

Criação da Feira de Verão-Edital de credenciamento, comissão de avaliação. A
atividade foi elaborada porém foi suspensa pelo início da Pandemia.

Regulamentação da expedição do Certificado de Registro Cadastral de
Fornecedores no Município. DECRETO Nº 2.688, DE 29 DE OUTUBRO DE 2020.

Participação na elaboração e execução do “FESTIVAL GASTRONOMICO
DELIVERY DE MARATAIZES”

Live em comemoração ao 1º ano da Sala do Empreendedor

Realização do 2º Coquetel Mulheres Empreendedoras-Marataízes-2020

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



Parceria Sala do Empreendedor e CDL Marataízes no uso do Banco de
Currículos Online para auxiliar os empresários na hora da contratação de novos
funcionários

Realização do 2º Concurso de Decoração Natalina de Marataízes-ES

Foram realizadas nesse período 07 (sete) capacitações entre elas Palestras e
oficinas

Foram capacitados 235 empreendedores de vários setores da economia

Realizados 2 mil atendimentos de formas presencial e remota

Formalizados 800 Micro Empreendedores Individuais (MEI)

Criação de 107 novas Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte na Região

29 empresas baixadas no período

Em Parceria com o Programa Nossocredito foram emprestados R$ 1 milhão

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



ANEXO 6

Gerência de Gestão Orçamentária

. A Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável através do setor

Orçamentário está fazendo o controle de recursos de dotações através de Expedientes

Internos e pareceres para o controle de suplementações para atender as demandas de

todas as Secretarias do Município através do decreto 550/2017 de 30/06/2017 que deu

autonomia a Secretária de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável fazer os

remanejamentos até o limite autorizado pela Lei de Orçamentária Anual e no exercício de

2020 foi elaborado uma nova estrutura criando a Gerência de Gestão Orçamentária e pela

nova estrutura foi dado autonomia para o Gerente também fazer os remanejamentos para

atender as suplementações que forem ncessário.

. Foram feitas audiências Pubicas em LIVE para cumprimento as legislações vigentes, em

especial a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal.

. Auxílio na apresentação da Audiência da LOA— 24/09/2020.

Prefeitura Municipal de Marataízes através da Secretaria de Planejamento e

Desenvolvimento Sustentável realizou Audiência Pública através de LIVE para apresentar

a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2021.

. https://WWW.marataizes.es.gov.br/noticia/ler/3467/audiencia-publica-para-apresentacao-do-

projeto-da-loa-2021

A Emenda à Lei Orgânica nº 02, de 05 de Julho de 2017, cria a previsão legal para as

emendas individuais obrigatórias no orçamento, acrescentando por aditamento ao Art.143

da Lei Orgânica Municipal, em simetria com o Art. 166 da Constituição Federal.

Na elaboração da LOA 2021 foram inclusas 26 emendas impositivas e este departamento

acompanhou as execuções e orientou quando necessário.

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



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
EMAIL: semad©marataizes.es.gov.br

Base Legal Lei nº 1564/2013
SIGLA SEMAD
COMPETÉNCIAS Art. 31 ao 37 da Lei nº 1564/2013
ESTRUTURA I — Gerência de Gestão Administrativa;
ORGANIZACIONAL

II - Superintendência de Compras e Serviços;

III - Assessoria Técnica Administrativa;

IV - Diretoria de Recursos Humanos;

V - Diretoria de Licitação;

VI - Diretoria de Patrimônio e Almoxarifado.

SERVIDORES DA SECRETARIAEFETIVOS 37GOMISSIONADOS 10CONTRATADOS O
CEDIDOS A ESTA SECRETARIA 5ESTAGIARIOS 221TOTAL 273
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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 Gerencia Administrativa responsável em

assistir o Secretário em suas rotinas de trabalho; Superintendência de Compras e

Serviços que e 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 burocrãticos, alem 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, alem 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.
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1.1 - ASPECTOS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA

A Secretaria possui 02 (dois) programas:

VALOR ORÇADO LOA 2020 VALOR ATUALIZADO DA LOA 2020

12.950.010,41 19.598.228,80

1.2 - ASPECTOS DE NATUREZA FINANCEIRA

EMPENHADO (2020) LIQUIDADO (2020)

17.296.864,87 17.296.864,87
% LIQUIDADO EM RELAÇAO AO ORÇAMENTO ATUALIZADO DA SECRETARIA | 88,25%

1.3 - ASPECTOS DE NATUREZA FISCAL

A Secretaria Municipal de Administração não possui recursos vinculados no
exercício de 2020.

1.4- ASPECTOS DE NATUREZA OPERACIONAL

1.4.1 - Atividades Desenvolvidas pela Secretaria

AçAo DESCRICAO DA AÇAO

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

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.
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Institui Comissão de Sindicância e PAD Apurar irregularidade no Serviço Público

Aquisição de material de Planejamento e aquisição a fim de estruturar
consumo/permanente 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
conjunto 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

AÇAO DESCRIÇAO DA AÇAO
Gerência de Gestão Administrativa Anexo 1
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

1.5 - ASPECTOS DE NATUREZA PATRIMONIAL

QUANTIDADE DE BENS EM 01/01/2020 544

QUANTIDADE DE BENS EM 31/12/2020 562

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
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qualidade, foi feita a aquisição de alguns produtos imprescindíveis durante
esse ano de 2020.

2. CONCLUSÃO

Ao fazer uma análise dos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de

Administração durante o ano de 2020, sendo que este ano estamos sofrendo

com a Pandemia do Corona Vírus, 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, 08 de dezembro de 2020.

Carlos Augusto Pereira da Silva

Secretário Municipal de Administração
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ANEXO 1

Gerência Administrativa

Planejamento e e participação no processo decisório relativo as politicas,

programas, projetos e atividades da Semad, além de participar da Implantação

de planos, fluxos e rotinas objetivando a simpIicação e aperfeiçoamento dos

métodos de trabalho e desenpenho dos colaboradores desta Secretaria.

AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO

Despacho em processos Levantamento de dados consistentes
para embasar resposta em processos
administrativos, assim como em
processos judiciais.

Gerenciamento de Funcionários Acompanhamento e avaliação do
atendimento, assiduidade e
pontualidade dos funcionários.

Participação em Reuniões Repassar informações ao Secretário,
apresentar sugestões e metas de
trabalho a assuntos inerentes a sua
area de atuação.

Controle de Ferias Administrar e acompanhar os pedidos
de Férias de todos os servidores desta
Secretaria para que não ocorra
prejuízos nos setores.
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AAMDKDZ

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
conjunto 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 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.

Contratação de ticket alimentação Levantamento, pesquisa de preços de
mercado e Confecção de termo de
referência.

Contratação de vale transporte 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.
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Empenho estimativo
Levantamento de serviços fundamentais e
elaboração de pedido de emprenho para
o ano, assim com, controle de gastos.

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 3

Assessoria Técnica Administrativa

Assessoramento técnico ao secretário nas deman das 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,
enviar e arquivar

localizar, responder,

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 4

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
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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.

PCF;

PCA;

Preparação e envio da Folha de Pagamento no módulo Cidades TCEES.
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ANEXO 5

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 36
PREGÃO PRESENCIAL - FMS 27
TOMADA DE PREÇOS - PMM 03
CONCORRENCIA - PMM 04
INEXIGIBILIDADE - PMM 123
INEXIGIBILIDADE - FMS 14DISPENSA - PMM 31DISPENSA - FMS 20
CLAMADA PUBLICA - PMM 01
CREDENCIAMENTO - PMM 06
CREDENCIAMENTO - FMS 01
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - PMM 111
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - FMS 95
CONTRATOS - PMM 243
CONTRATOS - FMS 23
ORDEM DE FORNECIMENTO- PMM 679
ORDEM DE FORNECIMENTO - FMS 280CONVITE os
TOMADA DE PREÇO - FMS 01
PREGÃO ELETRONICO - PMM 03

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



ANEXO 6

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 atraves 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,
atraves 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 EDUCAÇÃO
SECRETÁRIA: Cristiane França de Souza Ribeiro

ENDEREÇO Estrada dos Cancelas 111 — 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. 1º da Lei 1.709/2014
ESTRUTURA
ORGA NIZA CIONAL

A - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
B - Assessoria para Assuntos Administrativos e Educacionais

1 - Setor de Controle Interno
0 - Superintendência Gestão da Educação Básica
0. 1 - Diretoria de Planejamento Pedagógico e Gestão:
0.1.1 - Setor de Diagnósticos, Programas e Projetos Educacionais;
0.1.2 - Setor de Programas e Projetos Governamentais;
0.1.3 - Setor de Apoio à Capacitação e Formação Continuada.
0.2 - Diretoria de Políticas Pedagógicas:
0.2.1 - Setor de Educação Infantil;
0.2.2 - Setor de Ensino Fundamental;
0.2.3 - Setor de Educação Especial Inclusiva;
0.2.4 - Setor de Apoio Pedagógico e Atendimento Social.
0.3 - Setor de Inspeção Escolar.
0.4 - Setor de Agendamento e Controle Processual
D- Superintendência Administrativa e Financeira:
D. Diretoria Administrativa e de Apoio às Unidades Escolares:

S—etor de Compras, Licitações e Contratos;
S—etor de Nutrição e Merenda Escolar;
S—etor de Recursos Humanos e Pagamento de Pessoal;
S—etor de Almoxarifado e Patrimônio;
S—etor de Transporte Escolar e Veículos de Apoio;
S—etor de Obras e de Manutenção da Rede Física.
Setor Contábil e de Controle Financeiro

Setor de Informática

CDU'IZIÍCDÍU—Il

1_
D..1
D..1
D..1
D..1
D..1
D..1
D.2-
E-

SERVIDORES DA SECRETARIA
EFETIVOS 980
COMISSIONADOS 51

CONTRATADOS 323
CEDIDOS A ESTA SECRETARIA 27
ESTAGIÁRIOS 59TOTAL 1440
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APRESENTA gÃo

A Secretaria Municipal de Educação, tem seus setores distribuídos da seguinte
forma: Gabinete da Secretaria; Pedagógico infantil; Pedagógico 1º ao 5ª;
Pedagógico 69 ao 9ª; 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 13 prédios alugados, atendendo turno normal e contraturno,
totalizando um atendimento a 7.464 alunos em todas as modalidades.
A merenda ofertada e de excelente qualidade e vem atendendo de forma muito
satisfatória toda a nossa rede.

1.1 - ASPECTOS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA

A Secretaria possui 02 (dois) programas:

VALOR ORÇADO LOA 2020 VALOR ATUALIZADO DA LOA 2020

91 .1 16.344,79 100.507.770,59

1.2 - ASPECTOS DE NATUREZA FINANCEIRA

EMPENHADO (2020) LIQUIDADO (2020)

94.767.825,5O 90.719.985,64
% LIQUIDADO EM RELAÇAO AO ORÇAMENTO ATUALIZADO DA SECRETARIA 90,26%

1.3 - ASPECTOS DE NATUREZA FISCAL

A Secretaria recebeu recursos financeiros em 2020 conforme abaixo:

SECRETARIAS FONTE DE RECURSO
Educação MDE

FUNDEB
Salário Educação
Recursos do FNDE
Transporte Escolar

2.4.2 - Atividades Desenvolvidas pela Secretaria
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AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO
As ações da Secretaria estão relacionadas nos anexos Vide anexos
vinculados ao item 1.4.2

1 .4.2 - Atividades Desenvolvidas pelos Setores ligados a Secretaria

AÇAO DESCRIÇAO DA AÇAO
Superintendência de Administrativa Financeira Anexo 1Transporte Universitario Anexo 2Setor de Patrimônio Anexo 3
Setor de Inspeção Escolar Anexo 4Setor de Educação Infantil Anexo 5Setor de Ensino Fundamental I Anexo 6
Setor de Ensino Fundamental II Anexo 7
Setor de Educação Especial Anexo 8Setor 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 7801W
O trabalho desenvolvido, entre outros objetivos, buscou promover a educação
pública de qualidade e apresentar para a sociedade uma concepção de educação
comprometida com os direitos fundamentais das crianças e adolescentes com a
consciência coletiva do respeito à vida, a ética, a cidadania e ao bem comum em
todas e quaisquer circunstâncias.
Na busca por qualidade, temos sempre o compromisso de fortalecer o processo
de aprendizagem, melhorar os índices de aprovação e de evasão escolar,
garantindo o acesso a educação. No último resultado do IDEB jã percebemos
avanços em relação aos resultados.
O ano de 2020, vivemos desafios nunca imaginados. Enfrentamos uma pandemia
provocada pelo novo Goronavírus (SARS-COV-Z), e nesse momento o
compromisso da SEMED se ampliou para além dos já evidenciados, pautando a
preocupação com a saúde e a vida dos envolvidos no processo educativo.
Quando a pandemia chegou uma das ações de combate à disseminação da
doença COVlD-19 foi à suspensão das aulas presenciais. Concomitante veio o
desafio de alcançar os estudantes e ofertar a educação de forma remota. Apesar
dos desafios de organizar toda a rede em uma forma de atendimento educacional
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nunca praticada e ainda organizar e orientar a todos os profissionais, também de
forma remota, distante, muitas conquistas foram alcançadas. Instituímos um
Programa Municipal Conectados pela Educação e realizamos reuniões online com
diretores e pedagogos, os mesmos orientados, produziram remotamente com
suas equipes Planos de Ação emergencial para cada instituição reconhecendo a
realidade da comunidade atendida. Foram montados grupos de Whaszpp, salas
no google sala de aula, vídeo aulas, entre outras formas digitais de chegar até os
estudantes e suas famílias, assim como, foram produzidos materiais impressos.
Criamos o monitoramento do Busca Ativa, para que nenhum estudante ficasse
sem participar ou desistisse do processo. Criamos instrumentos que monitoravam
e acompanhavam todas as ações de cada unidade escolar. Todas essas ações
resultaram em ate 96% de participação dos estudantes nas propostas educativas
encaminhadas. Execução do ano letivo com avaliação dos professores a partir de
adequação curricular com bons resultados no processo ensino aprendizagem. Os
estudantes puderam manter seu vínculo educativo, seu processo de
aprendizagem de diferentes modos. Essa foi uma grande vitória.
Apesar do momento atípico conseguimos adaptar as formações em curso para
um formato remoto. Em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo
concluímos a formação com aproximadamente 200 profissionais/professores da
Educação Infantil por meio digital/Plataforma. Ofertamos formação, em parceria
com a Universidade Federal do Espírito Santo, aberta a todos os profissionais da
rede, formação de Educação Especial. Concluímos em formato digital a formação
com certificação de até 100 horas.
Em parceria com a SEDU e FOPEIES possibilitamos diversas formações com
diferentes temas podendo ser realizadas totalmente em formato digital.
Sabemos que os desafios não terminaram, temos muito a fazer e nosso
compromisso não se encerra nestas ações, mas o caminho até aqui nos
oportunizou aprendizados e fortaleceu nossas ações. Para 2021 queremos
melhorar o canal digital de comunicação com estudantes e famílias a partir de
sistema informatizado, ampliação de internet nas escolas, oferta de notebook para
os professores melhorando as condições de trabalho. A depender das condições
sanitárias promover projetos e outras ações complementares aos estudantes.
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Prefeitura Muni ] de Marataízes
Estado do Espírito Santo

SETOR DE INSPEÇÃO ESCOLAR
AçAo DESCRIÇAO

: Atendimentos

Organização Curricular e
Calendãrio Letivo

Portaria de Matrícula

Superintendência Regional de
Educação

Legislação vigente

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;

Organização de pastas para arquivar leis,

regulamentações, diretrizes e outros.
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Censo Escolar

Escriturações

Estatística Anual

Processos Seletivos, Remoção,
Extensão de Carga Horária,
Localização Provisória.

Paebes

Pedidos de material de gráfica

Digitação e conferência do Censo
Resultado Final de todas as escolas

municipais sem internet;

Digitação e conferência do Censo Escolar

de todas as escolas que não tem

secretãrio 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 secretãrio

escolar;

Organização de arquivos das escolas
cujos documentos ficam no setor;
Conferência de Matrículas das Escolas

sem secretãrio 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.
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. Levantamento de materiais de grãfica
: Regularização das Escolas usados pelo Setor de Inspeção, EscoIase

Munlºlpªls demais setores;

. Elaboração junto com os demais Setores

da Secretaria de Educação das Diretrizes

das Escolas Municipais e a auxiliar as

Escolas no Regimento de cada unidade

escolar;

Acompanhamento das Escolas na
Elaboração do Processo de Regularização

das Escolas: PPC — Plano Pedagógico de

Curso, PDI — Plano de Desenvolvimento

: Sistema de Informatização da Individual; PAI " Programa de
Secretarias Escolares - EL Autoavaliação Institucional;

: Orientação, monitoramento de todas as

Escolas do Município, digitação dos dados

das Escolas que o Setor de Inspeção
Escolar e responsável.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR: SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

AÇÃO DESCRIÇÃO

ORGANIZAÇÃO DE CHAMADAN DE PROFISSIONAIS EFETIVOS E
VAGAS/PROFESSORES DESIGNAÇAO TEMPORARIA DA EDUCAÇAO PARA
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ABERTURA DA CMEI “J ADIR PINHEIRO
MACHADO”

MUDANÇA DA LOCALIZAÇÃO DO CMEI
“J UCELIA DE OLIVEIRA CUNHA
BAIENSE

LEVANTAMENTO

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA
EDUCAÇÃO INFANTIL.

INICIO DO TRABALHO REMOTO DEVIDO
A PAN DEMIA

REMOÇÃO, LOCALIZAÇÃO, EXTENSÃO, E DT
PARA O ANO DE 2020.

REMANEJAMENTO DE MOBILIÁRIO E UTENSILIOS
DE OUTRAS INSTITUIÇOES DE ENSINO PARA O
CMEI JADIR.

REUNIOES PARA ORIENTAÇÃO DOS
FUNCIONÁRIOS.

AUXÍLIO AO SETOR DE PATRIMONIO NA
DIVISÃO DO MOBILIARIO E UTENSILIO ENTRE OS
CMEIS “LAGOA DANTAS” E JUCELIA DE
OLIVEIRA CUNHA BAIENSE.

LEVANTAMENTO DE TURMAS E PROFESSORES
POR ESCOLA PARA ORGANIZAÇÃO DOS 20
MINUTOS DE DIREITO DO PROFESSOR.

CONTINUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS
AÇOES DA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
ENCONTRO COM A EQUIPE DA FORMAÇÃO NA
UFES.

REUNIÃO COM O GRUPO DA FORMAÇÃO LOCAL.
ORGANIZAÇÃO E ENVIO DE MATERIAL DA
FORMAÇÃO PARA OS CURSISTAS.
ORGANIZAÇÃO DE SUGESTOES DE ATIVIDADES
PARA ALIMENTAÇÃO DA PLATAFORMA DO
PROGRAMA REMOTO DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO NO SITE DA PREFEITURA.

AÇAO DESCRIÇAO

REUNIÃO COM GRUPO GESTOR DO
PROGRAMA CONECTADOS DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PLANO DE AÇÃO DAS ESCOLAS

ORIENTAÇÃO DOS PEDAGOGOS PARA O
TRABALHO COM O PROGRAMA
CONECTADOS.

ORIENTAÇÃO E INTERVENÇÃO DO PLANO
DE AÇÃO DAS ATIVIDADES ON LINE.
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ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DO
TRABALHO REMOTO REALIZADO.

REUNIÃO COM OS COM O GRUPO

GESTOR DA SECRETARIA DE
EDUCAÇAO E DIRETORE

AVALIAÇÃO DO PROGRAMA,

RELATORIO MENSAL DO PROGRAMA
CONECTADOS

ORGANIZAÇÃO DE PLANILHA DE
DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS.

REUNIÃO COM GRUPO GESTOR DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO.

REUNIÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO

REUNIOES, LIGAÇOES TELEFONICAS ,
MENSAGENS E ENVIO DE EMAIL.

ORIENTAÇOES RELACIONADAS A
PORTARIA 033/2020 , DO PROGRAMA
CONCTADOS E AS ACOES PROPOSTAS
PARA SEREM DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM A PORTARIA. .
ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA
REGISTRO
DE FREQUENCIA E ATIVIDADES.
ORIENTAÇÃO QUANTO AOS ESTUDANTES
PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.

ANALISE DAS DEVOLUTIVAS DOS
REALATORIO MENSAIS.
INTERVENÇÃO JUNTO A ESCOLA PARA
QUE OS ALUNOS QUE NÃO ESTÃO DANDO
A DEVOLUTIVAS FAÇAM A DEVOLUTIVA.

LEVANTAMENTO DE ALUNOS QUE NÃO
PARTICIPAM DO PROGRAMA
CONECTADOS
RESOLVER O PROBLEMA DE NÃO
DEVOLUTIVA DAS ATIVIDADES PELOS
GRUPOS DE WHATSAPP.

ENCAMINHAMENTO DE PLANILHA COM O
QUANTITATIVO DE BRINQUEDOS POR
ESCOLA.

ALTERAÇOES E AJ USTES DA PORTARIA A
PARTIR DAS NORMATIVAS NACIONAIS E

GRUPO DE TRABALHO . ESTADUAIS.

ORGANIZAÇÃO DOS GRUPO : GT
COMUNICAÇAO, GT ACOLHIMENTO, GT
CURRÍCULO, GT AVALIAÇÃO.

AÇAO DESCRIÇAO
ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA COMUNICADO DE QUE A EDUCAÇÃO
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REUNIÃO ONLINE DA FORMAÇÃO
COM A EQUIPE DA UFES.

REUNIÃO ONLINE DA FORMAÇÃO
COM O GRUPO LOCAL.

REUNIÃO ONLINE DA FORMAÇÃO
COM O GRUPO LOCAL.

REUNIÃO ONLINE COM
INTEGRANTES DO SETOR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL.

REUNIÃO COM O GRUPO GESTOR
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
OS PEDAGOGOS

REUNIÃO COM O GRUPO GESTOR
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO.

REUNIÃO COM O GRUPO GESTOR
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO.

REUNIÃO ONLINE DA FORMAÇÃO
COM A EQUIPE DA UFES.

REUNIÃO COM O GRUPO NGESTOR E
DIRETORES DA EDUCAÇAO
INFANTIL.

INFANTIL NÃO IRA TRABALHAR COM DIAS
LETIVOS E SIM COM CARGA HORARIA
SEMANAL DE 12 HORAS.

ANÁLISE DA CONJUNTURA LOCAL ,
INTERAÇÃO COM MATERIAL E
PLANEJAMENTO DAS AÇOES FUTURAS.

PRODUÇÃO DE INSTRUMENTO PARA
CONTINUIDADE DA FORMAÇÃO.

ANÁLISE E ESTUDOS DE DADOS DAS
RESPOSTAS .

EXPLANAÇÃO DA FORMA DE TRABALHO,
REGISTROS DAS FAMILIAS QUE NÃO ESTÃO
PARTICIPANDO (ESTÃO NO GRUPO E NÃO
FAZEM ATIVIDADES.)

ORIENTAÇOES RELACIONADAS A AÇOES
PARA OS PAIS RETORNAREM AO
PROGRAMA,
ORIENTAÇOES SOBRE DIA DE ESTUDOS.

ORIENTAÇOES RELACIONADAS AO
PLANEJAMENTO E RELATORIO POR
PERÍODO INTEGRADO.

ORIENTAÇOES SOBRE DOCUMENTAÇÃO DO
ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO.

INFORMAÇNOES SOBRE O PRAZO PARA N
REALIZACAO DAS TAREFAS DA FORMACAO.

ORIENTAÇÃO RELACIONADAS AS
PORTARIAS, IMPORTANCIA DO
PLANEJAMENTO COLETIVO COM O
PEDAGOGO,A POSTAGENS DAS APNPS
SEMANAL CONSIDERANDO O CONTEXTO
FAMILIAR E DEVOLUITVAS, QUESTOES DE
ACOLHIMENTO.
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AÇAO DESCRIÇAO

REUNIÃO ONLINE DA FORMAÇÃO
COM A EQUIPE DA UFES.

REUNIÃO COM O GRUPO GESTOR

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇAO.

REUNIÃO COM O GRUPO GESTOR
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO.

REUNIÃO COM O GRUPO GESTOR .
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

REUNIÃO COM O GRUPO GESTOR
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO.

ORIENTAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO
INFANTIL
FORMALIZANDO O NÃO ENVIO DAS
ATIVIDADES IMPRESSAS.

FASE DE FINALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO,
ORIENTAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE
FORMULÁRIO, RELATÓRIO DO PROJETO ,
CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO
PROCESSO.
DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS.

ORIENTAÇOES SOBRE O NOVO
RELATORIO MENSAL.
ENVIO DOS FORMULÁRIOS DO
RELATORIO MENSAL DAS ESCOLAS.

ORIENTAÇOES RELACIONADAS AS
DOCUMENTAÇOES A SEREM
ARQUIVADAS NO FINAL DO ANO
CORRENTE NA ESCOLA, AVALIAÇÃO,
SUGESTÃO E INTERVENÇÃO DO PLANO
DE RETORNO.

ORIENTAÇOES SOBRE A ATUALIZAÇÃO
DO PLANO DE AÇÃO DA ESCOLA DE
ACORDO COM AS NOVAS PORTARIAS
DEVIDO AO COVID 19, CARGA HORÁRIA
DE 12 HORAS, A BUSCA ATIVA,
DEFINIÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O PL
DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
CONVERSA SOBRE SUGESTOES PARA
HOMENAGEAR AS CRIANÇAS E OS
PROFESSORES.
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REUNIÃO ONLINE DA FORMAÇÃO

EXPLANAÇÃO DA FICHA AVALIATIVA
FINAL INDIVIDUAL ENVIADA PELA
SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTILCOM O
OBEJTIVO DE MENSURAR /AVALIAR A

PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS
DOS ALUNOS NAS APNPS.

COM A EQUIPE DA UFES.

LEITURA DO RELATÓRIO DO PROJETO
(RELATORIO TECNICO)
DIVISAO DE TAREFAS

AÇAO DESCRIÇAO
REUNIÃO COM O GRUPO GESTOR

REUNIÃO COM O GRUPO GESTOR
DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E
PEDAGOGOS DA REDE

REUNIÃO COM O GRUPO GESTOR
COM OS DIRETORES DA REDE.

REUNIÃO COM O GRUPO GESTOR
DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO.

PLANO DE AÇÃO

ORIENTAÇÃO PARA O PLANO
ESTRATEGICO DE PREVENÇÃO E
CONTROLE .

EXPLANÇÃO DE TODAS AS PORTARIAS .

ORIENTAÇÃO SOBRE A IMPORTANCIA DO
ARQUIVAMENTO ADEQUADO DAS
ASSINATURAS , SENDO NECESSÁRIO
ARQUIVAMENTO TANTO DIGITAL
QUANTO FÍSICO NA ESCOLA, SEMPRE
OBSERVANDO AS PORTARIAS.
ENFATIZAR A BUSCA ATIVA,
UTILIZANDO O FORMULÁRIO DOS
CONTATOS FEITOS COM
A FAMÍLIA.
ACOMPANHAR A
PARTICIPAÇÃO/VÍNCULO PELO
RELATÓRIO DO PROGRAMA E REALIZAR
O CONTATO.

LEITURA E EXPLANAÇÃO SOBRE O
PLANO ESTRATEGICO DE PREVENÇÃO E
CONTROLE ,ORIENTAÇÃO PARA A
CRIAÇÃO DO COMITE LOCAL DE CADA
INSTITUIÇÃO.

REORGANIZAÇÃO DAS AÇOES, LISTAS DE
AÇOES, DUVIDAS E ENCAMINHAMENTOS
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RECEBIMENTO E ANALISE DOS PLANOS
DE AÇÃO DAS ESCOLAS ,
RECEBIMENTO E ANÁLISE DA
DOCUMENTAÇÃO SOBRE O COMITE
LOCAL DE PREVENÇÃO DAS
INSTITUICOES DE ENSINO.
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SETOR: Setor Municipal de Alimentação Escolar - SEMAE

Ação Descrição

Planejamento de Gardãpio:

Participar do processo de licitações e
chamadas públicas no que se refere à parte
técnica:

Programação da distribuição das compras:

Acessória ao Conselho de Alimentação
Escolar — CAE:

Ações com as escolas:

* Planejamento e elaboração dos cardãpios
a cada trimestre;
* Elaboração de receituãrio com fichas
técnicas;
* Cálculo nutricional das refeições;
* Inclusão de preparações mais saudáveis
no cardápio da Alimentação Escolar;
* Acompanhamento e avaliação do cardápio
junto as escolas, atraves de vistas nas
escolas;

* Participação nas descrições dos gêneros
alimentícios, nos quantitativos e na
justificativa para a Licitação e Chamada
Pública;

* Participação nos testes dos produtos
(degustação) e laudos para a Licitação e
Chamada Pública de gêneros alimentícios;

* Programação dos quantitativos
necessários para a Alimentação Escolar,
solicitação de Empenho e Autorização de
Fornecimento;
* Acompanhamento e fiscalização do
recebimento de gêneros alimentícios
estocãveis e não estocãveis (proteínas e
hortifrutigranjeiros) atraves de check-list de
qualidade;
* Acompanhamento mensal dos estoques
nas escolas e distribuição conforme a
realidade de cada uma.

* Participação nas eleições do CAE;
* Formação de atores do CAE e PNAE.
* Participação das reuniões do CAE;

* Reunião para início das aulas;
* Articulação com a direção e coordenação
pedagógica da escola para o planejamento
e execução das ações e atividades de
Educação Alimentar e Nutricional (palestras,
atividades lúdicas);
* Acompanhamento dos alunos no Projeto
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Ações com cozinheiras e Boas práticas de
Manipulação:

Ações com os alunos:

Ações com os pais e responsáveis:

Verão;

* Reunião para início das aulas;
* Capacitação e formação em Boas Práticas
de Manipulação;
* Supervisão do controle da qualidade
higiênico-sanitario da alimentação escolar
atraves de visitas nas Escolas;
* Supervisão das atividades de seleção,
compra e armazenamento de produtos.

*

Promoção da Educação Alimentar e
Nutricional atraves da oferta de alimentação

adequada e saudável na Escola;

* Coordenação e realização de palestras e
atividades de Educação Alimentar e
Nutricional (em conjunto com a direção e
coordenação pedagógica da escola);
* Acompanhamento das refeições atraves
de visitas nas Escolas.

* Palestras e atividades de Educação
Alimentar e Nutricional;
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SETOR MANUTENÇÃO E REPAROS DAS
ESCOLAS DE MARATAÍZES - ES

AÇÃO DESCRIÇÃO

- Manutenção da Rede Física da Secretaria
Municipal de Educação e Escolas

- Elaboração de solicitação de serviços de
demanda de outras Secretarias, através de
memorandos e acompanhamento da execução
desses serviços

Identifica as demandas e emite ordem de serviço
a Empresa terceirizada para esse fim, a partir da
demanda de cada escola,
- Reparos em partes hidráulicas e
hidrossanitarias;
- limpeza de caixa de gordura;
- Reparo na parte elétrica em geral;
- Reparos em telhados;
- Reparo em portas e janelas com troca de
maçanetas, batentes entre outros;
- Pinturas em geral;
- Reparo e todos os serviços em fossa e caixa de
gordura;
- Troca de torneiras entre outros;
- Troca de lâmpadas;
- outros;

-Pedido de dedetização das escolas;
-Pedido de esgotamento de fossa;
-Pedido de limpeza de patio;
-Enviar água mineral, em caso de urgência;
-Pedido de carro pipa em caso de falta d'água;
-Pedido de carro hidrojato em caso de
entupimento ;
-Pedido de poda e roçamento;
-outros;

Rosilene Leal Gomes
Coordenadora de reforma e manutenção das escolas de Marataízes
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SETOR Pedagógico Ensino Fundamental II — ôº ao 99 ano

AÇÃO DESCRIÇÃO

*Colaboração nos processos de Localização,
Extensão de Carga Horária Especial e DT para
professores;

*Acompanhamento online ao trabalho das
escolas neste período de pandemia, através do
Programa Conectados pela Educação;

*Participação ativa nas reuniões da comissão do
Programa Conectados pela Educação;

*Colaboração na construção de documentos
orientadores para este período de pandemia;

*Reunião com os pedagogos e diretores;

*Participação nos grupos de trabalho (GT), de
acordo com os trabalhos a serem providenciados;

*Análise, Avaliação e Observação dos
documentos recebidos pelas escolas;

*Realização de impressão de atividades para os
alunos que não possuem acesso virtual;

*As técnicas realizam o contato direto com o

professor para a escolha, de acordo com a
inscrição, e localização nas referidas vagas
disponíveis para exercício da função no decorrer
do ano em curso;

*Cada técnica faz o acompanhamento as escolas
determinadas, de acordo com as necessidades do
momento;

*Todas as técnicas participam das reuniões da
referida comissão em dias determinados, no
decorrer da semana, ou quando necessário, de
reuniões extras;

*Os documentos de orientação para o trabalho nas
escolas são estudados pela comissão do referido
Programa e construídos a partir da realidade do
nosso município;

*Cada técnica, junto a comissão do programa,
participa das reuniões de orientação para:
conselho de classe, momento de estudo na escola,
elaboração de documentos, estudo e readequação
do currículo do Espírito Santo para este ano de
pandemia;

*GT Currículo — Zeni

GT Comunicação — Kelley

*Cada técnica recebe os documentos específicos
das escolas, faz a leitura e as devidas observações
cabíveis, e logo após faz o retorno para as escolas;

*Cada técnica recebe das escolas as atividades

que serão encaminhadas para os estudantes que
não possuem acesso virtual para
desenvolvimentos das atividades propostas pelos
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>kReunião direta com pedagogos e diretores, de
forma online;

>ªElaboração de sínteses para melhor visualização

do trabalho realizado no Programa;

>kAcompanhamento na elaboração do Plano

Estratégico de Prevenção e Controle — PEPC;

>kParticipação na comissão do Processo de

Extensão de Carga Horária Especial e

Localização de professor para o ano de 2021.
(ZENI)

professores de cada turma, e faz a impressão na
Semed.

*A técnica conduz reunião com a equipe escolar,

sempre que necessário, para tirar dúvidas e

encaminhar as orientações para o melhor

desempenho nas atividades pedagógicas propostas

para este ano de 2020;

>“<Cada técnica, após receber o relatório mensal da

escola acompanhada, com relação a execução do

Programa, faz um relatório síntese para explanar,
de forma mais sucinta, como tem sido o resultado

do trabalho desenvolvido, e como cada aluno tem

participado das APNPs;

*A técnica acompanha e orienta sobre as

possíveis dúvidas com relação ao

desenvolvimento do documento norteador para

retorno das aulas presenciais em 2021 (PEPC);

>kParticipação na reunião online, com toda a

equipe integradora, para analise e ajustes do edital

de realização do processo de Extensão de Carga

Horária Especial e Localização de professor para
o ano de 2021.
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SETOR COMPRAS

AÇÃO DESCRIÇÃO

Processos de compras de equipamentos,

material permanente, este ano,

excepcionalmente, kit Merenda.

Autorizações de fornecimento.

Segue em anexo os processos executados

por este setor e seu andamento, no ano de

2020, que apesar das excepcionalidades

eventuais deste ano em particular

(PANDEMIA/COVID), foram realizados

normalmente, em tese, os quais cabiam a

responsabilidade deste setor.

Setor composto por 04 pessoas:

3 Paula Jordem Almança
4 Breno Robles Mariano

5 Carolina da Silva Nicoli

6 Débora Nunes Fernandes

Funciona geralmente, com 03 (três)

responsáveis na confecção de processos,

Termos de Referência, etc e 01 (um)

responsável pelas Autorizações de

Fornecimento, o qual todos inteirados das

funções gerais competentes a este setor.

O Setor possui sala independente, em

comunhão com o setor Financeiro da

Educação, que executa as demais

demandas competentes. O setor fornece

apoio e orientação aos demais setores para

a confecções das especificações dos itens a

serem licitados e acompanhamento dos

mesmos, supervisionando as entregas

juntamente com os fiscais de contrato. A

funcionalidade do setor tem trazido

resultados satisfatórios.
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ÓrgãoProcesso Nº do Processo . Valor Estimado Modalidade SituaçãoItem gerenCIador
Mobiliario1 27846/ 2019 SEMED R$ 1.643,701 Pré-escola, Fundamental, SEMED Entregando

Creche, Pré—escola, Fundamental, Fogão entregue/ restante2 Eletroeletrônico 23527/ 2019 SEMED R$ 1.422.882,99 SEMED novo processo
Utensílio de cozinha Creche, Pré— escola, Fundamental,3 23314/ 2019 SEMED R$ 555.568,80 Entregando(alumínio) SEMED

Creche, Pré— escola, Fundamental, ..4 Ar condicionado 21951 2019 SEMED R$ 730.775,54 Contabilidade
SEMED

5 Brinquedo de patio 32010/ 2010 SEMED R$ 626.720,78 Creche, Pré —escola, Fundamental, Entregue
Creche, Pré —escola, Fundamental,6 Filtro de bebedouro 21949/ 2019 SEMED R$ 71.823,60 Entregue

SEMED

Creche, Pré —escola, Fundamental,7 Bebedouro 10152/ 2019 SEMED Entregando
SEMED

Mobiliario (conjuntos Creche, Pré —escola, Fundamental, ..8 43895/ 2019 SEMED R$ 2.677.998,00 ContabilidadeFNDE) SEMEDLavadoras de Creche, Pré —escola, Fundamental, ..9 39446/ 2019 SEMED R$ 21.101,17 Contabilidadepressão SEMED
Creche, Pré— escola, Fundamental, ..10 Brinquedo de sala 36533/ 2019 SEMED R$ 732.793,67 Contabilidade

SEMED

11 Kit Merenda 050/ 2020 SEMED - Creche, pré, Fundamental Entregue
Aquisição de material12 047981 2019 SEMED R$ 111,731,28 Creche Contratos

de creche

“G Pó de café e açúcar 20530/ 2019 SEMED 4R$ 1.365,80 SEMED ContabilidadeEscova de dente e Creche, Pré— escola, Fundamental, .14 12433/ 2019 SEMED 15.405,00 Contabilidade
esponja SEMED
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Creche, Pré— escola, Fundamental,15 Material Descartável 9545/ 2019 SEMED RS 244.113,10 SEMED
SEMED

Mobiliario de Creche, Pré— escola, Fundamental,16 PP. 0076/ 2019 SEMAD - Empenhoescritório SEMED
Aquisição de roupa

17 de cama, banho e 30 799/ 2109 SEMED R$ 450,533,50 Creche Contabilidade
pijamas infantis

18 Colchões e outros P.P 0027 SEMED 58.000,00 Creche, Ed. Especial EMPENHOMaterial p/ .
Creche, Pré— escola, Fundamental, Asolicitar19 manutenção da P.P. 0076 Sec de Saúde

SEMED

limpeza pública

Creche, Pré— escola, Fundamental,20 Extintor de Incêndio P.P. 0038 SEMAD R$ 1.291.696 CONTABILIDADE
SEMED

Creche, Pré— escola, Fundamental,21 Troféus e medadlhas P.P.0059/ 2019 Sec. Esporte R$ 231,00 EMPENHO
SEMED

Recarga de gas, agua. . Creche, Pré— escola, Fundamental,
22 e vasilhames e kit 049548/ 2019 SEMED Em andamento SEMED Entregando

gás de cozinha

Rack do computador24 SEMED Em andamento SEMEDComputador ,25 ? Governo Em andamento SAUDE
Creche, Pré, Fundamental,

26 Totem 028/ 2020 Semed Em andamento Semed/ Semae ContabilidadeVeículo “27 Pp 19/2019 Defesa - A solicitar
28 Material grafico 34949219 Saúde Em andamento Creche, Pré, Fundamental, Contabilidade
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Semed/ Semae

Limpeza de Caixa Creche, pre, fundamental29 , 093/2020 Semed homologado Contabilidadedagua semed/ semaeInfraestrutura de Turismo , . .30 P.p.086/ 2019 - - Asolic1tar
eventosPassagem aéreas « . .31 P.p.63/ 2019 Semad - - Asolic1tar

Balanças e carrinhos ,
32 d P.p.44/ 2019 Semed Em andamento Creche, Pre, Fundamental, Semae Aser Entreguee carga

Ventiladores de . Creche, Pre, Fundamental,33 P.p 033/2019 Finança homologado EntregueCºlunª Semed/ Semae
Material Creche, Pre, Fundamental,34 . 033406/ 2020 Em andamento Novo processo SemedEletroeletrônico Semed/ SemaeAquisição de material ,

Creche, Pre— escola, Fundamental,35 de limpeza e 026737/ 2020 SEMED Em andamento SEMED
higienização pessoal

SEMED
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Processos — pedido de Ata 2020 — Para Autorização de Fornecimento

3116/2020 Mobiliário escolar infantil contabilidade empenhado
3578/2020 Extintor de incêndio e outros contabilidade empenhado
6073/2020 Material de limpeza e higienização - FMS contabilidade empenhado
7584/2020 Material Didático - Tecidos contabilidade empenhado
7871/2020 Materiais para manutenção da limpeza contabilidade empenhado
7873/2020 Colchões e outros contabilidade empenhado
8705/2020 Roupas de cama, banho e pijamas contabilidade empenhado
8707/2020 Bebedouros contabilidade empenhado
8800/2020 Mobiliário - Administrativo contabilidade empenhado
8995/2020 Brinquedos pedagógicos de pátio contabilidade empenhado
9329/2020 Eletroeletrônicos contabilidade empenhado
9333/2020 Utensílios de Cozinha - Alumínios contabilidade empenhado
5520/2020 Escova dental e esponja de banho contabilidade empenhado
9685/2020 Material de Higiene pessoal Orçamentário - seplades - não vai fazer esse ano
12419/2020 Bebedouros contabilidade empenhado
12378/2020 Material de Limpeza contabilidade empenhado
12328/2020 Material de Expediente contabilidade empenhado
12317/2020 Material de Expediente Compras - semed * ata venceu
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11741/2020 Kit gás e vasilhame contabilidade empenhado
14053/2020 Material de Construção contabilidade empenhado
13339/2020 Fralda descartável contabilidade empenhado
18327/2020 Ar condicionado Compras - semed - não vai comprar esse ano
23043/2020 Material de Creche contabilidade empenhado
23042/2020 Material de creche contabilidade empenhado
24242/2020 Aquisição de Balanças contabilidade empenhado
26582/2020 Aquisição de ferramentas e materiais de pintura contabilidade empenhado
28243/2020 Aquisição de mobiliário escolar contabilidade empenhado
28242/2020 Aquisição de brinquedos pedagógicos e de pátio Compras - SEMED Não vai comprar esse ano
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SETOR: PA TRIMÓNIO DA SEMED - 2020

AÇÃO DESCRIÇÃO

Acompanhar e monitorar toda transferência
mobiliaria entre as escolas;
Acompanhar a retirada de bens inservíveis das
escolas;

Coordenar a transferência do mobiliário da CMEI
Jucelia para o novo local de atendimento

Coordenar a divisão dos bens mobiliários entre as
Creches Jucelia e Lagoa Danta.

Mobiliar o predio para a abertura da creche Jadir
Machado através de transferencia de bens de
outras escolas.

Retornar todo o mobiliário do CMEI Dona Lili
Brumana para seu prédio próprio (CAIC).

Transferir todo o mobiliário da CMEI Marissol
Sad para o seu prédio próprio.

Entrega do imóvel onde funcionava a CMEI
Marissol Sad

Auxiliar na realização do Leilão Municipal.

Registrar e encaminhar em fichas próprias toda
movimentação mobiliaria como retirada de
inseríveis e transferências entre escolas para o
Setor Patrimonial Geral (Prefeitura);

Registrar e acompanhar a transferência para o
novo local de funcionamento;

Acompanhar a divisão e entrega dos bens;

Registrar e encaminhar em fichas próprias toda
movimentação mobiliaria entre as escolas para o
Setor Patrimonial Geral (Prefeitura)

Acompanhar, registrar e encaminha em fichas
próprias a retirada dos inseríveis e transferir os
bens em uso.

Acompanhar, registrar e encaminha em fichas
próprias a retirada dos inseríveis e transferir os
bens em uso.

setorVerificar o informar
responsável.

prédio e ao

Registrar em ficha própria a retirada dos bens
inservíveis e improprio ao consumo pela clientela
para o depósito;
Organizar o local para o leilão retirando os bens
dos depósitos pequenos para um só local de fácil
acesso.

Auxiliar na localização e na avaliação do bem
como membro (secretário) da Comissão de
Levantamento e Avaliação dos bens moveis e
imoveis inservíveis de acordo como o decreto
nº2647.
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Auxiliar as Escolas na localização dos bens não
localizados pela comissão de inventário;

Distribuir, acompanhar e entregar os bens
adquiridos pela SEMED

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;

Acompanhar a entrega dos bens diretamente da
empresa nas escolas tais como: armários, estantes,

roupeiros, fogões, trocadores de fralda, mesa de
refeitório infantil e adulta, bebedouros,
ventiladores, caminhas e brinquedos de pátio.
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SETOR: LIVRO DIDÁTICO - 2020

AÇÃO DESCRIÇÃO

Coordenar o recebimento, a guarda e a entrega
do Livro Didático e das obras literárias na
SEMED;

Coordenar o envio dos Livros as Escolas no
inicio do ano letivo;

Validar via sistema PDDE o remanejamento de
livros entre os outros municípios e escolas;

Orientar os Diretores para solicitarem via sistema
PDDE os pedidos ao FNDE da reserva técnica.

Organizar, coordenar e ofertar todo suporte no
período da Escolha dos Livro Literario realizado
pelas diretoras das Escolas do Ensino
Fundamental II

Coordenar, capacitar e monitorar o registro da
Escolha no Sistema do PDDE;

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;

Acessar o sistema PDDE Interativo.

Repassar todas as informações através dos meios
de comunicação.
Monitorar o registro dos gestores via sistema e
ofertar todo suporte para os gestores.

Repassar todas as informações através dos meios
de comunicação.
Monitorar o registro dos gestores via sistema e
ofertar todo suporte para os gestores.

Repassar todas as informações através dos meios
de comunicação.
Monitorar o registro dos gestores via sistema e
ofertar todo suporte para os gestores.
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SETOR: PROJETO PRESENÇA (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) - 2020

AÇÃO DESCRIÇÃO

Localizar todas os alunos que trocam de Escolas;

Localizar e confirmar a escola se o aluno é
beneficiário dp Programa Bolsa Família

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;

Pesquisar junto aos programas federais e a
Gestora Municipal do Programa Bolsa Familia se
a família realmente é beneficiaria para que a
mesma seja contemplada com os benefícios
repassados pelo município.

OBS: O Projeto Presença é o programa federal responsavel pelo acompanhamento da frequência
escolar, e junto ao Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Modalidades Especializadas
de Educação e da Assessoria Técnica de Acompanhamento Escolar, informou que, em decorrência
da pandemia do Covid-l9 e da suspensão das aulas em estados, municípios e no DF, fica suspensa o
acompanhamento e envio da frequência escolar dos seus beneficiários.

Prefeitura Municipal de Marataízes
Estado do Espírito Santo
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lSETOR: RECURSOS HUMANOS

AÇÃO DESCRIÇÃO
|] Elaboração do Atestado de Mensalmente;

Exercício da Secretaria de As declarações são protocoladas
Educação; junto com a certidão de tempo de

|] Declaração de Tempo de Serviço serviço, emitida pelo RH da
emitida pelo RH SEMED; PMM;

|] Atestado de Exercício dos Enviado Mensalmente;
EI Cedidos; Conferência, correção e

Recebimento do Atestado de arquivamento dos atestados
Exercício de todas as escolas (mensalmente/via e—mail )

EI (Magistério e Administrativo); Arquivamento dos documentos
Recebimento de documentos dos servidores;
pessoais dos servidores da Tudo o que diz respeito a vida

EI Educação; funcional do servidor;
Atendimento aos servidores; Formalização de contratos;

' EI Recebimento de documentos Envio Mensal;
para Para cada Ano Letivo e ProjetoEI contratação; Verão;

EI Atestado de Exercício dos Exame admissional,
servidores municipalizados; demissional e perícia ; para

E' Processo Seletivo de DT; recebimento de honorários.
Encaminhamento Para médico Conforme demanda;

D do trabalho; Cadastros, informações,
|] Encaminhamento para abertura alterações feitas através do
El de contas; sistema E&L; Recebida através

. |] GIM (Guia de Inspeção Médica) de e—mail
SIOPE;
Frequência de Estagiários;
Recebimento de Processos e

Despachos;
Atendimento ao público em
área exclusiva; retirada de
contra cheques, ficha
financeira e tempo de
serviço; Cadastrar os
funcionários pelo sistema
E&L;
Comprovante de rendimentos
anuais

mensalmente;
qualificar os processos,
responder e enviar;
espaço físico do RH;
serviços ofertados ao
servidor conforme for
solicitado;
Inserir cada funcionário e seus
dados pessoais e profissionais no
sistema de acordo com

cargo/função;
Retirada para fins de declaração
de imposto de renda
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SETOR Superintendência Administrativa e Financeira

AÇÃO / DESCRIÇÃO

A Superintendência Administrativa e Financeira e responsável por orientar, e acompanhar

os trabalhos dos setores de Compras, Licitações e Contratos; Nutrição e Merenda Escolar;

Recursos Humanos e de Pagamento de Pessoal; Almoxarifado e Patrimônio; Transporte

Escolar e Veículos de Apoio; Obras e Manutenção da Rede Física; e o Setor de Controle

Contábil e Financeiro;

- Presta assistência ao titular da Pasta no desempenho das suas atribuições, bem como

acompanha as atividades de planejamento, gestão do orçamento, execução orçamentária e

Hnanceua,

- Desenvolve as ações relativas ao planejamento estratégico e orçamentãrio da Secretaria,

junto a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças; acompanhar a execução dos

projetos e programas da Secretaria;

- Acompanha a execução das despesas relacionadas a convênios, ajustes, acordos e atos

similares, no âmbito da Secretaria e acompanhar sua execução, junto a Secretaria de

Planejamento;

- Processa os despachos e elabora as sínteses dos assuntos a serem submetidos a

determinação do Secretario;

- Acompanha, a receita e despesa do Município junto a Secretaria de Municipal de

Finanças, vinculada a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE, que compõem a

implantação dos programas de trabalho a serem executados;

- Orienta, juntamente com a Secretaria de Finanças e Secretaria de Planejamento quanto a

vinculação de recursos oriundos de transferências federais, estaduais, convênios, contratos

e outros ajustes e aqueles provenientes de fontes municipais destinados a despesa;

- Propor, juntamente com a Secretaria Municipal de Finanças, medidas de adequação, de

modo a racionalizar a programação orçamentária e financeira da Secretaria Municipal de

Educação

- Acompanha e controla a movimentação bancãria dos Recursos destinados a Educação;

- Elabora relatório de atividades dos programas executados pela sua area;

- Elabora conciliações bancarias;

- Acompanhamento dos contratos e dos convênios firmados pela Secretaria;
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- Formalização de processos para fins de liquidações e despesas.

- Auxilia o Departamento de Compras e licitação na elaboração de processos para

contratações de bens e serviços.

- Acompanha a execução dos Contratos Administrativos, bem como formalização de

processo de aditivos, prorrogações contratuais.

- Formalização de processo de aquisição de Alimentação Escolar referente ao recurso

federal (Programa Nacional de Alimentação Escolar), inclusive ao relacionado a aquisição

de itens da agricultura familiar, bem como o acompanhamento de todos os atos

decorrentes desse processo até a liquidação.

- Elabora pedidos de empenhos e acompanha a execução das despesas, e dos Contratos

de bens e serviços pertencentes a Secretaria Municipal de Educação que envolve

conferência, emissão/autenticações de certidões, soIicita nomeação dos fiscais do contrato.

- Acompanhamento de processos relacionados ao setor;
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SETOR: AGENDAMENTO

AÇÃO DESCRIÇÃO
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, LICENCA
MATERNIDADE, LICENÇA PATERNIDADE,
LICENÇA CASAMENTO, LICENÇA ÓBITO,
LICENÇA PARA ESTUDO.
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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SETOR: Controle de Pessoal

AÇÃO DESCRIÇÃO

- Processo Seletivo Designação Temporária.
Edital 11/2018 (Prorrogado).

- Processo de Localização 2020.
- Processo de Extensão 2020.

- Relocação de Servidores.

- Atendimento Presencial e Remoto em
conformidade com os protocolos de saúde no
combate a pandemia de Covid- 19.

- Colaboração no Fechamento do Atestado de
Exercício.

- Participação nas comissões dos Processos
Seletivos Simplificados: Localização, Extensão e
Designação Temporária, Exercício 2020;

- Escolhas de Servidores para atendimento a
demanda do “Projeto Verão”.

- Escolhas para as vagas disponíveis para o
processo de Localização;

- Escolha das vagas disponíveis para a Extensão
de Carga Horária Especial;

- Escolha das Vagas.

-Acompanhamento das escalas de trabalho nas
escolas de acordo com o Decreto 732/09/2020,
sobre as atividades durante a pandemia;

- Atendimento Presencial e Remoto das atividades

referentes a localização, controle, registro, notas e
movimentação de servidores em Designação
Temporária;

- Tramitação e resposta de processos com
solicitações referentes a localização, vagas e
remanej amentos dos servidores;

- Atendimento a servidores, diretores e público
em geral, sobre as demandas do trabalho remoto,
licenças de saúde e grupos de risco, junto ao RH
da Semed.

- Acompanhamento, junto a empresa Inovar, dos
resultados de ASO (Atestado de Saúde
Ocupacional) admissional, demissional, retorno
de licença e atestado, encaminhamento para o
INSS, em colaboração ao RH /Semed;
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- Processo de Localização 2021.
- Processo de Extensão 2021.

- Processo Seletivo Designação Temporária 2021.

- Tramitação de processos Administrativos no
sistema da E&L: protocolos, documentos
eletrônicos e processos;

- Conferência mensal das movimentações de
pessoal, licenças (maternidade, doença,
eleitoral...) e atestados, em colaboração com o RH
da Semed.

- Participação nas comissões dos Processos
Seletivos Simplificados: Localização, Extensão e

Designação Temporária — Exercício 2021;

- Conferência e análise das Inscrições, contagem
do tempo de serviço, classificação, divulgação
dos resultados, acompanhamento junto a
comissão sobre os recursos e resultado final;

- Levantamento de Vagas para as demandas dos
Processos Seletivos Simplificados de Localização

e Extensão de Carga Horária Especial para
Pedagogos, Professores Efetivos e Professores
Efetivos Municipalizados para o ano letivo de
2021;

- Levantamento de Vagas para as demandas do
Processo Seletivo Simplificado para Designação

Temporária para o ano letivo de 2021 e relocação
de pessoal dos contratos renovados.

- Cronograma de chamada para a escolha de
vagas dos cargos disponíveis para Localização
Provisória, Extensão de Carga Horária e
Designação Temporária para o ano letivo de
2021.
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SETOR ENSINO FUNDAMENTAL I

AÇÃO DESCRIÇÃO

Prefeitura Municipal de Marataízes
Estado do Espirito Santo

Reuniões com a equipe técnica pedagógica
da Semed (grupo Gestor do Programa
Conectados pela Educação) via aplicativo
Zoom, Google Meet e WhatsApp.

Reuniões, acompanhamento e
assessoramento aos diretores, pedagogos
e professores da rede. Via telefone,
WhatsApp, aplicativo Zoom e Google Meet

Elaboração de portaria para as escolas, de
acordo com o parecer do Conselho
Nacional de Educação, com o intuito de
oferecer aulas virtuais e remotas.

Planejar material para orientar o trabalho
das escolas na elaboração do planejamento
de readequação curricular.

Elaborar os processos de avaliação da
aprendizagem durante o ensino remoto.

Preparar minuta para as escolas com
orientações de arquivamento de
documentos.

Preparar a portaria municipal com
orientações para encerramento do ano em
curso.

Orientar as escolas para preparação do
plano de ação.

Auxiliar as equipes técnicas pedagógicas
das escolas para o bom desenvolvimento
do “Programa Conectados pela Educação”.

Orientar a equipe técnica pedagógica das
escolas e professores para elaboração do
planejamento de readequação curricular,
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-Acompanhamento ao Setor de Ouvidoria

com atendimento aos pais, alunos,

professores, pedagogos, diretores e demais
funcionários das escolas;

- Reunião Técnica do Paes com a SEDU e

Superintendência, via aplicativo Zoom e

Google Meet;

salientando a necessidade de oportunizar

objetos do conhecimento que garantam as
habilidades essenciais estruturantes e de

desdobramento.

Orientar a equipe técnica pedagógica das

escolas como elaborar o plano estratégico

de prevenção;

Fazer o repasse das portarias conjuntas
SEDU/SESA:

Nº 01 — R, de 08 de agosto de 2020 e nº 02

— R, de 20 de setembro de 2020;

Estabelecer medidas administrativas e de

segurança sanitãria a serem tomadas pelos

gestores das instituições de ensino no

retorno as aulas presenciais, e das outras

providências;

Fazer retomada de todas as portarias

municipais instituídas para execução e

orientação para o “Programa Conectados

pela Educação”;

Orientar sobre avaliação, pre conselho,

conselho de classe e escrituração da

documentação final;

Ressaltar a importância da realização da

busca ativa aos alunos, até o encerramento

do ano escolar em curso, se e quando
necessãno;

Atendimento atraves de ligações telefônicas

ou presencial, respeitando todos os

protocolos de segurança, para resolução e

mediação de conflitos;
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Chamada de professores nos processos
seletivos;

Monitorar e assessorar as ações referentes

ao planejamento e utilização do material

estruturante do PAES;

Socializar com o grupo Nupaes o

realinhamento do plano de ação;

Socializar com o grupo Nupaes do estado,

o planejamento de retorno as aulas e o que
muda;

Socializar com o grupo Nupaes as práticas

desenvolvidas pelos municípios durante

esse período de pandemia.

-Assessorar a chamada de professores nos

processos seletivos (Localização por ofício,

Localização provisória, Extensão de carga

horária e Designação temporaria).

Marataízes, 03 de dezembro de 2020.
Técnicas Pedagógicas:

Eliandra Gomes Silva Paresqui
Orlanda Gervasio da Silva

Osielsa Pereira da Silva Junger
Priscila Nunes Gomes dos Santos
Vanessa Costa da Silva Toledo
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SETOR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEMAE

AçAo DEscmçAo

Levantamento de quantitativo de

Material para aquisição e

distribuição nas unidades de

ensino e unidade central

7 Limpeza
8 Didãtico

9 Papelaria
10 Produtos Infantis

11 Produtos Pedagógicos

12 Levantamento de quantitativo necessário

para atender as escolas por modalidade

de ensino, bem como todos os
departamentos da secretaria.

13 Recebimento/Conferência do material

adquirido.

14 Armazenamento por produto com data de

validade visível.

15 Distribuição de materiais para as escolas

e departamentos da secretaria, atraves de

romaneio de entrega.

16 Controle de Estoque.

Atendimento as Escolas

2. Apoio na confecção do Mapa de Merenda

Escolar.

3. Visitas

4. Ajuda em mudanças e nos projetos no

decorrer do ano letivo, sempre que
solicitado.

5. Controle do Estoque nas escolas, do
material enviado, para que não haja
desperdício.
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SETOR: Gabinete da Secretaria de Educação

AÇÃO DESCRIÇÃO

1- Organização e agenda de reuniões;

2- Elaboração de documentos e correspondências;

3- Promover articulações com o setor pedagógico;

4-Articulação com os governos Federal e Estadual

5-Planejamento, Coordenação e execução

17 Organiza o atendimento tanto de
servidores como o público em geral que
procuram a Secretaria em seus diferentes
objetivos.

18 Encaminhar documentos aos órgãos
competentes, tais como SEDU, Ministério
Público, Conselhos, Superintendência, e
outros.

19 Buscar otimização das relações com o
setor pedagógico, visando o bom
andamento dos serviços educacionais;

20 Objetivando a integração e apoio a Rede
Municipal de Ensino.

21 Controlar as atividades educacionais

referentes a Educação Infantil (Creche e
pré - escola) quanto ao Ensino
Fundamental, de responsabilidade
Constitucional do município.
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| Setor de Programas e Projetos

AÇÃO DESCRIÇÃO

CONVIVAS/UNDIME

O Conviva Educação é uma plataforma
de Gestão, uma iniciativa da UNDIME
(União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação) em parceria
com outros dez institutos e fundações e
conta com o apoio do CONSED
(Conselho Nacional de Secretários de
Educação) e da UNCME (União Nacional
dos Conselhos Municipais de Educação).
Acompanhamento da plataforma com
alimentação, estudo, liberação de perfil e
monitoramento das orientações e
legislações que são reunidas na
plataforma para colaboração na dinâmica
de trabalho da secretaria de educação.

COORDENAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS

A Coordenação de Estágios é
responsável pelo gerenciamento das
informações relativas a Estágios dos
estudantes regularmente matriculados
nos cursos de graduação. Tem como
objetivo acompanhar o estudante na
realização de seu estágio Curricular e /ou
Obrigatório e Extra Curricular e/ou não
Obrigatório, promover orientação quanto
ao mercado de trabalho; dar informações
sobre as legislações relacionadas ao
trabalho e demais assuntos afins.
Localizar e remanejãr o estagiário no
setor ou escola quando necessário.
Realizar reuniões de orientação e
acompanhamento junto aos estagiários.

PROGRAMA EDUCAÇÃO CON ECTADA

O Programa de Inovação Educação
Conectada do Ministério da Educação
tem o objetivo de apoiar a
universalização do acesso à internet de
alta velocidade, por via terrestre e
satelital, e fomentar o uso de tecnologia
digital na Educação Básica. O setor é
responsável por:
Realizar adesão no PDDE — interativo da
SEMED.
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Orientar a adesão das escolas no PDDE
— interativo de cada unidade executora.
Acompanhar a elaboração e
monitoramento do PAF.
Orientar sobre as diretrizes e as fases do
programa.
Promover a discussão das políticas
relativas ao programa junto a rede
municipal de ensino.
Orientações assíncronas.

PROGRAMA DE FORMAÇÃO
Formação pela Escola (FPE)

O Formação pela Escola (FPE) e um
programa de formação continuada, na
modalidade a distância, que tem por
objetivo contribuir para o fortalecimento
da atuação dos agentes e parceiros
envolvidos com a execução, o
monitoramento, a avaliação, a prestação
de contas e o controle social dos
programas e ações educacionais
financiados pelo FNDE. As ações junto
ao programa são de divulgação do
programa para toda a rede municipal;
Orientação e efetivação da inscrição;
Realização da tutoria das turmas abertas
para o curso, envolvendo encontro de
estudo, correção do trabalho final,
correção dos fóruns de debates e
fechamento de notas;
Abertura de turmas bimestralmente
sendo 5 aberturas no ano;
Ministerio da Educação oferece um
ambiente virtual — o Sistema Integrado de
Planeiamento, Orçamento e Finanças do

SIMEG Ministerio da Educação (Simec).
Alimentar o sistema;
Atualizar o sistema,
Realizar adesão e acompanhamento dos
módulos de programas e ações federais.
O PDDE (Programa Dinheiro Direto na
Escola) consiste na assistência financeira
as escolas públicas da educação básica

PDDE das redes estaduais e municipais.
Alimentar o sistema;
Atualizar o sistema,
Realizar adesão e acompanhamento dos
módulos de programas e ações federais
O Plano de Ações Articuladas (PAR) e
uma estratégia de assistência técnica e
financeira iniciada pelo Plano de Metas
Compromisso Todos pela Educação,
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Plano de Ações Articuladas (PAR)

instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de
abril de 2007, fundamentada no Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE),
que consiste em oferecer aos entes
federados um instrumento de diagnóstico
e planejamento de política educacional,
concebido para estruturar e gerenciar
metas definidas de forma estratégica,
contribuindo para a construção de um
sistema nacional de ensino. Preencher o
sistema;
Mobilização dos setores da SEMED para
discussão e articulação no
preenchimento;
Elaboração do Plano;
Acompanhamento e monitoramento das
ações durante os 4 anos de vigência;

Plano Municipal de Educação -PME O Plano Municipal de Educação — PME
trata-se de um documento que,
considerando o conhecimento acerca da
realidade municipal, em consonância
com o estabelecido pelo Plano Nacional
de Educação, representa, por parte do
município, a assunção de um
compromisso com a sociedade na
continuidade e aprimoramento de um
trabalho de qualidade na educação.
Acompanhar e monitorar a
implementação das metas e estratégias.
Mobilizar discussões na construção de
políticas que viabilizam as metas do
PME.

PROJETO FORMACAO CONTINUADA
DA EDUCAÇAO INFANTIL

Parceria de Formação UFES/GRUFAE

O Grupo de Pesquisa Formação e
Atuação de Educadores (GRUFAE),
constituído a partir de 2006, vincula-se
ao Programa de Pós graduação em
Educação (PPGE), do Centro de
Educação (CE) da Universidade Federal
do Espírito Santo (UFES). Desenvolve
ações de ensino, pesquisa e extensão,
integrando pesquisadores, estudantes da
graduação (em especial, do Programa de
Educação Tutorial: Projeto Educação) e
da pós-graduação, profissionais e outros
interessados no desenvolvimento de
estudos que tematizam a formação e o
trabalho docente no campo da educação
infantil. Ações relativas a captação de
parceria para a realização da formação,
Instituição da parceria;
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Elaboração conjunta do projeto de
formação e autorização para realização;
Acompanhamento da execução.
Elaboração de relatório final do projeto e
planilha de carga horária para
certificação.
Organização dos encontros formativos
junto ao setor de Educação Infantil..

PMALFA / TEMPO DE APRENDER

O Programa Mais Alfabetização, criado
pela Portaria nº 142, de 22 de fevereiro
de 2018, e uma estratégia do Ministerio
da Educação para fortalecer e apoiar as
unidades escolares no processo de
alfabetização dos estudantes
regularmente matriculados no 1º ano e
no 2º ano do ensino fundamental.

O Tempo de Aprender e o programa
sobre alfabetização mais completo da
história do Brasil. Destinado
precipuamente as crianças da pré-escola
e do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental

das escolas públicas brasileiras.
Encontros para orientações do Programa
com todo segmento pedagógico da
escola.
* Monitoramento e Assessoramento das

Ações do Programa.
*Elaboração de relatórios para avaliação
do Programa.
* Acompanhamento das ações do
Programa na plataforma para possíveis
intervenções pedagógicas.

PROGRAMA ProBNCC

A iniciativa e uma das ações para a
implementação da BNCC em regime de
colaboração, envolvendo entidades do
governo federal, como o MEC e o
Conselho Nacional de Educação (CNE),
além de representantes estaduais, como
o Conselho Nacional dos Secretários
Estaduais de Educação (Consed); o
Fórum Nacional dos Conselhos
Estaduais de Educação (FNCEE), e
representantes municipais, como a União
Nacional dos Dirigentes Municipais de
Educação (Undime) e a União Nacional
dos Conselhos Municipais de Educação
(Uncme).
Organização de formação para
aproximação ao novo currículo proposto
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pela BNCC envolvendo todas as
unidades de ensino da Rede Municipal
de Educação.
Orientação quanto aos procedimentos
referentes a organização do currículo a
partir da BNCC.

O objetivo final da educação integral e a
promoção do desenvolvimento

PROJETO Municipal Educação IntegraI integral dos alunos, por meio dos
em Tempo Integral aspectos intelectual, afetivo, social e

físico.

Objetivo do Projeto e Ampliar os tempos,
os espaços e as oportunidades
educativas na educação básica,
promovendo a qualidade da educação de
crianças e adolescentes. Criar condições
de tempo e de espaços para materializar
o conceito de educação integral. Atuar
nas áreas da convivência social, assim
como o acesso ao conhecimento
construído historicamente,
potencializando as aprendizagens, por
meio da oferta de atividades
pedagógicas, culturais, artísticas, tecnico-
científicas e esportivas relacionadas as
áreas do conhecimento, concepções e
eixos transversais do Currículo da
Educação Básica.
*Análise do relatório final do ano de 2019

para encaminhamento das ações de
2020.

*Construção da 1ª versão da Proposta
Municipal de Tempo Integral.
[Criação da Portaria que institui o
Programa de Educação Integrada.
*Reuniões com a equipe para formatação
da Proposta.
Conversar com as Escolas contempladas
com o Programa, realizando as
orientações mais específicas que dizem
respeito aos esclarecimentos que devem
ser feitos com a comunidade escolar; a
seleção dos alunos que participarão do
tempo integral e a execução
propriamente dita do Projeto .
*Visitas ao espaço do Projeto.
Instituição do Programa “Conectados
pela Educação” para atendimento da
oferta remota da educação na
excepcionalidade do ano de 2020 em
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Programa “Conectados pela Educação” razão da Pandemia da COVID-t 9.
Elaboração das normativas para
funcionamento do Programa conforme
sua implementação e avaliação.
Elaboração do instrumento de relatório
mensal de acompanhamento do
programa junto a todas as instituições
escolares da Rede Municipal.
Elaboração da estrutura do Plano de
Ação Emergencial que cada instituição
organizou em razão da pandemia da
COVlD-19.
Gestão, acompanhamento e avaliação do
Programa Conectados pela Educação
junto a equipe técnica da SEMED no
encaminhamento das ações do
programa..
Construção de relatório do quadrimestre
referente ao desenvolvimento do
programa abrangendo todas as
instituições de ensino da Rede Municipal.
Orientação e acompanhamento as
equipes escolares as quais o setor ficou
responsável por acompanhar (total de 7
instituições).
Organização das reuniões municipais de
orientação aos pedagogos e diretores
referente as ações do programa.
Participação no GT de trabalho de
Currículo para elaboração das
orientações municipais.

PROJETO FORMAÇÃO CONTINUADA
DA EDUCAÇAO ESPECIAL

UFES/GRUFOPES

O Grupo de Pesquisa "Formação,
Pesquisa-Ação e Gestão de Educação
Especial" (GRUFOPEES - CNPq)
desenvolve pesquisas na area de
Educação Especial na perspectiva
inclusiva em colaboração com gestores
de Educação Especial e outros
profissionais do ensino tendo como foco
a formação continuada na perspectiva da
pesquisa-ação. Temos como princípio a
indissociabilidade entre ensino, pesquisa
e extensão como eixo condutor para
construção de conhecimentos, políticas e
práticas de inclusão escolar.
Ações relativas a captação de parceria
para a realização da formação no
município de Marataízes,
Instituição da parceria por via de
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assinatura do termo de parceria;
Elaboração conjunta do projeto de
formação e autorização para realização;
Acompanhamento da execução.
Elaboração de relatório final do projeto e
planilha de carga horária para
certificação.
Instituição do GREPMEI;
Organização dos encontros formativos
junto ao setor de Educação Especial.

CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCACAO

Os Conselhos Municipais são
mecanismos de interlocução permanente
entre Governo e Sociedade Civil, que
vêm ampliando e aperfeiçoando sua
atuação, auxiliando a administração no
planejamento, orientação, fiscalização e
julgamento nas questões relativas a cada
área temática.

Apoiar administrativamente as reuniões
do conselho;
Acompanhar vigência do conselho e
mobilizar as novas eleições;
Acompanhar as demandas relatadas pelo
conselho.

ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO

DO FUNDEB

O Conselho de Acompanhamento e
Controle Social do Fundeb e um
colegiado que tem como função principal
acompanhar e controlar a distribuição, a
transferência e a aplicação dos recursos
do Fundo, no âmbito das esferas
municipal, estadual e federal.
O conselho não e uma unidade
administrativa do governo.
Apoiar administrativamente as reuniões
do conselho;
Acompanhar vigência do conselho e
mobilizar as novas eleições;
Acompanhar as demandas relatadas pelo
conselho.
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Setor : TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO

AÇÃO DESCRÇÃO
Atendimento a Aluno da Rede Pública Atendimento em três turnos: Matutino e

Vespertino, bem como dos eventos
extracurriculares.

Agendamento para atendimento as
Escolas em datas comemorativas.

Atendimento a Escolas em datas
comemorativas
Levar alunos ao local do evento, assim
como funcionário da escola que solicitou o
serviço.

Abastecimento e manutenção e lavagem
de Veículos (Onibus)
Acompanhamento da manutenção dos
veículos.

É feito abastecimento e manutenção dos
veículos para condução dos alunos
periodicamente.
Obs: Em período de pandemia, com as
aulas suspensas, foram feitas manutenções
nos veículos como: troca de baterias óleo e
lavagem.

Expedição e correspondências em geral Havendo eventos, como passeios, aula de
campo, sempre que solicitado e feito
atendimento pelo setor.

Livro de ponto — Controle de Frequência É aberto todos os dias onde são
registrados presença de funcionário do
setor e ocorrência.

Registro em Ata Onde é registrado qualquer situação que
não faça parte do cotidiano; ocorrências em
geral.

Orientações diversas ao funcionário Orientação para bom desempenho do
trabalho diário, a motoristas e Monitores de
Transporte Escolar, como: a forma de
condução dos veículos, cuidados
necessários, limpeza interna dos mesmos,
também como proceder em situações
diversas no interior do ônibus escolar, tanto
com alunos como com os colegas de
trabalho. O tratamento com pais e alunos.
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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
COMPETENCIAS É 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;
e. analisar as alterações verificadas nas previsões do orçamento
anual e plurianual de investimentos da Secretaria e propor os
ajustamentos necessarios;
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;
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;
j. executar, conservar, manter e restaurar obras/prédios públicos;
k. coordenar e supervisionar as atividades de almoxarifado,
[relacionados com os atividades da Secretaria;
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]. orientar e coordenar a apropriação e analise 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;
n. exercer o cumprimento e a fiscalização das exigências contidas
na legislação de obras e edificações particulares;
o. 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 55 (cinquenta e cinco)
COMISSIONADOS 21 (vinte e um)CONTRATADOS 01 (um)
CEDIDOS A ESTA SECRETARIA 01 (um)ESTAGIÁRIOS 12 (doze)

TOTAL 90 (noventa)
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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; anãlise, 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:

VALOR ORÇADO LOA 2020 VALOR ATUALIZADO DA LOA 2020
71.511.892,91 87.082.484,57

1.2 - ASPECTOS DE NATUREZA FINANCEIRA

EMPENHADO (2020) LIQUIDADO (2020)
79.765.834,88 79.765.834,88

% LIQUIDADO EM RELAÇAO AO ORÇAMENTO ATUALIZADO DA SECRETARIA | 91 59%
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1.3 - ASPECTOS DE NATUREZA FISCAL

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

120.000,00 (cento e vinte e mil reais) realizou parte da Obra de Drenagem e

Pavimentação Asfãltica dos trechos Boa Vista X Caculucagem X Jaboti X
Jerusalem X São João do Jaboti.

1.4 - ASPECTOS DE NATUREZA OPERACIONAL

1.4.1 - Atividades Desenvolvidas pela Secretaria
AÇAO DESCRIÇAO DA AÇAO

Pavimentação de Drenagem e Pavimentação de Trecho da Av. Amazonas,
Trecho da Rua São Paulo e Trecho da Rua Joaquim Candal Ribeiro- BairroBelo Horizonte. ,
Pavimentação de Drenagem das Ruas Emilio Bom Gosto e trechos da Av.
Espinha de Peixe- Bairro Santa Rita II.
Drenagem e Pavimentação do Bairro Nossa Senhora Aparecida.
Drenagem e Pavimentação de ruas na localidade de Praia dos Cações.
Drenagem e Pavimentação da Rua projetada 1 em Jacarandá;

Pavimentação, Drenagem e Drenagem e Pavimentação da Rua projetada 2 em Jacarandá - próximo ao
Melhorias de Ruas Campo de FuteboL

Drenagem e Pavimentação Asfáltica de ruas na localidade de Timbó ll.
Drenagem e Pavimentação de ruas no Bairro Santa Rita ll.
Drenagem e Pavimentação de rua na localidade de Boa Vista.
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 de Trechos das ruas Professor Luiz Siqueira,
Desembargador Ayrton Lemos Filho e rua Projetada ( encontramento com
a Cristiano Dias Gomes).
Drenagem e Pavimentação da Rua Getúlio Souza no Bairro Esplanada.
Drenagem e Pavimentação de ruas do Bairro Santa Tereza.
Pavimentação em Concreto Usinado na Rua da Casa Popular; Rua na
localidade de Jacarandá, Rua na localidade de Capinzal, Rua da
localidade de Brejo dos Patos e Rua na localidade de lmburi.
Pavimentação de Rua Projetada (atras do Edifício Carone). - Centro.

ÍAZYL'EãgªªãZºáfgãªªº—lºm e Drenagem e Pavimentação da Rua Projetada (Rua da
Peixaria do Gabriel) em Praia dos Cações.
Obras em Andamento
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;
Drenagem e Pavimentação de parte da Barra, incluindo Wanda Maria e
parte do Bairro Candinha;
Drenagem e Pavimentação nas ruas do entorno da Sede da Prefeitura;
Drenagem e Pavimentação da Avenida Vitória;
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Drenagem e Pavimentação Jaboti x Timbó;
Drenagem e Pavimentação Lagoa do Siri x Alto Siri x Lagoa Dantas x
Xodó;

Drenagem e Pavimentação da Localidade de Alto Lagoa Funda
Drenagem e Pavimentação de ruas no Bairro Santa Rita I e Bairro Cidade
Nova

Drenagem e Pavimentação Asfãltica dos trechos Nova Canaã x Brejo dos
Patos x Jaboti

Drenagem e Pavimentação Asfãltica dos trechos Betinho x Estrada de
Jacarandá e Trecho de Capinzal
Drenagem e Pavimentação Asfãltica dos trechos Boa Vista X
Caculucagem X Jaboti X Jerusalém X São João do Jaboti
Drenagem e Pavimentação de Ruas Próximo a Creche de Jacarandá
Pavimentação da Rua AriobaIdo Grilo Amaro (uma Rua antes do CDP) —
Alto Acapulco.

Rede de Esgotamento
Sanitário

Esgotamento Sanitário de ruas do Bairro Santa Tereza

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 da Localidade de Alto Lagoa Funda
Esgotamento Sanitário de ruas no Bairro Santa Rita I e Bairro Cidade Nova
Esgotamento Sanitário nas ruas do entorno da Sede da Prefeitura
Execução do Esgotamento Sanitário de parte do Bairro Santa Rita ll —
Bacias 04 — 05

Urbanização da Orla

1ª Etapa da Reurbanização e Melhoria da Mobilidade Urbana da Orla da
Praia na Avenida Atlântica - 184,53m e Praça Ricardo Gonçalves
6.898,52m2 (sendo faixas elevadas nas Ruas Jamil Cade — 7,09m, Mimoso
do Sul — 5,99m, Mario Resende — 6,42m, Avenidas: Miramar — 12,67m, e

Governador Lacerda de Aguiar — 8,95m)
Revitalização da Praia da Barra

Obra em andamento:

2ª Etapa da Reurbanização e Melhoria da Mobilidade Urbana da Orla de
Marataízes, referente ao trecho entre a Rua John Kennedy e a Rua
Cachoeiro de Itapemirim, no município de Marataízes
3ª Etapa da Reurbanização e Melhoria da Mobilidade Urbana da Orla da
Praia Central de Marataízes, referente ao trecho entre a Rua John
Kennedy e a Rodoviária

Construção de Praças

Reforma, Ampliação e Urbanização da Praça Central da Barra.
Construção de Praça na Localidade de Jacarandá.
Revitalização de Praça e Construção de Rampa e Construção de Rampa
na localidade do Pontal.

Construção de Praça no Entorno da Unidade de Saúde do Bairro Cidade
Nova

Obra em andamento:

Construção da Praça Tiradentes, localizada entre as Ruas Tiradentes e
Rosália Mignoni

Melhorias de Imóveis
Públicos

Reforma do Mercado de Peixe da Barra
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Manutenção nos Prédios Públicos:
Campo de Futebol de Nova Canaã;
Casa de Passagem;
Casa do Artesão;
Centro de Convivência Renascer;
Praça Nova Marataízes;
Sede da Prefeitura;
Sede da Secretaria de Agricultura;
Quadra de Boa Vista;
Quadra de Lagoa Dantas;
Quadra de Canaã
Quadra de Skate da Barra;
Ginásio do Bairro Santa Rita;

Campo de Futebol Society de São João do Jaboti
Sala do Empreendedor;
Sede da Secretaria de Assistência Social;
Sede da Secretaria de Defesa Social e Segurança Patrimonial;
Superintendência do trabalho;
Casa do Micro Empreendedor;
Sede da Secretaria de Serviços Urbanos;
CREAS;

Em andamento:

Demolição da Caixa D' água do Bairro Santa Tereza
Construção de 29 casas populares
Reforma do Centro Municipal de Educação Infantil Ayd Miguel Sad;
Reforma da Escola de Ensino Fundamental de Maringá;

Construção de Unidades de
Saúde

Construção da Unidade Básica da Saúde da localidade de Canaã;
Construção da Unidade Básica da Saúde da localidade de Boa Vista do
Sul;

Instalação da Casa Rosa

Manutenção nos prédios da Secretaria de Saúde
Centro de Especialidades Médicas;
Almoxarifado 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 Lagoa Dantas;
Unidade Básica de Saúde de Marataízes;
Unidade Básica de Saúde de Marataízes ll;
Unidade Básica de Saúde do Pontal;
Unidade Básica de Saúde de Praia dos Cações;
Unidade Básica de Saúde de Lagoa Funda;
Vigilância Ambiental;
Saúde Mental;
Unidade de Resgate
Centro de Tratamento de Toxicômano;
Farmácia Básica;
AMA;
Unidade de Pronto Atendimento - UPA.

Obras em Andamento

Construção da Unidade Básica de Saúde na localidade do Pontal

Construção ou Melhorias de
Escolas

Reforma do Centro Municipal de Educação Infantil Ayd Miguel Sad
Reforma da Escola de Maringá
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Construção ou Melhorias de
Escolas

Construção ou Melhorias de
Escolas

Construção de Cobertura Fixa do Pátio da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Pastor José Abraão na localidade de Nova Canaã

Serviços de Manutenção nas seguintes escolas:
»

V

Escola Municipal de Ensino Fundamental Anália Queiroz da Silva;

Centro Municipal de Educação Infantil “Ademar Paes Batista”;

Escola Municipal de Ensino Fundamental “Lagoa Dantas”;

Escola Municipal de Ensino Fundamental “Maria da Costa
Machado”, na localidade de Brejo dos Patos;

Escola Municipal de Ensino Fundamental “Pontal”;

Escola Municipal de Ensino Fundamental “Nagib Meleip”;

Escola Municipal de Educação Infantil “Mônica de Aguiar”

Escola Municipal de Ensino Infantil “Professor Marcelo Gomes
Moreira”;

Escola Municipal de Educação Infantil “Criança Feliz”;

Escola Municipal de Educação Infantil Lili Brunana;

Escola Municipal de Educação Infantil Lili Brunana II;

Escola Municipal de Educação Infantil Priscila Ferreira da Silva;

Escola Municipal de Educação Infantil Jacarandá;

Escola Municipal de Educação Infantil Jucélia de Oliveira Cunha
Bahiense;

Escola Municipal de Educação Infantil Derlúcia Duarte Ribeiro;

Escola Municipal de Ensino Fundamental Imburi;

Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria da Glória;

Sede e Almoxarifado da SEMED;

Escola Municipal de Ensino Fundamental Bonifácio João Marvila

Escola Municipal de Educação Infantil Marisol

Escola Municipal de Educação Infantil Virgílio Rodrigues;

Escola Municipal de Ensino Fundamental Pastor José Abraão na
localidade de Nova Canaã;

Escola Municipal de Educação Infantil Ayd Miguel Sad;

Escola Municipal de Ensino Fundamental Sebastião Almeida
Ferreira da localidade de Praia dos Cações;

Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental
Curvina;

Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental

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



Maria da Costa Machado;

» Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental
Professora Zeni;

» Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental José
Antônio Almeida;

Escola Municipal de Educação Infantil Maycon Costa dos Santos;

Escola Municipal de Educação Infantil de Brejo dos Patos;

Escola Municipal de Educação Infantil de Lagoa do Siri;

Escola Municipal de Educação Infantil Antônio Hautequest Filho.

Obras em andamento:

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

Reforma e Ampliação do Centro de Atenção Integrada à Criança e ao
Adolescente — CAIC

Construção da Nova Escola de Ensino Fundamental Nagib Melep

Construção de Campo de
Futebol Society

Construção de Campo de Grama Sintética na localidade de Canudos
Construção de Campo de Grama Sintética do Bairro NSA

Obras em Andamento

Construção de Campo de Futebol Society do Bairro Pedrolãndia
Construção do Campo de Grama Sintética na localidade de Alto Cações
Reforma e Ampliação da Quadra Poliesportiva na localidade de Brejo dos
Patos

Elaboração de Projetos
Executivos

Projeto de Urbanização da Chegada de Marataízes (Trevo à

Avenida Domingos Martins);

Urbanização da Orla do Pontal;

Projeto Executivo de Engenharia de Pavimentação e Drenagem

da Ligação Viária Boa Vista — Imburi;

Projeto Executivo de Engenharia de Pavimentação e Drenagem

do Bairro Nova Marataízes;

Projeto Executivo de Engenharia de Pavimentação e Drenagem

do Bairro Lagoa do Siri;

Projeto de Esgoto, Pavimentação, Drenagem e Urbanização

(incluindo Praça), do Bairro Belo Horizonte;

Projeto Executivo de Esgotamento Sanitário do Bairro Barra do

Itapemirim (Região 03);

Adequação do Projeto Executivo da 3ª Etapa de Reurbanização e
Melhoria da Mobilidade Urbana da Orla da Praia Central de
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Elaboração de Projetos
Executivos

Marataízes;

Projeto Executivo de Sinalização de Diversas Ruas do Município

de Marataízes;

Projeto Executivo de Engenharia e Arquitetura da E.M.E.F
“Maria da Glória” — Marataízes.

Projeto Executivo de Reforma do Centro Esportivo Municipal;

Projeto Executivo de Reforma e Ampliação da Sede da Secretaria

Municipal de Educação;

Projeto Executivo de Iluminação do Entorno da Prefeitura;

Projeto Executivo de Estabilização do Trapiche e Urbanização do

Entorno;

Projeto Executivo de Reforma do Centro Cultural (Antiga Oficina

de Trem);

Projeto Executivo de Construção de Portal e Letreiros no
Município;

Projeto Executivo de Urbanização do entorno da Lagoa do Siri;

Projeto de Desassoreamento, Esgotamento Sanitário de bairros

do entorno e Despoluição da Lagoa do Siri;

Projeto Executivo de Pavimentação e Drenagem das Ruas do
Entorno da Lagoa do Siri;

Projeto Executivo de Construção de Mirante nas Falésias em
Cacqucagem, e nos Bairros Belo Horizonte, Belvedere, Acapulco,

Lagoa Dantas;

Projeto Executivo de Construção de Passarelas para
acessibilidade às Praias Central e Colônia;

Projeto Executivo de Construção e implantação de Rampa de voo

Iivre;

Projeto Executivo de Construção de Mirante no Morro da Palha,
inclusive restaurante;

Projeto Executivo de Urbanização de Circuito de Motocross;

Projeto Executivo de Pavimentação e Drenagem do acesso ao
Mirante no Morro da Palha.
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1.4.2 - Atividades Desenvolvidas pelos Setores ligados à Secretaria

AçAo DESCRIÇAO DA AçAo
Certidão de Habite-se: 54;
Certidão Detalhadas: 32;
Aprovação de Projeto: 93
Autenticação de Projeto: 51 ;
Denúncias atendidas: 327;
Autorização para ligar água: 189;
Embargo de Obras: 07;
Notificações: 248
Auto de Infração: 15
Outras Autorizações: 59;
Numeração de Residência: 03;
Alocação de Poste: 122;
Alvará de Funcionamento: 387;
Autorização para murar: 32
Medidas Lineares: 11;
Localização de Lotes: 08;

Superintendência de Fiscalização de
Obras e Posturas

Superintendência de Fiscalização de
Obras e Posturas

TOTAL: 1.638 processos analisados e
lavrados 248 notificações e 15 autos de
infrações.

1.5 - ASPECTOS DE NATUREZA PATRIMONIAL

QUANTIDADE DE BENS EM 01/01/2020 434
QUANTIDADE DE BENS EM 12/2020 480

Em 2020 foram incorporados ao patrimônio da Secretaria de Obras e Urbanismo

mais 46 (quarenta e seis) bens.
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2. CONCLUSÃO

A Secretaria de Obras e Urbanismo com o aumento da arrecadação tem

realizado importantes obras/serviços que contribuem para a melhoria da

qualidade de vida dos munícrpes. São obras de saneamento básico,

infraestrutura, esporte, lazer.

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

realizadas. Destacamos as obras de Drenagem e Pavimentação Asfaltica

ligando as comunidades, oferecendo qualidade de vida, condições dignas de

ir e vir, proporcionando maior segurança e trafegabilidade aos seus usuários,

bem como, 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, 09 de dezembro de 2020.

RICARDO PEPE REIS

Secretário Municipal de Obras e Urbanismo
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SECRETARIA MUNICIPAL DE Saúde
SECRETÁRIO: ERALDO DUARTE SILVA JUNIOR

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 A SEMUS
COMPETENCIAS Subseção VIII, 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 Judicialização, Controle de Estoque e Patrimônio:
Diretoria de Judicialização;
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Diretoria de Controle de Almoxarifado e Patrimônio;

Diretoria de Controle de Estoque exclusivo da Farmácia Básica e PAM;

. Superintendência de Auditoria.,

SERVIDORES DA SECRETARIAESTATUTÁRIOS 223
ESTATUTARIOS DO PROCESSO SELETIVO 122COMISSIONADOS 40CONTRATADOS 226
GEDIDOS A ESTA SECRETARIA 22ESTAGIARIOS 60TOTAL 693
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L APRESENTAÇÃO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE é órgão de Administração Especifica, tendo

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

governamentais no âmbito da saude, 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 saude e o compromisso com a defesa da vida.

1.1 - ASPECTOS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA

1.1 - ASPECTOS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA

A Secretaria possui 07 (sete) programas:

VALOR ORÇADO LOA 2020 VALOR ATUALIZADO DA LOA 2020
41.134.521,69 68.089.203,57

1.2 - ASPECTOS DE NATUREZA FINANCEIRA

EMPENHADO (2020) LIQUIDADO (2020)
64.363.059,55 64.254.772,65

% LIQUIDADO EM RELAÇAO AO ORÇAMENTO ATUALIZADO DA SECRETARIA | 94,36%

1.3 - ASPECTOS DE NATUREZA FISCAL

A Secretaria Municipal de Saude possui recursos vinculados no exercício de
2020:

SECRETARIAS FONTE DE RECURSO
Saude PAB Fixo

PSF
PACs
Saúde Bucal
PMAQ
MAQ
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VISA

ECD

Assistência Farmacêutica

Programa Saúde na Escola

1.4 - ASPECTOS DE NATUREZA OPERACIONAL

1.4.1 - Atividades Desenvolvidas pela Secretaria

AçAo DESCRICAO DA AÇAO
Gestão em Saúde

Diretriz:

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

Descentralização
Monitoramento e avaliação do Sistema Municipal de
Saúde e Produção de Serviços;
Realização da avaliação mensalmente dos serviços de
saúde com os Diretores e os Superintendes;

administrativa e de
serviços/municipalização.

Objetivo: Apoiar o planejamento, Desvinculação da Gestão Orçamentária e Financeira;

coordenar, supervisionar e avaliar as Avaliação das atividades operacionais dos setores
administrativos quadrimestralmente;

políticas públicas na área da saúde.
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 à 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

AÇAO DESCRIÇAO DA AÇAO
Atenção Primária à 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 01/01/2020. 5903

QUANTIDADE DE BENS EM 31/12/2020 6374

Justificativa de aumento de bens: Aquisições/transferências.

2. CONCLUSÃO

Sem dúvida, a area da saúde e 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 e uma coisa que não se espera, requer

ações rãpidas. 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.

O ano de 2020 foi um ano atípico em virtude da pandemia de GOVID-19. Uma

situação que a humanidade não vivia havia algumas gerações. Em Marataízes

houve um grande aumento da demanda por serviços de saúde, especialmente

nos atendimentos de urgência e emergência, que conseguiu ser absorvida

satisfatoriamente pela UPA24. Observou-se também um grande aumento da

demanda pela ação fiscalizatória exercida pela Vigilância Sanitária.

Merece destaque ainda as adaptações na assistência farmacêutica para dar

suporte ao tratamento da GOVlD-19, com aquisição de medicamentos

preconizados pelo Ministério da saúde.

O Municipio recebeu recursos de transferências da União “Fundo a Fundo”

que ultrapassaram os valores estimados no orçamento anual, ocasionando um

excesso de arrecadação de receitas SUS. Ainda assim, tivemos um aumento

significativo de despesas com aquisição de materiais e equipamentos

relacionado ao combate ao coronavírus. Também foi registrado um aumento

nas despesas com pessoal, para atendimento nas unidades de saúde da APS
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e principalmente na UPA 24h. Recursos de royalties foram utilizados para

aquisição de medicamentos, EPIs e equipamentos, enquanto os recursos

vinculados foram destinados ao pagamento de pessoal, diretamente

relacionado ao enfrentamento do coronavírus.

Basicamente todos os recursos do governo federal foram utilizados, e ainda

assim, foi necessário aplicar recursos próprios (royalties) para cobrir as

despesas totais.

Embora a crise global do CORONAVIRUS também tenha impactado

fortemente Marataízes, 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 conclusão das obras

nas unidades de saúde de Boa Vista do Sul e Canaã. O Município vem

cumprindo com os percentuais de aplicação de recursos próprios em saúde,

como determina a legislação vigente.

Marataízes, 15 de dezembro de 2020.

Eraldo Duarte Silva Junior

Secretário Municipalde Saúde
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ANEXO 1

Atenção Primária em Saúde

Diretriz: Garantia 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 dezembro de 2020 o percentual de 72,06%;
Aumentou a cobertura populacional estimada pelas Equipes de Saúde Bucal em
dezembro de 2020 em 77,87%;

Conclusão da construção e inauguração da ESF Boa Vista do Sul e UBS
Canaã;

Efetuou manutenção das ESF/UBS;
Aquisição de materiais permanentes para as unidades;
Normatização do planejamento estratégico operacional das ESF;
Capacitação em parceria com a Vigilância Epidemiológica dos enfermeiros e
médicos para o enfrentamento ao COVID-19;
Capacitação em parceria com a Vigilância Sanitária higienizadores para boas
práticas de limpeza das unidades de saúde durante a pandemia da COVID-19;
Aquisição de EPI's e equipamentos para os profissionais de saúde das
unidades básicas para o enfrentamento da COVlD-f 9;
Garantiu transporte sanitãrio para as 15 equipes de saúde da APS para
enfrentamento da COVID-19;

Estruturação das linhas telefônicas das unidades básicas de saúde para
monitoramento dos pacientes frente a pandemia da COVID-19;
Adequação das atividades dos profissionais das unidades básicas para
enfrentamento da COVID-19;

Reposição dos profissionais de saúde das unidades básicas afastado pelo
decreto municipal por meio do consórcio;
Instalação de internet e computadores nas unidades de saúde;
Estruturação do programa e-sus nas unidades básicas de saúde;
Estruturação do novo programa Estadual de Regulação MVSOUL nas UBS;
Aquisição 01 de veículo novo para operacionalização das atividades da equipe
da ESF Jacaranda (emenda);
Estruturação e inauguração da Casa Rosa.
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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

O novo Pronto Atendimento Médico Municipal (UPA) começou o atendimento
no dia 17/10/2019 com ampliação no atendimento de urgência com
especialidades de ortopedia, pediatra, fisioterapeuta intensivista e nutricionista.
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, Neuropediãtrico e Psiquiatra.
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;
Aquisição da tenda (mini hospital campanha) para atendimento exclusivo a
pacientes com suspeita de COVID.
Aquisição de equipamentos hospitalares para atender o setor de COVID, tais
como respiradores, bombas de infusão e máscaras de ventilação não invasiva.
Aquisição de serviços laboratoriais na UPA.
Aquisição de EPI's específicos para atendimento à COVID.
Aquisição de medicamentos específicos para tratamento da COVlD-19 na
UPA.
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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 numero de farmacêuticos para compor o corpo técnico.
Criação do CAF com profissional exclusivo.
Ampliação da assistência farmacêutica para suprir a necessidade da UPA.
Ampliação da assistência farmacêutica para suprir a demanda da COVID-19 na tenda da
UPA.
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ANEXO 4

Vigilância em Saúde

Diretriz: Redução da morbimortalidade, a partir da permanente vigilância
Sanitaria, 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 analise
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;
Suspensa devido a Pandemia de Covid-19: Campanha Nacional de Hanseníase e
Verminoses em Escolas da rede municipal de Educação pactuadas, que foi
ampliada para todas as escolas da rede municipal;
Manutenção do Médico Dermatologista para referência tecnica 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 (de acordo com a NOTA TECNICA
COVID-19 Nº 24/2020 — GEVS/NEVE/PEH/ES);

Suspensa devido a Pandemia de Covid-19: Realização de busca ativa semanal
de casos suspeitos a partir dos casos tratados de hanseníase;
Suspensa devido a Pandemia de Covid-19: Realização das baciloscopias para
diagnostico de hanseníase e tuberculose, realizadas em parceria com o município
de Itapemirim;
Manutenção das investigações de agravos como da raiva, de casos de violência,
surtos de doenças alimentares, dentre outras.
Nesse ano houve pandemia do Covid-19, a Vigilância em Saúde por meio da
Vigilância Epidemiológica, encaminhou as amostras coletadas de swab para
laboratório de referência estadual, LACEN;

Confecção de boletins diãrios do painel Covid-19;
Elaboração do Plano de Contingência Municipal do Covid-19;
Auxiliou na elaboração de decretos municipais para combate ao Covid-19.
Criação do COES -O Centro de Operações de Emergência de Saúde — COES é
uma estrutura organizacional que tem como objetivo promover a resposta
coordenada por meio da articulação e da integração dos atores envolvidos cuja
estruturação permite a análise dos dados e informações para subsidiar a tomada
de decisão dos gestores e técnicos, na definição de estratégias e ações
adequadas e oportunas para o enfrentamento de emergências em saúde pública.
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Composição: Coordenação da Vigilância em Saúde; Coordenação da Vigilância
Epidemiológica; Referência Técnica da Unidade de Pronto Atendimento 24 horas;
Superintendente da Atenção Primária; Superintendente da Atenção secundaria;
Referência Técnica da Vigilância Epidemiológica; Referência Técnica da Atenção
Primária.

O COES conta com o apoio de grupos de trabalho intersetoriais para ações
específicas que se fizerem necessárias, e atua de forma conjunta e em parceria
com outros órgãos da Prefeitura Municipal, der acordo com a situação
epidemiológica da ocorrência do COVID — 19, no âmbito do SUS Espírito Santo.
Ampliação da equipe (VE) para atender a crescente demanda por exames e
notificações; auxiliou no monitoramento das ações no município.
Realização de duas etapas do Inquérito Sorológico proposto pela SESA por meio
de teste rapido nos bairros do município, com envolvimento da Vigilância em
Saúde e APS. Foram visitadas nesta etapa 120 residências no Município, que
somadas as 120 visitas da 2ª etapa do Inquérito resulta num total de 240 imóveis
alvos do levantamento.

Realização de Inquérito Sorológico Escolar: escolas estaduais, municipais e
privada segundo amostragem da SESA, contemplando todos os professores da
rede estadual, e amostragem da municipal e privada.
Marataízes foi um dos 13 municípios sorteados pelo Governo do Espírito Santo, por meio
das Secretarias da Saúde (SESA) e da Educação (SEDU), com objetivo de estimar o
percentual de estudantes e trabalhadores da Educação infectados pelo Coronavírus
(Covid-19). Testagem de 267 funcionários e 62 alunos ao todo (a quantidade de alunos
foi também repassada pelo estado, conforme modalidade de ensino).

Censo Sorológico- Além do Inquérito Sorológico Escolar, foi realizado o Censo
Sorológico. O objetivo foi mapear 100% dos profissionais da Rede Estadual de Educação
que entraram em contato com o vírus, foram realizados em 48 funcionários.

Realização de capacitações com os médicos e enfermeiras para enfrentamento
do Covid-19, seguindo as orientações por meio de portarias e decretos do
Ministerio da Saúde, SESA e decretos municipais;
A Vigilância em Saúde junto com a UPA 24H e a Atenção Primária em Saúde fez
monitoramento dos casos notificados; transferência de pacientes em estado grave
para internação nos centros de referência; atendimento de pacientes com
suspeita de Covid-19; realização de testes rapidos na população e nos
funcionãrios.

Realização de diversas campanhas de triagem para sífilis, HIV, Hepatite B e
Hepatite C, em parceria com vários setores da sociedade como Unidades Básicas
de Saúde, 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; Realização da Campanha do Dezembro
Vermelho, mês de conscientização contra a AIDS e IST.
Manutenção do programa de educação em saúde e mobilização social, de acordo
com organograma da Vigilância em Saúde, que auxiliou na intersetoriaIidade 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. Tramitação do 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.
Aquisição de Câmaras de imunobiológicos para abertura de quatro novas salas
de vacinas (Unidades de Boa Vista, Cidade Nova, Jacaranda e reativação de
Marataízes 2) além da UPA 24H para suporte aos finais de semana e
administrações de soro antirrãbico, escorpiônico e aracnídeo.
Campanha de vacinação antirrãbica animal de maneira dispersa no município
durante os meses de agosto a novembro devido a Pandemia de Coronavírus.

Suspensa devido a Pandemia de Covid-19: Envio semanal das amostras de agua
para analise do programa VIGIAGUA; Retornou após alguns meses.
A digitação semanal do Sistema de Gerenciamento de Localidades — SISLOC;
Os pontos estratégicos — PE, em Oficinas, Ferro Velhos, Materiais Recicláveis e
Borracharias, estão sendo realizados semanalmente;
Manutenção das 24 armadilhas instaladas no interior em área negativa;
Recolhimento de pneus em terrenos baldios, efetuado conforme necessidade;
Ação combate a dengue nos quintais e terrenos devido a pandemia de Covid-19,
além de telagem de caixas d' água (Nota informativa Nº 8/2020-CGARB
DEIDT/SVS/MS. Recomendações aos Agentes de Combate a Endemias (ACE)
para adequação das ações de vigilância e controle de zoonoses frente a atual
situação epidemiológica referente ao Coronavírus).
Dedetização de carrapatos, pulgas, marimbondos, vespas e baratas.
Tratamento em alagados (piscinas, fossas abertas, terrenos com água parada,
vaIão) efetuado conforme necessidade; UBV leve (bomba motorizada) conforme
caso notificado, e realizado o trabalho de bloqueio.
Monitoramento e orientação dos ambulantes e classificação dos estabelecimentos
permanentes frente a pandemia do Covid-19. O mesmo possui 01 (um) veículo
próprio que foi trocado no final do ano passado por um novo.
Obedecendo os decretos estaduais e municipais que dispõem sobre o mapeamento
de risco para o estabelecimento de medidas qualificadas para enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19),
instituído pelo Decreto nº 4636-R, de 19 de abril de 2020, e dá outras
providências.
Notificação dos estabelecimentos de produtos de consumo; Fiscalização dos
estabelecimentos que comercializam alimentos.
Suspensa devido a Pandemia de Covid-19: Capacitação para salão de beleza,
padaria, açougue e drogarias.
Manutenção das inspeções as Unidades de Saúde, UPA, com emissão de Alvará
Sanitário.

Orientação das escolas para retorno as aulas no período de pandemia do Covid-
19.

Criação de um grupo de Gerenciamento do retorno as aulas na rede Municipal e
auxílio a Estadual e Privada com reuniões semanais entre a Vigilância em Saúde
acompanhado da Educação.
Realização de reuniões com as demais secretarias para retorno das funções, e
das medidas de enfrentamento ao Covid-19.

Criação do Comitê Estrategico Municipal para enfrentamento do Covid-19.
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Instituição das barreiras sanitárias nas divisas do município.
Plantões aos finais de semana e a noite para auxílio a APS e UPA 24H para
solucionar dúvidas e cadastramento para envio de amostras.
Alimentação dos sistemas de informação SIES, SIPNI Web, SIPNI Destop.
Manutenção da homogeneidade na vacinação dos munícipes; Realizações de
campanhas de vacinação contra influenza, multivacinação, poliomielite, sarampo,
que se tornou presente no país, e atualização da caderneta de vacinação;
Realização de vacinação em todas as UBS e ESF para evitar aglomerações
devido a pandemia de Covid-19.
Alteração da sede da rede de frios municipal.
Realização de capacitações dos profissionais das salas de vacinas do município,
antes da pandemia.
Participação de web conferências com a Regional Sul, Secretário Estadual de
Saúde e Secretaria de Educação Municipal, para deliberações acerca das
estratégias a serem estabelecidas e cumpridas.
Distribuição de vacinas para as unidades com salas de imunização. Solicitação de
vacinas imuno especiais;
Participação efetiva no programa Marataízes Mais com a vacinas para todas as
idades, contemplando a população nas localidades atendidas, vacinando os
munícipes. Possui um veículo;
Licitado processo para captura e destino de animais de grande porte e de
castração de animais de pequeno porte;
Recebimento de inseticidas para uso no combate as arboviroses no município.
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ANEXO 5

Recursos Humanos

Diretriz: Contratação, orientação e capacitação de pessoal para uma gestão mais
eficiente e eficaz na Secretaria 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, atraves do

funcionamento do Conselho Municipal de Saúde

Descrição da Ação

Mesmo com o advento da pandemia de COVlD-19 o Conselho Municipal de Saúde
continuou seu trabalho, com a adoção de medidas preventivas;
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 Assistência Social, Habitação e Trabalho

SECRETÁRIO: GRACIELLI CURCIO DA SILVA

ENDEREÇO AV. Rubens Rangel, Nº 1489, Ed Itamaraty, Cidade Nova,
Marataíze - 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.
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EFETIVOS 82
COMISSIONADOS 14
CONTRATADOS 55GEDIDOS 04
ESTAGIÁRIOS 25
CONSELHO TUTELAR 5TOTAL 185
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1. APRESENTA gÃo

A Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho,

tem por objetivo a promoção da seguridade social fundamentada na lei

Orgânica da Assistência Social (LOAS), cabendo a esta assegurar os

direitos em atendimento às 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 à adoção de medidas que contribuam para ampliar o

mercado de trabalho, como prevê Art. 104 da Lei Municipal 1564/2013 de

17 de janeiro 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 se dá 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 do 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 vulneráveisde forma continuada.





1.1 - ASPECTOS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA

A Secretaria possui 07 (sete) programas:

VALOR ORÇADO LOA 2020 VALOR ATUALIZADO DA LOA 2020

6.554.435,04 14.273.511,83

1.2 - ASPECTOS DE NATUREZA FINANCEIRA

EMPENHADO (2020) LIQUIDADO (2020)

13.036.827,24 13.036.827,24
% LIQUIDADO EM RELAÇAO AO ORÇAMENTO ATUALIZADO DA 91 ,33%

SECRETARIA

1.3 - ASPECTOS DE NATUREZA FISCAL

A Secretaria possui recursos vinculados do FEAS e FNAS

1.4 - ASPECTOS DE NATUREZA OPERACIONAL

1.4.1 - Atividades Desenvolvidas pela Secretaria

AÇAO DESCRIÇAO DA AÇAO

Descrto no item 1.4.2

1.4.2 - Atividades Desenvolvidas pelos Setores ligados à Secretaria

AÇAO DESCRIÇAO DA AÇAO
Cadastro Único/Bolsa Família ANEXO I
Diretoria do Trabalho e Renda ANEXO II
Superintendência de Habitação ANEXO III
Diretoria de Economia Solidária ANEXO IV

Diretoria do CRAS ANEXO V
Diretoria CREAS ANEXO VI



1.5 - ASPECTOS DE NATUREZA PATRIMONIAL

QUANTIDADE DE BENS EM 01/01/2020

QUANTIDADE DE BENS EM 31/12/2020

Justificativa de diminuição ou aumento de bens: No ano corrente

de dois mil e vinte entre o dia primeiro de janeiro à 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.



2- CONCL USÃO

No decorrer do ano de 2020 a Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e

Trabalho, planejou e executou ações socioassistenciais da Proteção Social Básica e

Proteção Social Especial de Média e Alta complexidade, realizando conforme informado

neste Relatório os atendimentos e acompanhamentos aos indivíduos e suas famílias

que necessitam do Sistema Único da Assistência Social do município.

Marataízes, 18 de dezembro de 2020

GRACIELLI CURCIO DA SILCA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE

ASSISTENCIA SOCIAL HABITAÇÃO E

TRABALHO
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Bolsa Família e Cadastro Único
no seu Município
Mlnlsténo da Cidadania — Secretaria Nacional de Renda & Cidadema

Cadastro,, . Unico

1. Benefícios do Bolsa Família
Em seu municupio. havia 3.032 famílias beneficiadas da Bolsa Familia nu mês de setembro de 2020 sendo 9.699 pessoas diretamente
bensflciadas pelo Programa. Dentre essas famílias. 89,8 % dos responsáveis familiares (RF) eram do sexo feminino. O Programa prevê o
pagamento dos benefimos Financeiros preferenciaimente à mulhei. com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento da autonomia
feminina tanto no espaço famillar como em suas comunidades

Nesse mês. o número de pessoas beneãciàrias da PBF equivalia aproximadamente a 24% da população total do muniupio. abrangendo
1.995 famílias que. sem o programa. estariam em condição de extrema pobreza. A cobertura do programa Foi de 92 % em relação à
estimativa de famílias pobres no municipio. Essa estimativa & calculada com base nos. dados mais amais do Censº Demográfico.
realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (lBGE).

O municupio está próximo da meta de atendimento do programa, O foco da gestão municipal deve ser na manutenção da atualização
cadastral dos bsriehciál ias, para evitar que as famílias que ainda prerisam do benefício tenham o pagamento interrompido A gestão
também deve realizar ações de Busca Ativa para localizar famílias que estão no perfil do programa e ainda não foram cadastradas.

No mês de setembro de 2020. foram transferidos R$ 44.380,00 às famílias do Programa no seu muntclpio. & o benefício média
repassado foi de R$ 14,80 por familia.

O valor e os tipos de beneficios recebidos pelas famillas variam de a(srdo (Gm D pernl de renda. tamanho e Composição familiar (se há
crianças, adalescentes. gestantes ou nutrizes na Familia, por exemplo) Na tabela abaixo. constam &: quantidade e os valores repassados
por tlpD de benefício no seu município. no mês de setembro de 2020.

Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Quant.
*ZGDD i231,400.00573 IÉSBEDDÍZZ 1902.00J 1,563 *SE,1&3.ÚOi2232 ]91,572 001572 J27 456,00I895 LST 546.00I

Referenwcla setembro de 2020,

Confºrme estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). fundação pública federalvinculads ao Ministéxio da
Economia. a Cada R$ 1.00 transferido às famílias do programa. o Produtcv interno Bruto (PIB) municipal tem um an'escimo de R$ 1.78.

1.1. Gestão dos benefícios
Das 3.032 famílias beneflciárias do PSF no município,137 estavam com o beneficio liberado. O estavam corn o benefício bloqueado. e
2.891 estavam com o benefício suspenso Nesse mesmo mês, 0 famílias tiveram o benefício cancelado. Dentre as famílias habilitadas, 0
famílias tiveram D beneficio da PBP Concedido

Gestão de pagamentos

Em relação as parcelas geradas na folha de pagamento do mês de agosto da 2020, 73 familias beneficiárias no seu municipio sacaram;
mas no primeira mês de validade Quando esse pementuai for inferior a 80%. adote ações no território que ampliem as DGSSIbilldãdES de
acesso aos canais de pagamento disponiveis na região e estratégias em parceria com a CAiXA. No que diz respeitº às familias que
receberam o benefício do mês de maio de 2020 durante o prazo de vlgência de 90 dias. 79 o Fizeram.

muy» Pupi“ .um-». rir—!* um l-rªs,hzylhnlps'Luri-,.4Luinu vvu-iJh-uu :.uvnillcinhiull |.",
Mu; bn pu)4iull|uuu: uc um)?)ujuxnu um lalinun) cu- LuLCHL/WD: ,, Wi um in; .AúíL' u mam“... (vu . Wars.-m “um i Quin“: ()ka (a_rumzumpa :,Acxu

Decreto nº 5109/2604 e pela Portaria nªs—110005

Obs. 2: O totai me famiuas priº—'Itêiiâs pode ser IHFGHOT "& soma aos grupos pºis uma familia pode perlencer a mais de um ngp—o prioritário

Essas familias precisam Ge atendimento diferenciado em relação aos serviços de acompanhamento social, educação, se me e orientações
em gerais.

Averiguação/Revisão Cadastral

Periodicamente. o Ministério da Cidadania convoca as familias benefuànas do PSF para atualizarem seus cadastros nos processos de
Rewsào Cadastral e Averiguaçâo Cadastral, Em cada um desses prºcessos. as families são org nãzaóas em grupos. com prazos
diferenciados para a HtUãLiZBÇáO cadastral A listagem pode ser acessada online no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Famiiia

'» mm's:-y'y' *A V. iii Ú: ; ;p hf- Mª b ,“).

A série histórica e :) glossário técnico das danos presentes nesta seção pode ser acessaaa por mão do link
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1.2. Gestão das condicionalidades e o acesso aos serviços de educação, saúde
e assistência social
Quando uma familia entra no programa. ele e o poder público assumem compromissos para reforçar o acesso de crianças e adolescentes

benenciários a saude e à educação. Esses compromissos são conhecrdos como condicionalidades, quais sejam'

- crianças menores de 7 anos devem ser vacinadas e ter acompanhamento de peso e altura;

- gestantes precisam fazer o pré-natal;

- crianças e adolescentes de 6 a 15 anos devem ter frequência escolar mínima de 85% das aulas a cada mês; e

- adolescentes que recebem o BVJ devem ter frequência escolar mínima de 75% das aulas a cada mês.

1.2.1. Educação
No seu municipio, 2.569 cria nças e adolescentes com perfil para acompanhamento das condicionalidades de educação precisavam ter a

frequência escolar acompanhada no quinto periodo (out/nov) de 2019, Dessas, foram acompanhadas 2.379. uma cobertura de
acompanhamento de 92,60%. A resultado nacional é de 93,07% de acompanhamento na educação.

O município possui. portanto. um acompanhamento da frequência escolar bom. mas ainda abaixo da média nacional. É fundamental que

o gestor municipal do PBF conheça e se articule com o coordenador municipal do PBF na Educação, que é o responsável técnico por

esse acompanhamento na Secretaria Municipal de Educação. A partir disso. podem focar nos benehciários que estejam sem informação

de acompanhamento no com informação desatualizada sobre a escola em que estudam (“não localizados"), realizando ações de

orientação às famílias para que informem nas escoias que suas crianças e adolescentes são beneficiários do PBF e para que atualizem o
'Cadastro Único quando houver mudança de escola, ou ainda realizando a busca ativa de beneiciàrios que esteiam fora da escola]

1.2.2, Saúde

Na área da Saúde. 5.137 beneficiáriosias) tinham penªl para acompanhamento das condicionalidades de saúde no segundo semestre de

2019. Compõem o público para acompanhamento das condicionalidades de saúde as crianças menores de 7 anos e mulheres. O

município conseguiu acompanhar 4.029 beneúciários(as). o que corresponde a uma cobertura de acompanhamento de 78,43%. O
resultado nacional de acompanhamento na saúde e de 79,71%;

Assim, o municipio possui um acompanhamento da agenda de saúde bom, mas ainda abaixo do resultado nacional. É fundamental que o

gestor municipal do PBF conheça e se articule com o coordenador municipal do PBF na Saúde. que e' o responsáveltecnico pelo

monitoramento desse acompanhamento na Secretaria Municipalde Saúde. Podem ser realizadas ações de orientações as familias para

que informem que são benehciárias do PBF quando forem atendidas na rede de saúde e para que atualizem () Cadastro Único quando

mudarem de endereço. Além disso. o municipio pode planejar ações de busca ativa de familias não acompanhadas pela saúde. Também

é importante se organizar para registrar mensalmente no sistema da saúde as informações sobre as gestantes identiFIcadas, pois elas

são elegíveis ao Benefício Variável Vinculado à Gestante (BVG). As informações de acompanhamento das condiciona lidades de saUde

servem de base para a articulação intersetorial entre educação, assistência sociale saúde, para que atuem de forma integrada na

superação de eventuais vulnerabilidades enfrentadas pelas familias e na identiflcaçâo de demandas sociais no território.

1.2.3. Atendimento/Acompanhamento pela Assistência Social das famílias que
descumprem as condicionalidades
As famílias que descumprem as condicionalidades podem sofrer efeitos gradativos, que variam desde uma advertência. passando pelo
bloqueio e suspensão do benefício podendo chegar ao cancelamento em casos específicos. Esses efeitos são considerados sinalizadores

de possíveis vulnerabilidades que as famílias estejam vivenciando, pois demonstram que elas não estão acessando seus direitos sociais

básicos à saúde e à educação, Nestes casos. e necessário que o poder público atue no sentindo de auxiliar essas famílias a superar a
situação de vulnerabilidade e a voltar a acessar esses serviços, retornando a cumprir as condiciona lidades. Por isso, as famílias em

descumprimento de condicionalidades. em especral aquelas que estão em fase de suspensão são prioritárias no
atendimento/acompanhamento pela assistência social no município,

O município apresenta 48 família(s) em fase de suspensão no mês de novembro de 2019. Dessa(s). O familiats) apresenta(m) registro de
atendimento/acompanhamento pela assrstência social no Sistema de Condicionalidades do PBF (Sicon). O registro no Sicon não substitui

os registros que devem ser realizados no prontuário da familia e no plano de acompanhamento traçado pela equipe técnica nos CRAS e

CREAS. Porém, o registro no Sicon possibilita a utilização da interrupção Temporária dos Efeitos do Descumprimento de

Condicionalidades. Essa ferramenta permite que não seiam aplicados a família os efeitos de descumprimento de condicionalidades.

enquanto ela está sendo atendidafacompanhada pela assistência social. evitando que sua situação de vulnerabilidade seia agravada,

Mais informações sobre as condicionalidades do Bolsa Familia podem ser encontradas em: httpçj/mdsgovvbr/asstintos/bolsa;
familia/gestao-do-programa/condicionalidades

nm. md nn ' a,» mmm as
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2.0 Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal
0 Cadastro Único é a base de dados do Governo Federal onde estão registradas as informações socioeconômicas das familias de baixa
renda domiciliadas no território brasileiro. que são aquelas que possuem renda mensat de até V: salário mínimo por pessoa.

O governo federal utiliza os dados do Cadastro Único para conceder beneficios e servicos de programas sociais. como: Tarifa Social de
Energia Elétrica. Benefício de Prestação Continuada (BPC). Programa BoLsa Familia, entre outros. Os dados do Cadastro Único também
podem ser utiiizados para o mapeamento das vulnerabilidades locais. o planejamento das ações e a seleção de beneficiários dos
programas sociais geridos pelo municipio.

O município já vem realizando as atividades de cadastramento e possui («outubro de 2020):

- 7.438 famílias inseridas no Cadastro Único;

- 6.280 famílias com o cadastro atualizado nos últimos dois anos;

5.861 famílias com renda até '/2 salário minimo: e

. 4.970 famílias com renda até 1/2 salário mínimo com o cadastro atualizado.

A Taxa de Atualização Cadastral (TAC) do município e' de 84,80%, enquanto que a média nacional encontra-se em 71,85%. A TAC é
calculada dividindo o número de familias cadastradas com renda mensal per capita de ate' Vz salário mínimo com cadastro atualizado
pelo total de famílias cadastradas com renda mensal per capita de ate' Vz salário mínimo, multiplicado por cem.

isso signihca que o cadastro no seu município está bem focalizado e atualizado. ou seja, a maioria das famílias cadastradas pertence ao
pubLico alvo do Cadastro Único,.

O município pode obter mais informações sobre a gestão do Cadastro Único no site http:/fmdsgov.br/assuntos/cadastro—unico.

3. Índice de Gestão Descentralizada
0 Índice de Gestão Descentralizada (!GD) para os municípios (IGDAM) mede mensalmente as Taxas de Atualização Cadastral e de
Acompanhamento das Condicionalidades de Ed ucaçâo e Saúde. Com base neste indice. que varia de 0 (zero) a 1(um).são calculados os
repasses Financeiros que o Ministério da Cidadania realiza aos municípios para aiudar na gestão do Cadastro Único e do Bolsa Familia.

Os repasses desses recursos são realizados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) para o Fundo Municipal de Assistência

Social (FMAS) do seu municipio. O último repasse foi de R$ 0, com base no indice 0,00 do IGDaM referente ao mês de agosto de 2020.
Verifica-se que o município não recebeu o repasse no referido mês, sugerimos a leitura do Caderno IGD-M para a identihcação do motivo
do não recebimento, bem como para a implementação das ações disponiveis para a normalização do repasse. Recomendamos. ainda. o
contato com a coordenação estadual do seu estado para esclarecimentos e dicas para melhor gestão do programa.

Se o IGD-M do município alcançasse o máximo, ou seia, fosse iguai a 1 (um). o município receberia R$ 15.908,75 mensalmente.

Os valores financeiros calculados com base no IGD-M e repassados ao município no exercício corrente somam o montante de R$ 0,00.
Em maio de 2020. havia em conta corrente do município (BL GBF FNAS) o total de R$ 54.074,22.

A relação entre os recursos recebidos pelo seu municipio e o saldo em conta corrente mostra que o municipio esta com uma execução
multo baixa dos recursos transferidos pelo IGD—M no último ano. Importante verihcar com o FMAS e o órgão nnanceiro do município o

que aconteceu no periodo e fazer a reprogramação desses recursos para o ano de 2018. considerando essa disponibilidade de recursos
no Plano de Ação 2018. Outro ponto a ser observado e a Portaria GNT/MDS nº 517. de 20 de dezembro de 2017. que limita o repasse dos
recursos do IGDfM de acordo com o montante Hnanceiro em conta corrente do municipio.

IMPORTANTE

Os recursos recebidos devem ser aplicados em melhorias da gestão do Cadastro Único e do Bolsa Familia. Por isso, planejar bem as
ações. eleger as priorldades e decidir sobre como e onde devem ser apLicados ºs recursos provenientes do lGDfM dentro da gestão do
Cadastro Único e do Bolsa Familia são tarefas sistemáticas que a Gestão local desempenha em conjunto com os responsáveis pela área
Orça mentaria e Gnanceira e pelas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social,

A deficiência em qualquer uma dessas áreas compromete o resultado da gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Familia.
afetando o recebimento de recursos hnanceiros do IGDfM.

A participação do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) também é vital durante todo o processo. desde o planejamento até a
aprovação regular das contas, Esse relacionamento demonstra transparência e garante a continuidade do recebimento dos recursos.

https mdsgov ' " ' (novie' html 4/5
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Não deixe de consultar o “Caderno do lGDrM“ que está disponível no site do Ministerio da Cidadania no
Link:httDY/wwwvmdsgov.br/webarquivos/publicacao/boisajamilia/Guiastanuais/ManuallGD—Mpúf, Esse manual traz informações
importantes para a Gestão do Cadastro Único e do Bolsa Família. com sugestões de ações para compor :: pLanejamento e a execução dos
recursos do IGD-M.

Os dados referentes ao IGD-M são atuaLizadcs mensalmente. Conhra o Link: http://bit.do/ígdpbf, onde a gestão poderá consultar os
contatos da Coordenação do Cadastro Único e do PBF em seu estado, aLém do histórico do índice com as últimas atualizações.

A Coordenação Estadual é um importante parceiro do governo federaL para o sucesso da gestão descentraLizada do Cadastro Único e do
Bolsa Família. Por isso, a aproximação entre as gestões municipais e estaduais e a integração de ações são fundamentais, A coordenação
do seu estado dispãe de infarmeçàes sobre as capacitações oferecidas e outros temas, que irão contribuir, ainda mais, para a evolução
da gestão do Cadastro Único e do Bolsa FamiLia no município. Ela recebe recursos Hnanceiros com base do Índice de Gestão
Descentralizada dos Estados (IGD-E) e também possui acesso aos dados do IGD-M de cada município.

Quadro-síntese (ªquilº de 2020)

Nacional Município Nacionªl Município Naclonal Municipio Nacional Municípi o

83,29 83.92 93,06 92.60 79.70 7843 34,83 84,71

Contamos com o seu empenho para aprimorar cada vez mais a gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único!

(Relatório gerada em 17/12/2020)

www.mds.gov.hr/bolsafamlua

A Ir para o Topo

mdf-gºv vw html 5/5

Avenida Rubens Rangel, Nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, Marataízes— ESTeI: (28) 3532-2284



Anexo II

Prefeitura Municipai de Marataízes— ES
Secretaria Mummpal dg Asastencua sacia! Habitaçao e_ Trabalho

_CQMPIMDCJ S'EMASTHISUP DG TRÁBALHG de Dªí/01.129,20 ªté 10/12/2020

Projeto,;lrog ràmà ações _ _ __ natenúimentos
IMS—tamentº mimar * *
RG

úoàsocreditb— *

EnCamínhamento de CPF
Curtis-uia arianos cadaàtrades

Curriculos encamiúhadas “para: marcadº de 8501
trabalha _
Cu _culqs menor aprendiz cadastros "fi-39”
Currmulas menor aprendiz ençaminhads para 481?
- empresas eiou ankevisms de Sétéçãp
Visita tecnica empresas & delivery %busca ativa 568
vagas ,de empregº _ _ _ _ _ _ _ª _ _ _ _ -W ..
;Cursasíºfmínas ºn line Morkshºp 423
Reuniao cºmunidades e líderes cºmunitarins e *15
lideres religiosaâ
edamame * * * _ Í'1 ;*
Projétos faculdades UNISA empreendorismo 54.7

TGTAL



Anexo III

. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES—ES
' SECRETARIA MUNICIPAL DF. ASSISTÉNCIA SOCIAL HABITAÇÃO E TRABALHO

RELATÓRNT

PERKNKLDEOIDEJANBR0A3IDEDEZEMÉRÓbÉÃÉÓW""""",

SETOR: SUPERINTENDENCIA DE HABITAÇÃO

PROJETO BOLSA MORADIA - LÉI iÃLIQIZIIlI " "
CONCESSÃO no ,BENEFICIO EM IIS FAMILIAS

2020

PRORROGADOS ,EM 145 FAMILIAS
2020

TOTAL: ' 263FANHLJAS
Insta frisar que houve i7 famílias com o benefício Cancelado/Suspensos

PROGRAMA MARATAÍZES MAIS MORADIA —
LEI COMPILM Hªkª—TAR 2.056/20l9

CONSTRUIDAS 29 UNIDAUIzS HABITACIONAIS
CONCESSÓES () FAMILIAS

Insta frisar que está em fase de construção às Unidades Habitacionais — UH «& que serão
selecionadas as famílias beneficiadas. de acordo com a legislação vigente através da
Comissão Especial Técnica e o Conselho Municipal de Habitação.

Mªw?“GAI'MLink , &'
MARCUS VINI _, .CANDAL

Supcri“tendente“ddhfãiiução
Mal: 110618

AV. Rubens Rangel. [489 Ed. llamaralv — Cidade Nom — Maramizes-ES — CEP: 29356-000
Tcl' 2835323284 . EAnlinlv SCIIHIShLIlHIT,IlílggigªLmªl'aídIlCS,e$. 'DVIII



Anexo IV

PREE-“iíl'i'!ERA-MUMí'ãPM “G+“. “MAR/',”(anil—«515 Secretaria Municipal de

ªislêneiia Sufiai, Habitação e Trabalho

5 MEMO/SEMASHT/ECONOMIA SOLIDÁRIA/Nº. 0091/2020

Marataízes-ES, 17 de Dezembro de 2020.

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO VALE FEIRA

Por meio deste relatório informo que no ano de 2020 foram entregues 10.017
cartelas com 25 tickets no valor de R$ 2,00 ( dois reais) cada, totalizando R$
50.00 ( cinquenta reais) por cartela. Com uma soma para o ano em curso de R$

ây- 500.850,00 ( quinhentos mil e oitocentos e cinquenta reais) com o Programa
T“ Economia Solldária (vale reira).

ªn“)! (na
ECONDMIA SOLIDÁRIA —- VALE FEIRA

”E.-.!“; -

* “f " cíidàdeâva í- Marataízes-758 7 CEP. mms-nou
ª"? 'a»: ' Frmailr ªmu—gwiàiamªmgíªssinªla

Mimi-msi“
It!-*írn; id.,“ "'



Anexo V

»:

Prefeitura Municipalde lell'ntatzes
Eítmdo do Espirito Saulo

Secretaria de Assistência Social Habitação e Trabalho
Centro de Referênma de Asststôncia Social - (“RAS

MEMO/PMMICRAS/Nª. 200/2020

Marataízes/ES, 17 de dezembro de 2020.

Da: Diretora do Centro de Referência de Assistência Social — CRAS

Sra. Juliana Fernandes Marvila

Para: Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho

AIC Isaura Amaral Silva Sertório

Venho pelo presente encaminhar relatório de atendimento e acompanhamento

feitos por este equipamento cie—Assistência Socialno ano de 2020.

Famílias acompanhadas pelo PAIF 2118
Familias inseridas no acompanhamento do PIAF 196

Famílias que montaram BPC 208
Total de benefício BPC na escola 0

Questionário a serem aplicados BPC na escola 0
Total de cestas básicas entregues 19.591

Famíltas participantes regulares de grupo PAIF 247
Kits bebês entregues 50

0

0

PAIF
Participação em oficinas palestras e atividades coletivas nos grupos

Pessoas com deficiência participando do Serviço de Convivência

Sem ter mais a dizer, elevo as minhas estimas considerações e me coloco a

disposição para quaisquer esclarecimentos.

!1 ,
l

l' /
DES MARVI AJULIANA FEIRNAN

Dire ra do CRAS

&

Rng/º

Atenciosamente.

"x“ r



Anexo VI

RELATÓRIO ANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTA Do CREAS DE

MARATAÍZES

No decorrer do ano de 2020 o CREAS de Marataízes, cujo o número da

unidade: 13203323084, localizado na Avenida Governador Lacerda de

Aguiar, Nº 469 — Centro — Marataízes/ES — CEP: 29.345-000 — Tel: (28)3532-

6940 — e-mail: creas.assistencia©marataizes.es.gov.br. Realizou entre os

meses de Janeiro a Dezembro de 2020 como segue anexado a este relatório,

foram no total 3.207 acompanhamentos pelo PAEFI, sendo que (147) novos

casos. Para a inclusão das famílias ou indivíduos ao acompanhamento pelo
PAEFI os técnicos do CREAS consideraram se os mesmos se as famílias

beneficiárias do Programa Bolsa Família (39), famílias com membros

beneficiários do BPC (14), famílias com crianças e adolescentes em situação

de trabalho infantil (3), famílias cuja situação de violência/violação esteja

associada ao abuso de substâncias psicoativas (38), famílias com crianças

ou adolescentes em serviços de acolhimento (3), famílias com adolescentes

em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto (6). A
quantidade de pessoas vitimadas, que ingressaram no PAEFI, neste mesmo

período referente aos novos casos foi no total 131 entre a faixa etária entre 0

a 60 anos, dentre eles o masculino (50) e feminino (81 ).

As crianças ou adolescentes em situação de violência ou violação que

ingressaram no PAEFI, no ano de 2020 totalizaram (47) sendo que: Crianças

ou adolescentes vítimas de violência intrafamiliar (16): Masculino (7),

feminino (9), crianças ou adolescentes vítimas de abuso sexual (19):
Masculino (2), feminino (17), crianças ou adolescentes vítimas de exploração

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



sexual (0): Masculino (0), feminino (0), crianças ou adolescentes vítimas de

negligência ou abandono (11): Masculino (6), feminino (5) e crianças ou

adolescentes em situação de trabalho infantil (1 ): Masculino (1 ), feminino (0).

O CREAS de Marataízes teve no total (3) idosos entre 60 anos ou mais

em situação de violência ou violação que ingressaram no PAEFI no decorrer

dos meses do ano de 2019. Dos quais pessoas idosas vítimas de violência

infrafamiliar foram (2): Masculino (0), feminino (2) e pessoas idosas vítimas

de negligência ou abandono (1): Masculino (1), feminino (0). Não houve

pessoas com deficiência em situações de violência ou violações que

ingressaram ao PAEFI no ano de 2020. Já quanto as mulheres adultas

(entre18 a 59 anos ou mais) vítimas de violência intrafamiliar que ingressou

no PAEFI neste período foi no total (29). Ainda referente ao ingresso ao

PAEFI durante 2020 houve pessoa vítima de descriminação por orientação

sexual (4), pessoa idosa vítima de tráfico de seres humanos (3) e pessoas

em situação de rua (35).

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)

de Marataízes em 2020 realizou 2.272 atendimentos individualizados.

Atendeu ainda (59) atendimentos em grupos, (589) visitas domiciliares e

encaminharam (40) famílias para o CRAS.

Quanto aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas

(La e/ou PSC) neste ano teve 126 atendimentos. Adolescentes que se

encontram em cumprimento de liberdade assistida — LA (120), adolescentes

estão em cumprimento de liberdade estão em cumprimento de Prestação de

Serviços a Comunidade — PSC (29). Novos adolescentes em cumprimento de

medidas socioeducativas em acompanhamento (5): Masculino (5), feminino

(0), novos adolescentes em cumprimento de LA inseridos em

acompanhamento foram (5): Masculino (5), feminino (0) e (1) novos

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



adolescentes em cumprimento de PSC inseridos em acompanhamento:

Masculino (1), feminino (0).

Não houve atendimento referente ao Serviço de Abordagem Social no

decorrer dos meses de referência. Não houve situações identificadas pelo

serviço especializado em abordagem social referente a: Crianças ou

adolescentes em situação de trabalho infantil (até 15 anos), crianças ou

adolescentes usuários de crack ou outras drogas e pessoas adultas usuárias

de crack ou outras drogas ilícitas e migrantes. Quanto ao volume de

abordagens realizadas foi (0).

De acordo com os dados aqui apresentados a equipe técnica tem se

mantido atuante em prol do bem-estar psíquico, emocional, físico e social de

cada usuário do CREAS.

Av. Rubens Rangel, 411 — Cidade Nova — Marataízes — ES
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casos emcasos no
novos casos no acompanhamento

em

emem em meio 5
ªnual-nidade :; perm das pessoas vitimas de violência au violações de direitos que IngraSSaram na FAEP], durante o mês da
'Sªf'ilªf'qªlªPªFª? 'TºYº? 955,95) ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,: ' 653355 Riíf " "

;Total' Sexo ' 12 ª 17 59 :ªº ªnº?:
B.B. Quantldade de pessoas vitimadas. que Ingressaram no PAEFI. durante e más : ' ' anos anos anos “º" mªs;

de referência (apenas para os novos casos) (TOTAL) : Masculino 9 ': a '24 " g *. 131 ' ' '1 ' : Femlnino- 11 _ 17 48 ª 5
' 3 ª 0 a » 13 a 18 &
]Totªl' Sexo ' 12 '» 17 59

5.6. Quantidade de pe550a5 vitimadas. que in ressaram no PAEFI. durante a mês ' :
de reverência (apenas para os novos casos) (M DIA) '

:Go anosª

'anos anos anos jº" mals;
Masculina 0,82' 0.73 2.18 . 0,827
Femininª,, 15,5 1,55 4,55 95,5j11,51.

ªc.crlançasau " ' em = . de « .= . ou . . _ que nlu ' 'OnB 7a12313a17,
ªn,“,FªªEÉ'ªutª'ítª,,º,,mêª,dª,rª,,fªíªººirª,, , , , , , , , , , , , , , , ,”, , , , , Íºfª'i F?“? ,ja-195 ª,,"º,sí 555,51
1 C,1.Clianças ou adolescentes vitimas de vlalénciaintrafamlllar("sina ou pslcológlm) 16 ,Masculino, 3 3 1x(TOTAL) : Feminino“
* QA Cúanças ou adoiescentss vRimas de violãnclnintrafamiliar(fisica ou psicológica) , “Mªsº-I""?
“MF,"? ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, . Í, ,] Eªmirjínp ,, ,, ,,. Mam nn 1 1 ' o 1
* C32. Crianças ou adofescentes vítimas de abuso sexual (TOTAL) 19 ª 55557 5 5 " " ' " " " " 71 ermlan' 3 5 3 9 .1 ª ' ª : “
* .º'?'.º"_ª"?ª_ªº." 35555155"??? º.ºªfbºªºfºªªª'FªÉP'ª). . . . . . . º“ 3.13? 31.3? 5.313? ,:

Mmznllinn (, o o* C.:LClianças ou adofescentas vnlmas de exploração sexual (TOTAL) 0 ' , , "1 ?Femlnmu' O O : O* *Masculíno 0.00 0.00 ª 0.00C&C“ 11 ou ia 'te vítima d ãoa xual M DI 000 ' " " " " " " ' " " ' " " 'ª] ª ªªª ªdº ªªª" ª ª "mºmº: ª ( É A) ' )Feminíno: 0.00 0.003 0.00 11 , . . _ , M: mmm. 2 4 1 oC.4.Cnanças ou adol'escentes vitimas de negllgancm ou abandonu(TDTAL) 11 , . , '1 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " [Fermilmno' "2" "1" :? 72" ,.
* Cd Crian sau adolescentes vítimas de na Ii ência ou abandono (MÉDIA 1003Mª$wnn939483 036" 000* ' ' ºª º º ) ' feminina, 0,133 n.os ] 0.18 1. :) E 1! | *

hllpsjieplimcoes mds gov brlaagilatendimanuad mlraljraennhidosfcreasfagmgadc php?&menu=nreas&p71d7cmas=13203323054)! 1f3
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Crianças ou adolescentes em situações de violência ou violações, que ingressaram no Total Sexo 0 a 12 =. 13 a 15)FAEFI durante o mês de referência anos ª. anos 3., ., M ., | 1 , º

0.5. Crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil (até 15 anos) (TOTAL) “ "arsou-lno " " " ª' " " "llFemmlno 0 =. 0
c 5 C' doi t 't ' :! t b Ih ' f t'l t' 15 MÉDIA 0 o “Mªicºn“ 0,09 '" º'ºº.. nan asoua escenes—emsiua ao eraa oinani ae anos , ,,
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
SECRETÁRIO: WAGNER RAMOS DA COSTA

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

TELEFONE (28)3532-214O
EMAIL: servicosurbanosmarataizes©gm_aiI.com

Base Legal Lei nº 1.770 de 27 de abril de 2015
SIGLA SEMSUR
COMPETÉNCIAS Lei nº 1.770 de 27 de abril de 2015, Art.1, Anexo I
ESTRUTURA : Secretário Municipal
ORGANIZACIONAL . Superintendência de Gestão de Serviços Públicos

: Superintendência Administrativa e de Controle
. GERENCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
. GERENCIA DE OPERACIONALIZACÃO E

CONTROLE (02)
: Diretoria de Limpeza Pública
: Diretoria de Serviços Urbanos
: Diretoria de Iluminação Pública
: Diretoria de Serviços Administrativos
. Chefe de Setor de Controle Administrativo (02)
. Chefe de Setor de Acompanhamento e Fiscalização
. Chefe de Setor de Fiscalização de Concessões

Públicas
. 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 154COMISSIONADOS 20CONTRATADOS O
CEDIDOS A ESTA SECRETARIA 01ESTAGIARIOS 02TOTAL 177
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1.APRESENTAQÃO

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

municipal. É 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 ORÇAMENTÁRIA

A Secretaria possui 05 (cinco) programas:

VALOR ORÇADO LOA 2020 VALOR ATUALIZADO DA LOA 2020

19.786.960,78 29.216.545,96

1.2 - ASPECTOS DE NATUREZA FINANCEIRA

EMPENHADO (2020) LIQUIDADO (2020)

27.478.375,90 25.868.283,34
% LIQUIDADO EM RELAÇÃO Ao ORÇAMENTO ATUALIZADO DA SECRETARIA | 88,53%

1.3 - ASPECTOS DE NATUREZA FISCAL

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

de Serviço de Iluminação Pública — GOSIP, sendo liquidado em 2020 o valor de

R$4.385.185,20 com pagamentos das contas de energia da Iluminação pública e com

matérias de iluminação pública.

Av. Cristiano Dias Lopes, nº 1000, Barra— Marataízes — ES



1.4 — ASPECTOS DE NATUREZA OPERACIONAL

1.4.1 - Atividades Desenvolvidas pela Secretaria

AçAo DESCRIÇAO DA AÇAO

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.

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
que não possuem iluminação pública.

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 158 (cento e quarenta e cinco)
sepultamentos durante o ano de 2020.

1.5 - ASPECTOS DE NATUREZA PATRIMONIAL

QUANTIDADE DE BENS EM 01/01/2020 186
QUANTIDADE DE BENS EM 31/12/2020 187

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.

WAGNER RAMOS DA COSTA

Secretário Municipalde Serviços Urbanos
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
SECRETÁRIO: JOÃO ANTONIO NETO

ENDEREÇO Av. Cristiano Dias Lopes, nº 1000 Barra do Itapemirim
TELEFONE (28) 35326186
EMAIL: transportesmarataizes©gmai|.com

Base Legal Lei nº 2.140/2020
SIGLA SETRAN
COMPETÉNCIAS Art. 57 da Lei 1564/2013
ESTRUTURA Secretário Municipal
ORGANIZACIONAL Gerencia de Gestão Administrativa

Gerência de Operacionalização e Controle
Superintendência Administrativa
Assessoria Especial
Assessoria Administrativa
Chefia de Setor de Controle de Frota
Chefia de Setor de Manutenção da Frota e Oficina

SERVIDORES DA SECRETARIAEFETIVOS 10GOMISSIONADOS 11CONTRATADOS 00
GEDIDOS A ESTA SECRETARIA 12ESTAGIARIOS 04
CEDIDOS DE OUTRO MUNICÍPIO 01TOTAL 38

Av. Cristiano Dias Lopes, nº 1000, Barra— Marataízes — ES



1.APRESENTAQÃO

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) Realização de pequenos reparos de manutenção na oficina da Secretaria;

d) Controle do sistema de abastecimento dos veículos;

e) Organização e fiscalização do Transporte Escolar Universitario;

f) Realização de vistorias simplificadas em veículos de transporte de passageiros

(táxi, vans, ônibus);

g) Suporte as outras secretarias no atendimento as demandas com disponibilização

de veículos alem 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, responsavel pela concessão.

1.1 - ASPECTOS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA

A Secretaria possui 02 (dois) programas:

VALOR ORÇADO LOA 2020 VALOR ATUALIZADO DA LOA 2020
8.811.000,00

1.2 - ASPECTOS DE NATUREZA FINANCEIRA

EMPENHADO (2020) LIQUIDADO (2020)

% LIQUIDADO EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO ATUALIZADO DA SECRETARIA | 88,58%

1.3 - ASPECTOS DE NATUREZA FISCAL

A Secretaria Municipal de Transportes não possui recursos vinculados no exercício de
2020.
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1.4 - ASPECTOS DE NATUREZA OPERACIONAL

1.4.1 - Atividades Desenvolvidas pela Secretaria

AçAo DESCRIÇAO DA AÇAO
Controle da Frota Informatização nos controles diãrios, em relação a troca

de óleo, pneus, manutenção dos veículos e outros afins
Check list diãrio 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

Informatização da Manutenção
dos Veículos

As manutenções veiculares passaram a ser realizadas
pelo sistema de gerenciamento do “serviço de
manutenção preventiva e corretiva com reposição de
peças, pneus, óleo lubrificante, componentes e
equipamentos veiculares através de sistema
informatizado e integrado com utilização de cartão
magnético ou cartão com tarja magnética”.

Transporte universitario Organização do acesso as vagas por meio de Edital de
renovação ou novas solicitações de carteirinha para
utilização dos veículos contratados.

Transportes Diversos Tendo em vista a epidemia do Coronavírus, a
Secretaria disponibilizou motoristas para atuarem
juntamente com servidores da Secretaria Municipal de
Saude transportando pessoas que estavam
trabalhando diretamente no enfrentamento da doença.

Vistoria de Transportes de
Passageiros (táxi, vans, ônibus,

etc)

Realização anual das vistorias simplificadas para
veículos de transportes de passageiros que solicitam
Alvará de Funcionamento junto a Prefeitura

Organização do Leilão A Secretaria selecionou veículos ao qual o custo de
manutenção era inviãvel ao município e encaminhou a
relação de veículos a Secretaria Municipal de
Administração que contratou uma empresa para que
pudesse realizar o leilão.

1.4.2- Atividades Desenvolvidas pelos Setores ligados à Secretaria

AçAo DESCRIÇAO DA AÇAO

Gerente de Gestão Administrativa

Gerente de Operacionalização e Controle Atividades relacionadas

Chefe de Setor de Controle de Frota no item 1.4.1

Chefe de Setor de Manutenção da Frota e Oficina
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1.5 - ASPECTOS DE NATUREZA PATRIMONIAL

QUANTIDADE DE BENS EM 01/01/2020 207
QUANTIDADE DE BENS EM 31/12/2020 208

2. CONCLUSÃO

No decorrer do ano de 2020, embora um ano atípico por conta da pandemia do

Coronavírus, a Secretaria teve muito trabalho para que pudesse cumprir todas as

atribuições. Nos empenhamos para dar continuidade aos trabalhos e ao mesmo tempo

conseguimos dar suporte a outras secretarias.

Atendemos a Secretaria Municipal de Saúde, onde disponibilizamos motoristase veículos

para ajudar no transporte de pessoas que estavam trabalhando diretamente no

enfrentamento da doença, bem como a Secretaria Municipal de Assistência Social,

Habitação e Trabalho.

No segundo semestre iniciamos os trabalhos de colaboração junto a comissão

organizadora do do leilão, que ocorreu de forma virtual no dia 12 de novembro de 2020 e

teve visitações agendadas nos dias 9, 10 e 11. Para organização do mesmo foi

necessária muita dedicação para que todos os veículos estivessem regularizados e a

empresa contratada responsavel pudesse dar prosseguimento ao leilão.

Concluímos a licitação do gerenciamento da manutenção, colocando em pratica o “serviço

de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, pneus, óleo lubrificante,

componentes e equipamentos veiculares atraves de sistema informatizado e integrado

com utilização de cartão magnético ou cartão com tarja magnetica”.

De um modo geral conseguimos garantir o funcionamento de toda a frota de veículos bem

como o controle dos abastecimentos para que não houvesse nenhum tipo de transtorno

para a municipalidade. E, embora tenha aumentado as demandas desta Secretaria, nos

empenhamos ao máximo para dar continuidade aos trabalhos e ao mesmo tempo atender

as solicitações.

Marataízes, 04 de dezembro de 2020.
João Antonio Neto

Secretário Municipalde Transportes
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SECRETARIA MUNICIPAL DE Turismo, Cultura e Patrimônio
Histórico

SECRETÁRIA(0): Alberto Mello Silva/ Sara Mezini Costa

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)
COMPETÉNCIAS Artigo 82, da Lei Municipal nº. 1564/2013.
ESTRUTURA Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio
ORGANIZACIONAL Histórico; Diretoria 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 6COMISSIONADOS 6CONTRATADOS O
CEDIDOS A ESTA SECRETARIA OESTAGIARIOS 5TOTAL 17
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2.4 APRESENTAÇÃO

O turismo e, 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 e responsável pelo direcionamento da atividade. É 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 e 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 ORÇAMENTÁRIA

A Secretaria possui 04 (quatro) programas:

VALOR ORÇADO LOA 2020 VALOR ATUALIZADO DA LOA 20205.231.000,00 8.488.340,00

1.2 - ASPECTOS DE NATUREZA FINANCEIRA

EMPENHADO (2020) LIQUIDADO (2020)
8.330.970,87 8.029.270,87

% LIQUIDADO EM RELAÇAO AO ORÇAMENTO ATUALIZADO DA SECRETARIA | 9459%

1.3 - ASPECTOS DE NATUREZA FISCAL

A Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico não possui recursos
vinculados no exercício de 2020.
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2.5 - ASPECTOS DE NATUREZA OPERACIONAL

1.4.1 - Atividades Desenvolvidas pela Secretaria

AçAo DESCRIÇAO DA AÇAO
Abertura do Verão 2020 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 2020 Ação voltada ao fomento do turismo
local, como forma de fomento à

economia, com atrações nacionais na
praia Central do Município.

Carnaval 2020 Realização das festividades referentes ao
Carnaval 2020, em formato de blocos de

rua e shows de pequeno/médio porte.
Nas praias mais movimentadas do
município, fanfarras alegrando a

população.
Ativação do Conselho Municipal de

Políticas Culturais
Instituído pela Lei Municipal 1543/2012,

com a finalidade de elaborar,
acompanhar, fiscalizar e avaliar a

execução de políticas públicas de cultura
Capacitação com trade turístico Ações de capacitação com vários setores

do turismo local, visando um melhor
atendimento do consumidor em tempos

de pandemia e a retomada das
atividades no pós pandemia

Cadastramento do trade turístico no
CADASTUR — do Ministério do

Turismo

Foi realizado contato telefônico com
todos os estabelecimentos do setor de

turismo, explicando a importância e as
vantagens de realizar o cadastramento

no CADASTUR.

Concurso Rainha do Abacaxi Foi realizado concurso da Rainha do
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Abacaxi, totalmente online, concurso
esse que e realizado anualmente nas
comemorações da Festa do Abacaxi.

Mapeamento Cultural Municipal Foi realizado mapeamento cultural, com
a finalidade de conhecer os

trabalhadores da cultura e os Espaços
Culturais, sediados no Município de

Marataízes
Operacionalização da Lei Federal Elaboração e Publicação de Decreto

14.017/2020 — que destina recursos Regulamentador, e os Editais
aos setores da cultura afetados pela Emergenciais 001 /2020 e 002/2020, com

Pandemia do Coranavirus. a finalidade de realizar repasse
financeiros as setor cultural

Natal Luz Decoração de Natal nas praça da praia
central e praça da barra.

1.4.3 - Atividades Desenvolvidas pelos Setores ligados à Secretaria

AçAo | DESCRIÇAO DA AçAo
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 01/01/2020 234
QUANTIDADE DE BENS EM 31/12/2020 234

3. CONCLUSÃO

Do relatório supra, concluímos que devido a pandemia do coronavírus, deixamos de
realizar várias ações em relação a 2019, mas foi um ano em que a Secretaria
desenvolveu um trabalho de fortalecimento das políticas públicas voltadas ao setor
turístico e cultural de nosso Município
Em suma, o intuito de por em pratica as políticas públicas ligadas ao setor, vai propiciar
que Marataízes evolua para um turismo sustentável nos próximos anos.

Marataízes, 02 de dezembro de 2020.

Sara Mezini Costa
Secretária Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico

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



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: pmmagricultura©yahoo.com.br

Base Legal 1 .564/2013
SIGLA A SEAPE
COMPETENCIAS Artigo 13

Chefe de Setor de Pesca
Diretor de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca
Diretor de Projetos e Captação de Recursos
Assessor AdministrativoESTRUTURA . .Su erintendente de A ricultura

ORGANIZACIONAL Segretário de Agricultgra
Chefe de Setor de Controle e Manutenção
Diretor de Desenvolvimento Rural e Abastecimento e Pesca
Diretor de Infraestrutura e Serviços Rurais

SERVIDORES DA SECRETARIAEFETIVOS 17COMISSIONADOS 07CONTRATADOS -
CEDIDOS A ESTA SECRETARIA 01ESTAGIÁRIOS -TOTAL 27
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L APRESENTAÇÃO

O Município conta com cerca de 1073 propriedades rurais, das quais 95% são
de base familiar, conforme quadro abaixo. O município está incluído no território sul
litorãneo, possui ruralidade de 22,8%.

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 peroã, 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 a horticultura e criação de pequenos

animais;
Programa de construção de barragens;
Incentivo a aquicultura;
Implantação da radio marítima;
Fortalecimento das associações e criação de uma cooperativa mista;
Fortalecimento da Feira Municipal;
Acesso dos agricultores aos programas Institucionais PNAE, PAA.
M'unicilpío _.lsú'ufúiricfío Pequena _Médfa Gmmfe Tam?Anchieta 548 398 "l 1? li 1.075
Guarapari 726 530 1—0“ 22 EFUBIconha Sª'“ 33.2 23 - LAF.“-
Itapemirim t 078 368 8-1 11 Liº-ltMarataízes 921 13.0 20 2 11373? iuma é O S _ª' E E 1 16 "
Preàídente Kennedy 763 J' fªl 13 5 5 1.284Rio Novo do Sul 656 492 3.0 9'3
Total cla Território 56—48 3 “8" 5150 83 8.875

Fome: ]NCRA. dados de janeilo de 3011. in DFCAPEEL 2011.
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1.1 - ASPECTOS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA

A Secretaria possui 04 (guatrol programas:

VALOR ORÇADO LOA 2020 VALOR ATUALIZADO DA LOA 2020

3.134.043,66 2.217.040,01

1.2 - ASPECTOS DE NATUREZA FINANCEIRA

EMPENHADO (2020) LIQUIDADO (2020)

1.566.191,65 1.561.178,08
% LIQUIDADO EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO ATUALIZADO DA SECRETARIA | 70,41 %

1.3 - ASPECTOS DE NATUREZA FISCAL

A Secretaria Municipal de Agricultura, Agropecuaria, Abastecimento e Pesca não

possui recursos vinculados no exercício de 2020.

1.4 - ASPECTOS DE NATUREZA OPERACIONAL

1.4.1 - Atividades Desenvolvidas pela Secretaria

AçAo DESCRIÇAO DA AÇAO

Feira Municipal

A Secretaria auxilia os agricultores na
Feira Municipal com informações acerca
do plantio e melhor uso dos recursos da
terra de cada produtor, bem como auxilia
com planejamento e estruturação das
hortas familiares e embora não tenha feito
gastos financeiros, oferece serviços já
existentes na Secretaria, como palestras,
reuniões com os participantes da feira e
seus familiares.

Distribuição de Mudas Frutíferas
Distribuição de Mourões
Distribuição de Humus
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1.4.2 - Atividades Desenvolvidas pelos Setores ligados a Secretaria de
Agricultura, Agropecuária, Abastecimento e Pesca

AÇAO DESCRIÇAO DA AÇAO
Assessor Administrativo Anexo 1
Chefe de Setor de Controle e Atua diretamente na equipeManutenção operacionalChefe de Setor de Pesca Anexo 2
Diretor de Desenvolvimento da Atua diretamente na equipe
Agricultura e Pesca operacional
Diretor de Desenvolvimento Rural e Atua diretamente na equipe
Abastecimento e Pesca operacional
Diretor de Infraestrutura e Serviços
Rurais

Diretor de Prºjetos e Captaçao de Idem ao 2Recursos
Superintendente de Agricultura Anexo 3

1.5 - ASPECTOS DE NATUREZA PATRIMONIAL

QUANTIDADE DE BENS EM 01/01/2020 225
QUANTIDADE DE BENS EM 31/12/2020 234

Justificativa de diminuição ou aumento de bens:

Houve a aquisição de grades e arados para atendimento da SEAPE.

2. CONCLUSÃO

A Secretaria de Agricultura Agropecuária Abastecimento e Pesca — SEAPE
vem cumprindo os programas e projetos idealizados para o ano de 2019, com um
orçamento anterior previsto em 2018..

Com uma equipe administrativa de 05 funcionários, 03 efetivo e 02
comissionados, com empenho conseguiram operar administrativamente as
liquidações, convênios, comparas, orçamentos e outros.

Maior dificuldade trata-se da área técnica que conta tão somente com um
engenheiro agrônomo, 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, além de 02 técnicos de
campo para conduzir, fiscalizar e relatar os projetos de campo, como: projeto de
Barragem, Kit feira e operacionalização da feira, projeto de apoio a agroindústrias,
projeto de diversificação rural com a implantação do projeto Pomares de quintais
e outros.

A SEAPE a partir de setembro teve que suplementar praticamente todas as
despesas, pois o orçamento já havia sido zerado, demonstrando que o orçamento
de 2016 não teve eficácia no seu preparo e estimativa de valores.
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Para o ano de 2019 prevê-se uma redução do orçamento próximo de 24%
o que ocasionarã também a continuidade de suplementações.

Mais uma vez buscou-se parcerias, obtendo-se: 2 emendas parlamentares,
seja: deputado federal - Jorge Silva PHS, com R$ 200.000,00 para a compra de
um caminhão caçamba e do deputado estadual — Marcos Mansur, no valor de R$
125.300 para aquisição de um caminhão 3/4, carroceria de madeira e ainda apoio
da ANATEL, com a doação de uma torre de transmissão, com container para a
implantação da radio costeira marítima, um modelo para todo o país.

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 tributãria, além da doação de 100
talonãrios voltados para o setor.

Programas como doação de calcário e adubo não puderam ser
implantados, pois não houve recurso financeiro para tais programas, que exigem
orçamentos superior a um millhão de reais.

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 e com o aumento da emissão de notas fiscais destes.

A SEAPE atualizou a cobrança de horas de trator, além de estimar dois
valores para tal cobrança, sendo o menor valor por hora máquina para o agricultor
que tem talão de nota em uso no ano corrente e o maior valor para quem não tem
o talão, portanto quem contribui com o Município possui um desconto no valor
cobrado por hora mãquina, como um estímulo para quem contribui para o
Município e sem excluir ninguém.

A visão da SEAPE e a implantação de políticas públicas que remunerem o
agricultor, 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 agrícola, 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 1

Assessor Administra tivo

. Atendimento ao Agricultor;

. Marcação de horas de Grade e Arado;

. Controle e organização do Almoxarifado interno da SEAPE;

. Acompanhamento dos agricultores feirantes;

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



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 GONDERMA;

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

Superintendente de Agricultura

. Secretariar as ações do CONDERMA

Preparar as atas das reuniões, listas de presença, ofícios, pautas das reuniões,
realizadas mensalmente todas as segundas quartas feiras;

. Pro'|eto de barragens;

Responsável técnico pela execução de projetos técnicos de implantação de
barragens;
PNAE e PAA

Responsável pela Articulação entre agricultores e lntituições, elaboração de
propostas de venda;

. Controle de manutenção dos maquinários;

Orçamentos para manutenção das máquinas agrícolas;
Programa Venda em balcão CONAB:

Responsável pela elaboração do laudo técnico para acesso dos agricultores ao
programa da CONAB venda em balcão para MILHO;
Ministério Públicº'

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

. Feira Municipal;

Elaboração de Legislação pertinente, Secretariar reuniões, assistência Técnica e

extensão rural aos feirantes.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
SECRETÁRIO: Robson Seyr

ENDEREÇO Av: Rubens Rangel, 411, Cidade Nova, 3ª andar
TELEFONE 28 3532-1990
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 02COMISSIONADOS 05CONTRATADOS OO
CEDIDOS A ESTA SECRETARIA 04ESTAGIÁRIOS 09TOTAL 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 necessarios;
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
calendario 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.

1.1 - ASPECTOS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA

A Secretaria possui 02 (dois) programas:

VALOR ORÇADO LOA 2020 VALOR ATUALIZADO DA LOA 20208.770.920,00 4.568.853,47
1.2 - ASPECTOS DE NATUREZA FINANCEIRA

EMPENHADO (2020) LIQUIDADO (2020)
3.760.993,24 3.747.970,28

% LIQUIDADO EM RELAÇAO AO ORÇAMENTO ATUALIZADO DA SECRETARIA 82,03%

1.3 - ASPECTOS DE NATUREZA FISCAL

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer não possui recursos vinculados no exercício de
2020.



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 2020 Ação desenvolvida pela Secretaria de
Esporte e Lazer, na qual realizava

atividades recreativas pelas praias do
Município.

Marataízes Open Vôlei de Praia
Masculino e Feminino

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

Torneio de Futevôlei Verão da AFM Competição de nível regional para
incentivo aos atletas

Projeto Praia Acessível Propiciar aos cidadãos com mobilidade
reduzida banho de mar

Funcional e Fit Dance Realização de atividade física para
turistas e moradores

Show de Manobras Motociclísticas com
Equipe Adrenalina Sobre Rodas

Apresentação da equipe adrenalina, com
manobras radicais em motos

Beach Soccer Masculino e Feminino Tradicional torneio de verão, com a
finalidade de difundir o esporte e

incentivar os atletas
fº Marata Nãutica Jet Sky Teve como finalidade de difundir o

esporte e incentivar os atletas
SUP Summer Marataízes Teve como finalidade de difundir o

esporte e incentivar os atletas
Marata Open Fight Jiu-jitsu/ Submission Torneio de Estadual de Jiu-jitsu, teve

como finalidade de difundir o esporte e
incentivar os atletas

HCC — Haidar Capixaba Combat Torneio de Estadual de MMA, teve como
finalidade de difundir o esporte e

incentivar os atletas
TREINO EM CASA Vídeo aulas para práticas esportivas em

casa período da quarentena
CAMPEONATO MUNICIPAL DE

FUTEBOL SOCIETY
Torneio de regional de futebol society,

teve como finalidade de difundir o esporte
e incentivar os atletas



1.4.2 - Atividades Desenvolvidas pelos Setores ligados à Secretaria

AÇAO DESCRIÇAO DA AÇAO
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 01/01/2020 83 itens
QUANTIDADE DE BENS EM 31/12/2020 152 itens

0 acréscimo no numero de bens se deve a aquisição de academias populares ao ar livre

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, 02 de dezembro de 2020.

Robson Seyr
Secretário Municipalde Esporte e Lazer



SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL
SECRETARIO | Anderson Gouveia de Oliveira

ENDEREÇO Rodovia Safra Marataízes s/nº - Bairro Alvorada
TELEFONE (28) 3532-2006

EMAIL <defesasocia|©marataizes.es.gov.br>

BASE LEGAL Alínea “e” do art. 1º da LEI Nº 1564/2013SIGLA SEDESSP
COMPETÉNCIAS 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 Iei

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 SECRETARIA
63 GCM
36 GPINEFETIVOS 28 G.V. 133
06 Adm/SEDESSP
05 Adm/SEDESSP

COMISSIONADOS 01 Defesa Civil (Servidor Efetivo) 6
53 G.V. (Janeiro a Dezembro)

CONTRATADOS 02 Defesa Civil (Janeiro a Dezembro) 55
CEDIDOS A ESTA SECRETARIA Servidor de Cachoeiro de Itapemirim 2, 02 Adm/SEDESSPESTAGIARIOS 01 Corregedoria 3

TOTAL 199



1. APRESENTAÇÃO

A Secretaria Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial estabelece políticas,
diretrizes e programas de segurança, com ênfase na prevenção da violência e,
promover a cooperação entre as instâncias federal e estadual, articulando-se com os
demais órgãos da Administração e com a sociedade, visando otimizar as ações na
área de segurança pública e social de interesse do Município; Implementar, em
conjunto com os demais órgãos envolvidos, o Plano Municipal de Segurança;
Coordenar as ações da Guarda Civil Municipal, que atende a uma infinidade de
acionamentos internos e e externos (população em geral); Promover a constante
vigilância das vias e logradouros públicos, através da central de
vídeomonitoramento; Coordenar as ações da Guarda Patrimonial Interna, na
vigilancia e proteção das repartições públicas; Coordenar as ações dos Guarda-
Vidas, na vigilância das nossas praias e lagoas, na proteção dos munícipes e
turistas.

1.1 - ASPECTOS DE NATUREZA ORCAMENTARIA

A Secretaria possui 03 (três) programas:

VALOR ORÇADO LOA 2020 VALOR ATUALIZADO DA LOA 2020
13.026.542,33 16.872.709,34

1.2 - ASPECTOS DE NATUREZA FINANCEIRA

EMPENHADO (2020) LIQUIDADO (2020)
16.798.528,35 15.897.677,40

% LIQUIDADO EM RELAÇAO AO ORÇAMENTO ATUALIZADO DA SECRETARIA | 94,22%

1.3 - ASPECTOS DE NATUREZA FISCAL

A Secretaria Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial não possui
recursos vinculados no exercício de 2020.

1.4- ASPECTOS DE NATUREZA OPERACIONAL

1.4.1 - Atividades Desenvolvidas pela Secretaria

AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO
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

Ampliação do Videomonitoramento



1.4.2 - Atividades Desenvolvidas pelos Setores Ligados à Secretaria

AÇAO DESCRIÇAO DA AÇAO
Diretoria de Defesa Social Anexo 1
Diretoria de Segurança Patrimonial Anexo 2

1.5 - ASPECTOS DE NATUREZA PATRIMONIAL

QUANTIDADE DE BENS EM 01/01/2020 431
QUANTIDADE DE BENS EM 31/12/2020 436

2. CONCLUSÃO

A Secretaria Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial, deu continuidade aos

objetivos primários, seguindo as diretrizes planejadas no PPA, LDO e LOA. Em tempo,

alémque dificultou a gestão nesse exercício foi, além do baixo orçamento desta pasta, a

pandemia provocdo pelo novo Coronavirús (Govid-19). Todavia concluímos o objetivo de

manter o videomonitoramento, pois este é um investimento de relevância singular para o

município de Marataízes.

Marataízes, 08 de dezembro de 2020.

ANDERSON GOUVEIA DE OLIVEIRA
Secretário de Defesa Social e Segurança Patrimonial



ANEXO 1

DIRETORIA DE DEFESA SOCIAL
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ANEXO 2

DIRETORIA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E COMUNITÁRIA

A Diretoria de Segurança Patrimonial e Comunitária, mantém as coordenações da Guarda
Civil Municipal alinhada aos propósitos da Secretaria de Defesa Social e Segurança
Patrimonial;

Buscando constante aperfeiçoamento, atraves de parcerias com a Policia Militar, Policia
Civil e As Guardas Municipais de outros municipios;

Otimiza 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;

E por fim, controla a aquisição, cautela e manutenção de equipamentos e materiais
controlados — armamento e munião não-letal (Spark, K TO — Kit Ta'tico Operacional;
Spray de pimenta), Coletes à prova de balas; Cinto Ta'tico Operacional e
Fardamentos utilizados pela Guarda Civil Municipal.

ROBSON ABREU SIL VA ,
DIRETORIA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E COMUNITARIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE Meio Ambiente
SECRETÁRIO ANTÓNIO CARLOS SADER SANT'ANNA

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

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

Base Legal Lei 1778/2015 de 13/05/2015
SIGLA A SEMMA
COMPETENCIAS Artigo 1
ESTRUTURA 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
PHvados
1.1.2.4 Setor Técnico Ambiental

1.1.3 DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E
GESTAO DE RECURSOS NATURAIS
1.1.3.2 Setor de Fiscalização Ambiental

SERVIDORES DA SECRETARIAEFETIVOS osCOMISSIONADOS 13CONTRATADOS oo
CEDIDOS A ESTA SECRETARIA ooESTAGIÁRIOS 05TOTAL 26
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1.APRESENTACÃO

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 ORÇAMENTÁRIA

A Secretaria possui 02 (dois) programas:

VALOR ORÇADO LOA 2020 VALOR ATUALIZADO DA LOA 20202.752.100,00 1.576.612,89

1.2 - ASPECTOS DE NATUREZA FINANCEIRA

EMPENHADO (2020) LIQUIDADO (2020)
1.550.265,05 1.547.933,64

% LIQUIDADO EM RELAÇAO AO ORÇAMENTO ATUALIZADO DA SECRETARIA 98,18%

1.3 - ASPECTOS DE NATUREZA FISCAL

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente não possui recursos vinculados no
exercício de 2020.

1.4 - ASPECTOS DE NATUREZA OPERACIONAL

1.4.1 - Atividades Desenvolvidas pela Secretaria

AçAo DESCRIÇAO DA AçAo
Coleta Seletiva Contrato Administrativo nº 111/2019,

referente a prestação de serviço de coleta e
triagem dos resíduos sólidos com a

Associação dos Catadores de Materiais
Recicláveis

Locação de caminhonete Locação de caminhonete, conforme contrato
0127/2019, para desenvolvimento das

atividades da secretaria
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Instalação de Placas de sinalização Aquisição de placas de sinalização
ambiental conforme Contrato Administrativo
n9219/2020.

Aquisição de ferramentas e material de
pintura

Aquisição de Material de Pintura e
Ferramentas para os projetos de Educação
Ambiental

Aquisição de PEVs- Ponto de Entrega
Vquntãria

Instalação de 13 PEVs em pontos
estratégicos no município para coleta
seletiva de materiais recicláveis.

Poda e Corte
Distribuição de folders A SEMMA fez a distribuição de Folders

Educativos, com o projeto Kit Ambiental
SEMMA, reforçando o trabalho que foi
realizado nos últimos anos, e também sobre
esse momento conturbado que estamos
vivendo na Pandemia COVID -19.

Licenciamento Licenciamento e Dispensa de Licenciamento
de empreendimentos privados e de obras
públicas.

Fiscalização - Covid 19 A fiscalização ambiental trabalhou em

conjunto com a vigilância sanitária,
fiscalização tributária e de postura nas

ações e trabalhos de prevenção, controle e
enfrentamento do COVID-19

Educação Ambiental Foi implantado ainda no mês de Setembro
em alusão ao dia da Arvore, o Projeto
“SEMMA SEMEANDO”, onde a equipe
recolheu sementes, colocou pra germinar, e
fez algumas mudas de Ipês e Patas de
Vaca, para posteriormente serem utilizadas
em plantios pontuais e doadas a população.

Educação Ambiental Ocorreu a 3ª edição do projeto “Cuidando
dos Pets” onde a SEMMA retirou pneus
usados das Ruas e poder público, para
confecção de caminhas Ecológicas para
animais de Estimação, que forma doadas a
população em troca de Garrafas Pet, que
foram doadas a associação catadores da
Esperança

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 Anexo 2
Ambientais

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



Diretoria de Licenciamento e Controle AnexoB
Ambiental

Diretoria de Fiscalização Ambiental e Anexo4
Gestão de Recursos Naturais

1.5 - ASPECTOS DE NATUREZA PATRIMONIAL

QUANTIDADE DE BENS EM 01/01/2019 141
QUANTIDADE DE BENS EM 31/12/2020 168

Justificativa de diminuição ou aumento de bens:

. Aquisição de aparelhos de Ar condicionado;

. Aquisição de PEVs - Ponto de Entrega Voluntária de Materiais Recicláveis.

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 arvores, 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, 02 de janeiro de 2021.

Antônio Carlos Sader Sant'anna

Secretário Municipal Interino de Meio Ambiente
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ANEXO 1

SUPERINTENDÉNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL

: Analise e Autorização de Corte e Poda de Árvore;

. Analise de processos administrativos;

. Distribuição de processos administrativos para as Diretorias;

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

conjunto 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;

. Distribuição de Processos para a .JIFA -.Junta de Impugnação Fiscal Ambiental

. Reunião mensal da .JIFA — Junta de Impugnação Fiscal Ambiental

. Reunião do Conselho Municipal das Falésias

. Reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente
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ANEXO 2

DIRETORIA DE GESTÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS

A secretaria Municipal de Meio Ambiente de Marataízes (SEMMA) vem desde 2015
atuando em parceria com Educação (SEMED) por meio do Programa municipal de
Educação Ambiental, com diversas ações como Teatros, Palestras, Eventos, concursos e
ações de Campo sempre envolvendo Escolas e Comunidades, além de seus Projetos
específicos.
E no Ano de 2020 não foi diferente, planejamos diversas ações, e no Mês de Março
quando iríamos começar na pratica, Teatros, Palestras, Ações de Campo, Semana do
Meio ambiente, fomos pegos de surpresa com essa terrível Pandemia que nos assola, e
com isso, todo planejamento foi comprometido.
No entanto, como forma de sensibilizar, e fazer a mensagem da importância do Meio
ambiente chegar até a casa de nossos alunos e família, a SEMMA propôs a distribuição
de Folders Educativos, com o projeto Kit Ambiental SEMMA, reforçando o trabalho que foi
realizado nos últimos anos, e também sobre esse momento conturbado que estamos
vivendo.
Assim foram trabalhadas as seguintes tematicas mensalmente:
AGOSTO: Folders sobre COVID 19 ,
SETEMBRO: Folders sobre Dia da Arvore
OUTUBRO: Folders sobre Impacto do Lixo e Coleta Seletiva
NOVEMBRO: Folders sobre Recursos Hídricos ,
Foi implantado ainda no mês de Setembro em alusão ao dia da Arvore, o Projeto
“SEMMA SEMEANDO”, onde a equipe recolheu sementes, colocou pra germinar, e fez
algumas mudas de Ipês e Patas de Vaca, para posteriormente serem utilizadas em
plantios pontuais e doadas a população.
A SEMMA instalou PEVs (Ponto de Entrega Voluntarios) em alguns pontos da cidade,
auxiliando o trabalho de coleta seletiva realizado pela associação Catadores da
esperança, e também atuou num trabalho de sensibilização junto aos comércios e
moradores, por meio de panfletagem.
Ocorreu a 3ª edição do projeto “Cuidando dos Pets” onde a SEMMA retirou pneus usados
das Ruas e poder público, para confecção de caminhas Ecológicas para animais de
Estimação, que forma doadas a população em troca de Garrafas Pet, que foram doadas a
associação catadores da Esperança.
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ANEXO 3

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL

. Licenciamento:

Tipologia Quantidade Atividade
LMAR 02 Posto de Combustível
LMO 01 Comércio Varejista de Peixe
LMU 01 Terraplanagem
LMAC 08 Oficina Mecânica
Somatório 12

. Dispensa de Licenciamento

Código da atividade Quantidade Atividade
B-12 16 Terraplanagem
A-24 15 Pavimentação e Drenagem

Garagens de ônibus e outros veículos
automotores

Garagens de ônibus e outros veículos
A-31 01 automotores, sem qualquer estrutura

de apoio (oficina, lavador de veículos,
troca de óleo, unidade de
abastecimento e outros).

G-OB 02 Redes coletoras de esgoto.
Serviço de limpeza e conservação de
caixas d'água, prédios e condomínios,
excetuando limpeza em portos,

A-59 01 aeroportos, embarcações e
semelhantes além de

imunização/controle de pragas.

-23 01 Estação de telecomunicação.
A-49 03 Empreendimentos desportivos,

turísticos, recreativos ou de lazer,
públicos ou privados (praças, campos
de futebol, quadras e ginásios)

G-4 Redes, elevatórias, boosters e
01 adutoras de água.

Somatório 40
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Emissão de CNDA; 14 documentos emitidos

Emissão de DUAs;

Despachos de Diversos Processos;

Realização de consultas e acompanhamento de processos junto ao IEMA- Instituto
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos;

Elaboração de Memorandos e Ofícios Diversos;

Participação na Junta de Impugnação Fiscal Ambiental;
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ANEXO 4

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS
,
E 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, pecuniãrias e não-pecuniárias, para

induzirem o comportamento social de conformidade com a legislação e de dissuasão na

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

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

multas e embargo.

Nesse ano de 2020, demos continuidade nas reuniões da .JIFA — Junta

Impugnação Fiscal prevista no Código Municipal de Meio Ambiente e a aplicações das

multas, de acordo com o Decreto Municipal onde o município passou a punir de forma

mas enérgicas.

No decorre deste ano atendemos a diversas denúncias de construções em

áreas ambientais, escavações sem as devidas Iicenças, estabelecimento sem
licenciamentos, resíduos em Áreas de Preservação Permanente 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 corte e poda de arvores, anuências
ambientais, manejo de algumas espécies de animais e licenças ambientais.

A fiscalização ambiental trabalhou em conjunto com a vigilância sanitária,

fiscalização tributária e de postura nas ações e trabalhos de prevenção, controle e

enfrentamento do GOVID-19, repassando nos comércios locais, com medida preventiva,

notificações e autuações para atendimento e cumprimento aos Decretos Estaduais e

Municipais.
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