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Apresentação:
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O Plano Plurianual é um instrumento de interlocução entre a Administração
Municipal e os moradores do município.

Valendo-se do Artigo 165 da Constituição Nacional que determina o
estabelecimento dos planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos
anuais, o município de Santa Teresa-ES elabora seu plano, obedecendo aos
critérios definidos em lei.

Momento oportuno em que o cidadão apresenta as demandas distritais e
locais para o quadrlênio 2018 a 2021 e, em consonância com os programas e
projetos municipais, estabelece as prioridades a serem elencadas no orçamento
municipal para o ano de 2018.

A Administração Municipal, por intermedio de suas 16 (dezesseis) Secretarias,
colhe informações em Audiências Públicas para definir, de acordo com o orçamento
municipal, e por meio da oitiva da população, as prioridades para o alcance das
metas que determinam o desenvolvimento harmonioso do município.

O trabalho é exitoso se contar com a participação de todos, a seriedade da
condução e a honestidade da informação, visto que, esta via de mão dupla chega a
um único destino: A melhoria da qualidade de vida do teresense que, conhecendo os
enfoques da Administração, faz parte dela, emitindo informações e opiniões,
estabelecendo prioridades e exercitando a democracia.

Traçando o Futuro

Santa Teresa, município localizado na região Centro Serrana do Estado do
Espírito Santo, possui uma área de 694,53 Km2, limita-se com os municípios de São
Roque do Canaã ao Norte; Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina ao Sul;
Fundão, lbiraçu e Joáo Neiva a Leste; e ltarana e ltaguaçu a Oeste.

Colonizado por imigrantes italianos a partir de 1874, lhe valeu o título de
primeira vila italiana do Brasil. Outras levas se fixaram posteriormente nesta colônia
imperial de Antônio Prado. Além de italianos, também habitaram a região alemães,
suíços e poloneses.

As sessenta famílias vênetas e trentinas que iniciaram o processo de
colonização, em mais de um século se transformaram em milhares; segundo o
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IBGE, a populaçáo estimada no município atualmente é de 23.872 habitantes; sendo
que 46,08% dela vive na zona rural e 53,92o/o na área urbana.

A cidade e o campo preservam sua identidade cultural, Encontra-se com
frequência usos e costumes, folclore, traços arquitetônicos, dialeto, música que liga
a região a suas origens. No intuito de manter as raízes e difundi-las; o município
possui uma organizaçáo da Sociedade Civil - "Circolo Trentino de Santa Teresa"
que mantém grupos folcloricos e realiza eventos, sendo o maior deles, a Festa do
lmigrante ltaliano que acontece, todos os anos, no dia 26 de junho, data em que se
comemora o assentamento dos imigrantes na colônia imperial.

A instalação do município se deu no dia 2210211891, a partir do seu
desmembramento do município de Santa Leopoldina. Desde então, firmando-se, a

mais de um século, politicamente, viveu períodos que se intercalaram entre
ditaduras getulista e militar e períodos de vivência democrática, quando se registrou
a presença de líderes importantes que se revezaram no poder, por vários mandatos
e executaram ações estruturais que fundamentaram o atual desenvolvimento
municipal.

A região montanhosa do município apresenta um clima frio e úmido, ocupando
70o/o da área do município, o que potencializa o cultivo do café, hortaliças, frutas e
flores. O que também motivou o naturalista Augusto Ruschi a criar as Reservas
Biologicas de Augusto Ruschi, com 3.598,41ha e a de Santa Lúcia com 440ha de
Mata Atlântica preservada. Posteriormente foram criados o Parque Natural Reserva
Municipal de São Lourenço com 312,67ha e a área de Proteção Ambiental do
Goiapaboaçu, com 3.740ha.

As Reservas Biologicas exercem um papel de fundamental importância na
preservação das espécies animais e vegetais, além de contribuírem, de forma
decisiva, na manutenção dos cursos d'água e nascentes, necessários ao
abastecimento deste e de municípios vizinhos.

Hoje, há registro de várias Reservas Particulares do Patrimônio Nacional -
RPPN que integram o Bioma e consequentemente reforçam o equilíbrio ecológico da
região.

O município possui 06 (seis) Distritos e 51 (cinquenta e uma) Comunidades,
sendo que a maioria delas se agrega por motivos religiosos,

O conhecimento dos aspectos históricos e geo-político-social do municÍpio
permitem o embasamento necessário ao planejamento das 16 (dezesseis)
secretarias que compõem a administração municipal; bem como a implantação de
programas e projetos que dinamizam os setores municipais.
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A Administração Municipal, por meio de suas secretarias, conduz os
programas e projetos municipais, organiza e viabiliza os diferentes setores públicos
para atendimento da população teresense.

O orgão central é o Gabinete do Prefeito que cuida basicamente da gestão
política e administrativa das atividades do Gestor Municipal que conta com a

colaboração do vice-prefeito, Assessoria de Comunicação, Assessoria Política,
atividades ligadas à Defesa Civil e atividades administrativas.

A crise político-financeira que assola o país atinge todas as pequenas esferas
da administração pública, ensinando a convivência com poucos recursos e a
utilização dos mesmos com parcimônia.

Cabe ao Gabinete do Prefeito orientar as demais secretarias para minimizar
custos e atender as demandas, sem prejuízo dos serviços prestados.

Para tanto, conta com a Secretaria Municipa! de Administração e Recursos
Humanos que se constitui em organizaçáo básica com capacidade normativa e
orientadora, da qual emanam grupos setoriais com atividades executivas. Atua na
gestão de pessoas, patrimônio municipal, compras, serviços, saúde ocupacional e
perícia médica, arquivo, almoxarifado, contratos e convênios, protocolo e tecnologia
da informação, além de fiscalizar o cumprimento dos princípios e normas que
norteiam a conduta da administração pública quanto à legalidade, impessoalidade,
economicidade, publicidade e moralidade, militando na defesa dos direitos e
interesses individuais e coletivos contra atos e omissÕes cometidas pela
administração pública.

Na condução de seu trabalho, a Secretaria conta com o Setor Administrativo,
Recursos Humanos, Licitação, Contratos e Convênios, Arquivo Geral, Patrimônio,
Almoxarifado, Medicina do Trabalho e Tecnologia da lnformação.

Adequando-se a nova configuração econômica do país, num esforço conjunto,
a municipalidade, orientada pela Secretaria Municipal da Fazenda, direciona suas
açÕes a utilização, com critérios definidos, dos recursos disponíveis, com vistas à
manutenção dos serviços básicos para a população, estando tal configuração assim
desenhada:

ASPECTO FINANCEIRO

A situação econômica do país encontra-se em grande
queda de - 3,60% do PIB no ano de 

fi016 
em relação ao ano

I
dificuldade com uma
anterior, sendo que o @

:
w,r



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Estado do Espírito Santo

Estado do Espírito Santo apresenta uma queda bem mais acentuada de -12,2o/o
acumulada no período de 2014 a 2016, segundo dados do lnstituto Jones dos
Santos Neves, queda esta, provocada principalmente pela diminuição da produção
agrícola e pela paralisação das atividades da Samarco no Estado.

A retração da economia afeta diretamente os municípios que
consequentemente apresentam queda de arrecadação e diminuição do poder de
investimento, até mesmo nas áreas prioritárias como saúde e educação.

A Receita Total Consolidada arrecadada por Santa Teresa, passou de R$
71.000.000,00 (setenta e um milhÕes de reais) em 2012 para R$ 61.700,000,00
(sessenta e um milhÕes e setecentos mil reais) em 2016, o que aponta uma queda
acumulada de 13o/o no período (gráfico 1).

As Receitas Tributárias do Município, no exercício de 2016, representaram
7,5o/o do total da receita orçamentária arrecadada (R$ 61,7 milhões), 89,2o/o foram
recebimentos de Transferências Constitucionais e 3,3o/o foram Outras Receitas
(gráfico 2).
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Gráfico 2. Distribuição percentual das principais receitas - 2016

Pela distribuição das despesas por função, exibida no gráfico 3, observa-se
que do total das despesas do município em 2016 (R$ 63,8 milhÕes), grande parte,
81 ,8o/o foram com saúde, educação, administração e urbanismo. Os 18,2o/o restantes
foram aplicados em assistência social, agricultura, legislativo, cultura, saneamento,
desporto e lazer, gestão ambiental e transporte.

Gráfico 3. Distribuição percentual das principais despesas por função - 201 6

Quanto aos programas e açÕes de governo, contidos no Plano Plurianual
2014-2017 e utilizados pela Secretaria da Fazenda, estes deverão sofrer algumas
alteraçÕes para atendimento das exigências legais, demandas e açÕes que deverão s
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nortear a gestão desta secretaria, sendo que as sugestÕes de alteraçÕes
necessárias serão apresentadas no momento oportuno,

lmportante ressaltar que diante da situação desfavorável que se desenha
para o Brasil, principalmente na área política que afeta diretamente a economia do
país, não temos expectativas de melhorias significativas na arrecadação nos
proximos anos, portanto, temos a necessidade de otimizar a utilização dos recursos
disponíveis, visando a melhoria da qualidade de vida e a manutenção dos serviços
básicos à população.

A Secretaria Municipal da Fazenda ratifica a necessidade do planejamento e
elaboração do orçamento anual e do Plano Plurianual, com a participação popular,
como forma distribuir os poucos recursos com transparência e responsabilidade,
priorizando as áreas de maior carência e obedecendo ao que preconiza a lei,

A Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos é um
órgão que planeja, estuda elabora metas/diretrizes para a execução, coordenação e
avaliação das atividades municipais.

Cabe à Secretaria elaborar e propor, em articulação com os demais setores
municipais, a estratégia e as diretrizes do desenvolvimento do Município e o plano
de ação; bem como coordenar, orientar e supervisionar a elaboração,
implementação, monitoramento e avaliação do Plano Plurianual.

E tambem de responsabilidade desta Secretaria, juntamente com a Secretaria
Municipal da Fazenda, coordenar e elaborar a proposta da Lei de DÍretrizes
Orçamentárias - LDO e da Lei Orçamentária Anual- LOA.

Realizar estudos e pesquisas locais para embasar propostas de
desenvolvimento municipal e dá suporte para elaboração de projetos de captação de
recursos nas esferas estaduais e federais; bem como fiscaliza sua execução e
presta contas; além de fiscalizar os termos de parcerias com as OrganizaçÕes da
Sociedade Civil- OSC do município.

A Unidade Central de Controle lnterno desenvolve o conjunto de atividades
de controle exercidas no âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo Municipal,
exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia objetivando o cumprimento dos
programas, metas e orçamentos e a observância à legislação e às normas que
orientam a atividade específica da unidade controlada;

Efetua também o controle do uso e guarda dos bens pertencentes ao
município efetuado pelos órgãos próprios, bem como o controle orçamentário e @
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financeiro das receitas e despesas municipais efetuadas pelos órgãos dos Sistemas
de Planejamento e Orçamento e de Contabilidade e Finanças; emitindo pareceres.

É ainda responsabilidade da Controladoria apoiar o controle externo no
exercício de sua missão institucional, supervisionando e auxiliando as unidades
executoras no relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado, quanto ao
encaminhamento de documentos e informaçÕes, atendimento às equipes técnicas,
recebimento de diligências, elaboração de respostas, tramitação dos processos e
apresentação dos recursos;

Promove auditorias internas para medir e avaliar os diversos setores
administrativos municipais e emite pareceres conclusivos sobre contas anuais
prestadas pela administração.

Realiza outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do Sistema de
Controle lnterno.

A Procuradoria Geral do Município se constitui em instituição independente
dos demais órgãos e tem como função principal representar o município judicial e
extra judicialmente, exercendo atividades de consultoria e assessoramento jurídico
ao poder Executivo Municipal.

Tem a responsabilidade de defender, em juízo ou fora dele, os direitos e
interesses do Município; bem como avaliar a redação final de projetos de lei,
justificativas de vetos, decretos, regulamentos, contratos, convênios, termos de
fomento, termos de colaboração, acordos de cooperação e pareceres sobre
questÕes técnicas e jurídicas em geral.

E ainda de sua competência a instauração de inquéritos administrativos,
determinados pelo prefeito, unificação de pareceres sobre questÕes jurídicas e
interpretaçÕes sobre controvérsias, quando houver.

A Secretaria Municipa! de Articulação PolÍtica exerce um papel
preponderante na comunicação interna e externa, entre os poderes Executivo e
Legislativo, cujo objetivo é direcionar, de forma harmoniosa, as discussÕes e
decisÕes que se apresentarem, em prol da coletividade.

E tambem de sua competência contribuir na captação de recursos fínanceiros,
a nÍvel estadual e federal, a serem investidos no município.

Nesse contexto, a Secretaria de Articulação Política atua no sentido de
detectar entraves e criar canais e meios necessários para facilitar as soluÇÕes de n t\
problemas, em sua área de abrangência. ,ry\\-,
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A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico,
conta com 15 (quinze) servidores que atuam para atender a todo município em todos
os programas e projetos de fortalecimento de agricultura familiar, gestão de recursos
hídricos e desenvolvimento econômico,

Sendo a agricultura a principal economia do município, com predominância de
micro e pequenas propriedades, num total de 93,4o/o; a principal mão-de-obra nela
empregad a é a familiar, visando ao auto sustento e comercializaçáo do excedente.

Um vetor importante da agricultura familiar é o fortalecimento do agroturismo,
agroindústrias e implantação de novas tecnologias, rentável e sustentável na
agricultura moderna que conduz ao associativismo e cooperativismo, como forma de
atender ao mercado, resolver problemas comuns, promover o desenvolvimento
sustentável e otimizar recursos públicos.

A principal atívidade da economia agrícola municipal é o cultivo do café
presente em quase todas as propriedades rurais, seguido da produção de frutas de
clima tropical e subtropical, com destaque para a uva e a banana, silvicultura,
pecuária leiteira e de corte e avicultura. Santa Teresa é a maior produtora de uva e
vinho do Estado, representando mais de 80% da produção estadual. Estão
presentes também as lavouras de milho, de cana-de açúcar, de feijão, de arroz,
mandioca e oliveiras.

O seguimento industrial de Santa Teresa está direcionado para as seguintes
áreas: esquadria, serraria, cerâmica, confecção, aguardente, processamento de
frutas, leite pasteurizado, derivados do leite, fábrica de embalagem de frutas e
hortaliças, móveis e a indústria caseira de doces, artesanatos, massas, vinhos e
licores.

O comércio varejista trabalha com gêneros alimentícios, insumos e
equipamentos agrícolas, combustíveis e lubrificantes, móveis e eletrodomésticos,
materiais de construção, papelaria, armarinho e confecçÕes, farmácias, bares,
lanchonetes, restaurantes, prestação de serviços de assistência técnica nas áreas
de: agropecuária, mecânica elétrica, eletrônica, advocatícia, contábil, médica,
odontológica, laboratório de análises clínicas, comunicação como: telefonia e
intenet, hospedagem como: clube particular, pensões, hotel popular e hotel de 2 e 3
estrelas e cursos de aperfeiçoamento como: computadores, línguas estrangeiras e
etc.

O comércio atacadista se resume aos'distribuidores de bebidas e
compradores de café.

A crise hídrica que afeta consideravelmente as lavouras aponta paru a
necessidade urgente de reflorestar áreas degradadas, recuperar nascentes, áreas
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de preservação permanente, construção de barragens, caixas secas como forma de
investimento no setor agropecuário,

Projetam-se açÕes de aproveitamento de terrenos baldios para o cultivo de
hortas urbanas comunitárias cujo produto será destinado às OrganizaçÕes da
Sociedade Civil e moradores carentes.

A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, ciente dos aspectos
favoráveis ao desenvolvimento do turismo regional, lidera programas e projetos que
permitem a sustentabilidade dos recursos naturais, culturais, físicos e ambientais
existentes.

Santa Teresa ocupa, em relação ao Estado do EspÍrito Santo, o 50 lugar no
ranking do índice de Desenvolvimento Humano - IDH, tendo sido avaliad-os os
índices de longevidade, mortalidade, educação, renda e sua distribuição.

O clima de baixas temperaturas na sede do município, a vegetação, a
gastronomia, os eventos festivos da envergadura do Festival Nacional de Jazz e
Bossa, Festa do lmigrante ltaliano, Festa d Uva e do Vinho, o Museu de Biologia
"Prof. Mello Leitão", os vales e montanhas, a Rampa de Voo Livre Amaury
Fernandes, o nicho arquitetônico centenário preservado são alguns dos atrativos
turísticos que têm proporcionado bons frutos ao comércio, a agroindústria e a rede
hoteleira.

Sendo o turismo a segunda maior fonte de renda municipal, a criação do
Circuito Caravaggio e três outros em estudo, o Circuito Colibris, Encantado e Alto
Bonito, tem alimentado a agroindústria e o agroturismo.

São restritos os recursos das esferas estadual e federal para co-financiar as
atividades artísticas, culturais e turísticas. E fundamental que o município aporte
recursos para subvencionar ações que contribuam para a preservação de nichos
históricos e culturais, bem como paisagismo de vias e adequações das calçadas
com acessibilidade.

A Secretaria Municipal de Educação responsabiliza-se pelo
desenvolvímento de políticas pedagógicas que promovam a interação de. escolas,
pais, alunos e comunidades, assegurando a oferta de educação gratuita e de
qualidade, desde a Educação lnfantil que compreende a creche e a pré-escola, até
os anos finais do Ensino Fundamental.

Busca atender as metas do Plano Municipal de Educação (PME), documento
que norteia a educação no Município e que objetiva transformar a realidade
educacional, concentrando esforços para elevação dos padrões de qualidade, @
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acesso e sucesso da população escolarizável do Município, sendo este seu maior
desafio.

O Município mantém 21 (vinte e uma escolas) com 3.250 (três mil, duzentos e
cinquenta) alunos matriculados na rede, estando assim distribuídos: 314 (trezentos e
quatorze) em Creches, 510 (quinhentos e dez) na Pré-escola,2.294 (dois mil,
duzentos e noventa e quatro) no Ensino Fundamental e 105 (cento e cinco) na
Educação de Jovens e adultos.

A Secretaria desenvolve açÕes que visam à melhoria do processo ensino e
aprendizagem e a garantia da qualidade educacional por meio dos projetos
pedagógicos; "Vire a Página: a viagem vai começar" e "Educação Patrimonial".

Os principais programas adotados pela Secretaria Municipal de Educação
são:

Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE; Programa Dinheiro Direto
na Escola-PDDE; Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE; Programa
Estadual de Transporte Escolar-PETE; Programa Municipal Dinheiro Direto na
Escola-PMDDE; e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e
FUNDEB.

A Secretaria Municipal de Saúde tem como âmbito de ação o planejamento,
a coordenação, a execução, a avaliação e o controle das atividades relativas à
assistência integral à saúde da população do Município.

As estratégias para o atingimento das metas elencadas pela saúde municipal
estão distribuídas em programas abaixo descritas:

Atenção Primária à saúde; saúde da Mulher; saúde Mental; saúde do
Trabalho; Saúde do Homem; Saúde Bucal; Saúde da Criança e do Adolescente;
Assistência Farmacêutica e Saúde do ldoso.

Os serviços de saúde do município são oferecidos nas 07 (sete) unidades de
saúde, no Centro de Atenção Psicossocial- CAPS, Núcleo de Apoio a Pessoa com
Deficiência e no Hospital Madre Regina Prottman com quem a Municipalidade
mantém convênios de repasse financeiro para garantir atendimento à população

A atual gestão, ao assumir a administração do município, encontrou um
cenário de dificuldades financeiras, com redução de arrecadação e de repasses por
parte das esferas estadual para o co-financiamento da atenção básica e federal com
a PEC que limita os gastos da União. Porém a maior das dificuldades foi herdar uma
dívida de 3.109.000,00 (três milhões de reais) com o hospital e 600.000,00
(seiscentos mil reais) com outros fornecedores.
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Em função dessa situação, foram necessárias aplicação de medidas que
minimizem os problemas, a saber:

. Redução dos recursos a serem repassados ao consórcio intermunicipal CIM
Polinorte, com diminuição de atendimento de especialistas, de exames
laboratoriais, exames de imagens, entre outros.

o A dívida com o hospital gerou redução da oferta de serviços e desorganizaçáo
financeira.

. Desabastecimento de insumos e medicamentos por não terem sido
providenciados no ano anterior.

. Sucateamento da frota de veículos, prejudicando alguns setores da saúde
básica como visitas domiciliares, transporte de pacientes para atendimento de
hemodiálise, tratamento de câncer, transportes de urgência, além dos
trabalhos de prevenção e combate do aedes aegypti.

. ReduÇão do quadro de profissionais da área da saúde.

Diante do exposto, a Secretaria Municipal de Saúde organiza um processo
seletivo para contratação de profissionais para atender a população, desencadeia
processos licitatórios para aquisição de materiais, equipamentos e medicamentos
para suprir a demanda nas unidades de saúde e farmácias básicas e propõe açÕes
educativas e preventivas par reduzir os índices de doenças no município,

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer objetiva melhorar a qualidade de
vida do cidadão teresense com a prática esportiva e para isso desenvolve atividades
junto às crianças, adolescentes, jovens e adultos.

Executa o programa "CampeÕes do Futuro", com ginástica rítmica, futsal,
voleibol e handebol, para crianças.

Desenvolve também projetos: Karatê, Capoeira Cidadã, Espaço para Esporte
com as modalidades Futebol de Campo e Balé para crianças e jovens, na sede do
município e em sedes distritais, com realização de importantes parcerias com as
comunidades e com a Escola Superior São Francisco - ESFA.

A Secretaria planeia ampliar sua atuação com a construção e adequação de
campos de futebol de areia, construção e adequação de campos de futebol,
implantação de academias populares, além de melhorias da estrutura física existente
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famílias em situação de vulnerabilidade social, atua nos níveis de Proteção Social
Básica e de Proteção Especial de Media e Alta Complexidade.

Para o atendimento de Proteção Social Básica conta com o Centro de
Referência de Assistência Social - CRAS que desenvolve o Serviço de Proteção e
Atendimento lntegral à Família - PAIF, Programa Bolsa Família - PBF, Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV, Programa Criança Feliz e
Programa lncluir.

Os Serviços de Proteção Social Especial de Media Complexidade são
ofertados pelo Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS,
que desenvolve o Serviço de Atendimento Especializado a Famílias e lndivíduos -
PAEFI; Serviço de Orientação e Acompanhamento à Adolescentes em Cumprimento
de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à
Comunidade e Serviço Especializado em Abordagem Social.

Destaca-se, também, a Proteção Social Especial de Alta Complexidade, no
qual é ofertado o Serviço de Acolhimento lnstitucional de Crianças e Adolescentes
"Manoel Valentim".

Conta ainda com a parceria da Associação Pestalozzi de Santa Teresa,
Organização da Sociedade Civil- OSC no Atendimento da Pessoa com Deficiência,

A Secretaria mantém ainda os Programas de Benefício de Prestação
Continuada-BPC, Programa de Geração de Emprego e Renda, Manutenção dos
Serviços de Assistência Social- IGDSUAS, dos Conselhos Municipais, dos
Benefícios Eventuais e Conselho Tutelar.

O suporte necessário à execução e manutenção da infraestrutura pública cabe
à Secretaria Municipal de Obras e lnfraestrutura que se responsabiliza pela
pavimentação de ruas; manutenção da iluminação pública; conservação de redes
pluviais; manutenção e estruturação das estradas rurais; construção, alargamento e
conservação de pontes; adequação das calçadas com acessibilidade; construção,
manutenção e reforma dos prédios públicos; ampliação e manutenção da rede de
esgoto, bueiros e canalização das águas das chuvas nos bairros urbanizados;
manutenção dos serviços de limpeza pública e coleta de lixo; aquisição, manutenção
e renovação da frota de máquinas e caminhões, Além desses serviços, é necessário
que se projete e construa uma ou mais vias de contorno ao centro histórico da sede
do município, visando à preservação dos casarios historicos, bem como a
construção de um novo cemitério municipal.

Ainda é proposta dessa Secretaria que se projete e implemente obras de
remoção de toda a infraestrutura elétrica e telefônica da Avenida Coronel Bonfim
Júnior e seja instalada de forma subterrânea.
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Para subsidiar o bom desempenho dos setores da administração municipal, a
Secretaria Municipal de Transportes presta serviços de manutenção e controle de
combustível de toda a frota municipal e articula a disposição dos motoristas para a
referida frota.

E de competência da Secretaria Municipal de Transportes também, em
parceria com a Secretaria Municipal de Educação, todo o transporte escolar.
Também é de sua responsabilidade organizar a logística das ambulâncias, num
suporte à Secretaria Municipal de Saúde.

O desafio da Secretaria de Transporte, neste período será a adequação e
regularização de toda a frota do transporte escolar e veículos leves e pesados que
se encontra irregular e sucateada.

A implantação do Sistema GPS para rastreamento de toda a frota de veículos
do município possibilitará o controle e modernização da gestão dos serviços.

As ações de implantação da municipalizaçáo do trânsito contribuirão com a
melhoria da trafegabilidade e acessibilidade.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, responsável pela fiscalização e
licenciamento ambiental exerce um papel preponderante na preservação da fauna,
flora e recursos hídricos do município que mantem 38% de cobertura verde nativa de
seu território,

lnúmeros são os desafios desta Secretaria que se depara com os frutos do
capitalismo desenfreado e loteamentos clandestinos.

As açÕes de conscientização da populaçáo fazem parte do programa que se
direciona para a destinação correta do lixo sólido à população escolar "Recicle
Escolar - Educar para Reciclar", e a população rural "Recicle Rural" na expectativa
de transformar lixÕes em canteiros. "Recicle cidade" e "Coleta Seletiva", sempre
buscando solução para o lixo produzido, Concomitante a essas açÕes, há o trabalho
de apoio e acompanhamento às atividades relacionadas ao recebimento, triagem,
compostagem e destinação dos resíduos sólidos da Usina de Triagem e
Compostagem de Resíduos Solidos Urbanos.

São ainda oportunidades de atuação e macro desafios ambientais o
desenvolvimento sustentável, captação de recursos para apoiar inovaçÕes técnicas
para captação e uso das águas das chuvas, estabelecer metas para desmatamento
zero, apoiar práticas para inibir o uso indevido de áreas rurais e setor imobiliário,
proteção animal, mapeamento de riscos de acidentes naturais, açÕes de
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preservação de nascentes, coleta seletiva e reciclagem e compostagem de resíduos
sólidos urbanos e construção de viveiro florestal.

O alinhamento da Gestão com as finanças é de cunho estratégico para
vislumbrar novos resultados, buscando constantemente aprimoramento e não
somente identificação de cenário diante de um planejamento.

Uma gestão pública bem planejada indica o norte e pauta suas açÕes em
diagnosticos socio-político-financeiro, com foco em questões fundamentais para o
desenvolvimento sustentável do município, com alicerces em políticas públicas que
atendam aos interesses e as demandas da coletividade municipal, razão de todas as
fases do PPA 2018-2021e do Orçamento Participativo para o exercício de 2018.

Santa Teresa, 05 de outubro de 2017.

SAMIRA V S SPERANDIO
Secretária Municipal nejamento e Assuntos Estratégicos

ANDREATTA SCHWARTZ

SALES AMARO

Secretária Municipal de Fazenda

14


