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0 Controle lnterno, per meio da Secretaria Municipal da Transparencla e do 

Controle - SMTC acompanha e verifica os procedimentos adotados pelo Municf pio de 

Vitoria da Conquista com o intuito de cumprir as normas referentes a transparencia e 

ao acesso a lnformacao. Foram efetuadas as seguintes acoes que deram suporte ao 

cumprimento da transparencia municipal: 

3. TRANSPARENCIA 

A prestacao de contas compreendeu o perfodo de gestao de 01/01/2020 a 

16/12/2020 do Prefeito Municipal Herzem Gusrnao Pereira e de 17 /12/2020 a 

31/12/2020 da Prefeita em exercfcio Irma Lemos Santos Andrade. 

2. GESTOR 

A Secretaria Municipal da Transparencla e do Controle realiza acoes diarias de 

acompanhamento da gestao fiscal, concernente a Lei Complementar 101/2000, bem 

coma atua junta as Secretarias Municipais emitindo pareceres e orientacoes, alern de 

regulamentar os procedimentos atraves da ernissao de normas internas, visando 

promover o atendimento as disposlcoes legais e a eficlencia nos procedimentos 

operacionais. 

Neste sentido, segue o relat6rio das principais atividades realizadas pelo 

Controle lnterno no ano de 2020, bem come informacoes sabre a gestao fiscal e 

procedimentos operacionais, visando evidenciar a conslstencia dos sistemas de 

controle interno atinentes a admlnlstracao do Executive Municipal e, ao mesmo tempo, 

atendendo ao disposto na Resolucao n° 1.120/2005 do Tribunal de Contas dos 

Municf pios do Estado da Bahia - TCM-BA. 

Apresentam-se ainda as inforrnacoes relativas a gestao dos recursos vinculados 

a manutencao e desenvolvimento do ensino e as acoes e services publicos de saude. 

As afirmacoes documentadas foram construfdas por meio da aplicacao de 

check-lists aos setores analisados, pela verificacao dos sistemas SIGA e E-TCM e 

pela apreclacao, por amostragem, de processes administrativos, licitat6rios e contratos 

firmados no ano de 2020 pelo Municfpio, e pelo acompanhamento das metas do PPA. 

1. APRESENTA<;AO 
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• Ressaltase ainda que, no ano de 2020, o Portal da Transparencia do 
Municipio alcancou a nota 9,87, divulgada na segunda edlcao da Escala 

Brasil Transparente (EBT}  360°, do Ministerio da Transparencia e da 

Controladoria Geral da Unlao (CGU}, mantendose, pela segunda vez 

• A disponibilizacao, em atendimento a Lei Federal n° 13.979/2020, no sltlo 

oficial, endereco: https://www.pmvc.ba.gov.br/ e tarnbern no Portal da 

Transparencia, endereco: http://transparencia.pmvc.ba.gov.br/, das 

tnforrnacoes relativas as acoes sob re o Coronavf rus. 

• A dlsponibilizacao do orcarnento em formate aberto para facilitar pesquisas e 

consultas, 

• A publicacao do Decreto n° 18.128 de 05 de setembro de 2017, que 

regulamenta a Lei Cemplementar Municipal n° 2.064/2015,e disp6e sabre os 

procedimentos de lntorrnacao: 

• A publlcacao da Lei Cemplementar n° 2.064 de 15 de dezembro de 2015, que 

disp6e sabre os procedimentos de acesso a inforrnacao no amblto do 

Municfpio de Vitoria da Conquista; 

• A instituicao da Lei n° 1.851 de 21 de setembro de 2012, regulamentada pelo 

decreto n° 14.420 de 2012, criando o Diario Oficial Eletr6nico do Munlclpio, 

endereco: http://dom.pmvc.ba.gov.br/ como instrumente oflcial de cornunlcacao 

e publicacao dos atos oficiais do Municf pio; 

• A rnanutencao do Portal da Transparencia, por meio do sitio: 

https://vitoriadaconquista-ba.portaltp.com.br, domfnio pr6prio, onde estao 

disponibilizadas as informacoes exigidas pela Lei Cemplementar n° 131/2009, 

permitindo ao cidadao acompanhar a apllcacao dos recurses publicos, com o 

acesso a inforrnacao objetiva, transparente, clara e de linguagem facil, e ainda 

em consonancia com a Lei n° 12.527/2011, Lei de acesso a inforrnacao: 
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Em analise das receitas publicas observa-se que sac emitidas guias de receitas 

destinadas a arrecadacao municipal, alem das guias de conhecimento das receitas 

que acompanham a prestacao de contas mensal. Todas elas podem ser conferidas na 

integra pelo sistema E-TCM. 

4.3 DAS RECEITAS PUBLICAS: 

Conforme verlflcacao do controle interno, quanta aos livros contabeis de 

Controle Orcarnentario, do Diario, do Razao, do Caixa, dos Boletins de Tesouraria e os 

Livros da Dfvida Ativa foi juntada uma declaracao que estes se encontram de forma 

digital no Sistema de Informatica do perfodo de 2013 e 2014 na AS! - Sistema de 

lnformacao Ltda, e 2015 a 2020 no Sistema E&L Prcducao de Software Ltda, 

impossibilitando a lrnpressao por se tratar de milhares de paplnas. Consta da ITG2000 

(R1) do Conselho Federal de Contabilidade, no item 17, a seguinte disposicao: "Em 

caso de escrlturacao contabil em forma digital, nao ha necessidade de irnpressao e 

encadernacao em forma de livro, porern o arquivo mapnetlco autenticado pelo registro 

publico competente deve ser mantido pela entidade". 

4.2 DOS LIVROS CONTABEIS: 

Conforme verificado nos demonstrativos contabeis elaborados pelo sistema de 

contabilidade do Municf pio, conclui-se que os mes mos atendem aos requisites 

previstos na Lei 4.320/64, atendem a Lei 101/2000 e permitem a elaboracao dos 

demonstrativos fiscais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Verifica-se ainda 

que o Municfpio encontra-se com o PCASP-BA (Plano de Contas Aplicado ao Setor 

Publlco) implantado e em funcionamento, atendendo ao previsto na Resolucao de n° 

1.316/2012 do Tribunal de Contas dos Municfpios da Bahia. 

4.1 DOS REGISTROS CONTABEIS 

4. EXECU<;Ao OR<;AMENTARIA E FINANCEIRA 

consecutiva, como o rnunici pio com gestao publica mais transparente do 
estado da Bahia. 
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com a devida autorlzacao legislativa. A Lei Orcarnentaria municipal de n° 2.380/2020, 

publicada em 02 de janeiro 2020, traz dispositivos sabre a autorizacao para abertura 

de creditos adicionais. Houvs reabsrtura dR crsditos sspaciais no sxercicio. atrnvec do 
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4.5 DAS ALTERA<;OES OR<;AMENTARIAS: 

Em analise das depesas publicas, Conforme lnforrnacoes adquiridas por meio de 

Check list aplicado, foi possivel observar que as descricoes e especlficacoes 

encontram-se lancadas, de forma clara e detalhada, nas notas de empenho, notas 

fiscals, recibos, cotacoes de precos, nas dispensas de llcltacao quando for o caso, e 

em outros-documentos similares. Quanta aos processos-de-pagamento das despesas, 

constam nos mesmos o nome do credor, o valor exato a pagar, a unidade gestora 

responsavel pelo pagamento ou nurnero da ordem bancaria, o nurnero da conta 

bancarla e do cheque utilizado para pagamento, o nurnero da nota de empenho e da 

nota fiscal respectiva. Ressalta-se que todos os documentos podem ser verificados na 

integra atraves do sistema de prestacao de contas E-TCM. 

Quanta aos pagamentos das despesas observa-se que foram efetuados pelas 

unicas formas previstas em Resolucao do Tribunal: ordem bancarla ou transferencla 

eletrcnlca, e as quitacoes das importancias recebidas pelos credores foram efetuadas 

mediante assinaturas firmadas em recibo. Ressalta-se que existe a caracterizacao do 

interesse publico na aquisicao do bem ou service. Ademais, destaca-se que o setor 

possui como retina a consulta em base de dados dos orqaos fazendarios com o intuito 

de verificar a regularidade cadastral dos fornecedores e prestadores de services. 

4.4 DAS DESPESAS PUBLICAS: 

Observa-se ainda em relacao as receitas, que existe o controle dos registros 

bancarios e de tesouraria, alern da manutencao de um cadastro de contribuintes 

atualizado. Ademais, conforme inforrnacoes do setor de tesouraria, os valores 

inclufdos nas conclllacces refletem a realidade. 

Verifica-se ainda que as receitas sao contabilizadas no Sistema Patrimonial pelo 

Regime de Competencia conforme as normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor 

Publico e no Sitema Orcarnentario respeita o regime de caixa conforme exige a Lei 

4.320/64. 
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Tipo de Credito Suplementacao Anula~ao (R$} Acresclmo ao Valor Total 

(R$) Orcarnento (R$) 

Alteracao do Quadro de Detalhamento 9.464.214,00 9.464.214,00 - 9.464.214,00 

da Despesa- QDD 

Suplementar por Anulacao de Dotacao 165.233.587,02 165.233.587,02 - 165.233.587,02 

Suplementar par Superavlt Financeiro 1.283.450,00 - 1.283.450,00 1.283.450,00 

TAB ELA 1: Resumo das Alteracoes Orcarnentarlas 

Conforme verificado, no exercl cio de 2020 foram realizadas alteracoes 

orcarnentarias que samaram o montante de R$ 184.933.987,66 ( cento e aitenta e 

quatro rnllhoes, novecentos e trinta e tres mil, novecentos e oitenta e sete reais e 

sessenta e seis centavos). Desse total, R$ 9.464.214,00 (nave rnilhoes, quatrocentos 

e sessenta e quatro mil, duzentos e quatorze reals), representam o total de alteracoes 

do Quadro de Detalhamento da Despesa - ODD, conforme previsao no art. 64°, 

paraqrafos 3° e 4° da Lei 2.331/2019 (LDO); R$ 1.283.450,00 (um milhao, duzentos e 

oitenta e tres mil, quatrocentos e cinquenta reais) sao advindos de suplernentacao par 

Superavit Financeiro, e R$ 8.952.736,64 {oito rnilhoes, novecentos e cinquenta e dais 

mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos) sac decorrentes de 

excesso de arrecadacao, R$ 139.102.367,02 (cento e trinta e nove mllhoes, cento e 

dais mil, trezentos e sessenta e sete reals e dais centavos) de creditos suplementares 

tiveram como fonte a anulacao de dotacoes orcarnentarias que foram autorizados com 

base no limite previsto no Art. 8°, incise I, alfnea "a" da Lei n° 2.380/2019. Ressalta-se 

que o percentual autorizado inicialmente na Lei orcamentaria foi de 20% (vinte par 

cento ), carrespondente a um montante de suplementacao no valor de R$ 

186.967.059,95 (cento e aitenta e seis milh5es, navecentos e sessenta e sete mil, 

cinquenta e nave reals, noventa e cinco centavos). 

Tarnbern foram anulados o montante de R$ 26.131.220,00 (vinte e seis mllhoes, 

cento e trinta e um mil, duzentos e vinte reais) par meio da abertura de creditos 

extraordinaries. 

Decreto n° 20.131/2020. Nao foi detectado pelo controle decretos de transposlcao, 

transferencias e remanejamentos de recurses de uma categoria de proqrarnacao para 

outra. 
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suplementar 

ate valor de R$ 

Lei Municipal n° 

Superavit financeiro 

apurado em balance 

patrimonial do exercfcio 

anterior 

Suplementar 

Autorizacao de 

abertura de 

credlto R$ 1.283.450,00 
2.380/2019 

Li mite da all nea 

Lei n° A do Incise I do 

2.380/2019 - Loi artigo 8° da Lei 
R$ 139.102.367,02 

Orcarnentaria 2.380/2019 no 

anual valor de R$ 
186.967 .059,95 

Anulacao de dotacao Suplementar 

Valor Aberto em 

. credltos Credito Adicional 

Fonte de recursos §1 °, 
incisos I, U e HI do 

artigo 43 da Lei 

4.320/64 

TAB ELA 2: Credito Adicional por Suplernentacao 

Conforme tabelas abaixo verifica-se que os creditos suplementares abertos no 

exercfcio de 2020 possufam a devida autorizacao legislativa e saldo par fonte de 

recurses conforme preve a Lei 4.320/64: 

4.5.1 DAS ALTERA<;OES OR<;AMENTARIAS: FONTES DE RECUROS E 

AUTORIZA<;AO LEGISLATIVA 

A dotacao orcarnentaria inicial do Municfpio era de R$ 934.835.299,75 

(novecentos e trinta e quatro rnilhoes, oitocentos e trinta e cinco mil, duzentos e 

noventa e nave reals e setenta e cinco centavos). Ao final do exercicio de 2020 o 

municfpio apresentou dotacao orcamentaria atualizada no valor de R$ 945.071.486,39 

(novecentos e quarenta e cinco milh5es, setenta e um mil, quatrocentos e oitenta e 

seis reais e trinta e nave centavos). 

Suplernentacao par Excesso de 8.952. 736,64 8.952.736,64 8.952.736,64 

Arrecadacao 

SUBTOTAL 184.933.987 ,66 174.697.801,02 10.236.186,64 184. 933. 987, 66 
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Valor Aberto em 
creditos 
adicionais 

comprovacao 
dos recurses 

Fonte de 
recursos §1°, Lei 
inciso I do artigo autorizativa 
43 da Lei 4.320/64 

Fonte de recursos 

TABELA 3: Creditos Adicionais por superavlt financeiro 

Os credltos extraordinaries foram abertos em virtude dos recursos recebidos para 

o com bate a pandemia do Covid 2019. 

3.624.777,32. 

Artigo 8° da Lei 

2380/2019. 

Reabertura de 
Lein° 

credito 
2.379/2019 - Lei 

Especial Excesso de arrecadacao 
de Credito 

especial, R$ 3.313.059, 12 

oriundo da Lei 
Especial. 

n° 2.379/2019 

Lein° 

4.320/2064 - Nao depende 

Extraordinaries Anulacao de dotacao Nao depende da da lndicacao de R$ 26.131.220,00 

indicacao de recursos 

recursos. 

Lein° 

4.320/2064 - Nao depende 

Extraordi narios Excesso de arrecadacao Nao depende da da lndicacao de R$ 5.639.677,52 

indicacao de recursos 

recursos. 

TOTAL 175.469. 773,66 
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TAB ELA 4: Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa 

Da anallse efetuada no Balance Patrimonial, conforme demonstrado na tabela 

abaixo, foi possfvel verificar, de modo geral, que ha saldo suficiente para cobrir os 

Restos a Pagar inscritos no exercfcio financeiro de 2019, contribuindo para o equlllbrio 

fiscal do Municipio. 

4.6 DOS RESTOS A PAGARARTIGO 42 DA LEI 101/2000 LRF 

Recursos de 

Lein° 
superavit 

2.380/2019 - 
financeiro por 

Superavit 
Lei 

fonte apurados no 
financeiro apurado 

Orcamentaria 
balance 

23-Convenio Saude em balance 
anual, 

patrimonial do R$ 256.000,00 
patrimonial do 

autorlzacao de 
municipio no 

exercicio anterior exercicio de 2019. 
abertura ate o 

Valor apurado na 
lfmite apurado. 

fonte R$ 
608.691,38 

Recursos de 

Lein° 
superavit 

2.380/2019 - 
financeiro por 

Superavit 
Lei 

fonte apurados no 

28- Fundo Estadual de 
financeiro apurado 

Orcarnentarla 
balance 

Assistencia Social-FEAS 
em balance 

anual, 
patrimonial do R$ 280.000,00 

patrimonial do 
autorizacao de 

municipio no 
exercicio anterior exercicio de 2019. 

abertura ate o 
Valor apurado na 

limite apurado. 
fonte R$ 
942.945,28 

Recurses de 

Lein° 
superavit 

2.380/2019 - 
financeiro par 

Superavit 
Lei 

fonte apurados no 

29- Fundo Nacional de 
financeiro apurado 

Orcarnentaria 
balance 

Assistencia Social-FNS em balance 
anual, 

patrimonial do R$ 747.450,00 
patrimonial do 

autorlzacao de 
municipio no 

exercicio anterior exercicio de 2018. 
abertura ate o 

Valor apurado na 
limite apurado. 

fonte R$ 
2.073.140,66 

TOTAL 3.624.777,32 1.283.450,00 

- , ,,-~-,~~,.-,-," ,,,.,,.,-"-"'~--""""•"---- -..,.~ 
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2.669.156,37 3.473.505,54 679.512,18 
R$ 

6.142.661,91 
R$ 

397.056,09 
R$ 

282.456,09 
Recursos 

Pr6prios 

FONTE 00 

TOTAL TOTAL 
RP NAO. RP 

PROCESSADO PROCESSADO 

RP NAO 
RP 

FONTE PROCESSAD 
PROCESSADO 

0 

EXERCICIOS ANTERIORES EXERCICIO DE 2020 

TAB ELA 5: Restos a Pagar por fonte 

Conforme verificado na tabela acima, o saldo financeiro disponivel e suficiente 

para cobrir os valores devidos por consiqnacoes, os valores inscritos em restos a 

pagar no exerclclo de 2020 e tarnbern aqueles inscritos em exercf cios anteriores. 

Observa-se, portanto, que todas as despesas de restos a pagar, poderao ser 

cumpridas integralmente, uma vez que existe suficiente disponibilidade de caixa. 

Verifica-se que depois de cumpridas as obriqacoes devidas, e recebidos os creditos de 

curto prazo, ainda havera um saldo em caixa no valor de R$ 65.240.125,?0(sessenta e 

cinco milh6es, duzentos e quarenta mil, cento e vinte e cinco reais e setenta 

centavos). 

Observa-se abaixo, a tabela de apuracao dos Restos a Pagar por fonte de 

Recurses. 

DISCRIMINACAO VALOR EM R$ 

(+)Caixa Bancos 84.044.243,49 

(+) Demais Creditos e Valores a Curto Prazo 15.728.823,49 

(=) Disponibilidade Financeira 99. 773.066,98 

(-) Consiqnacoes e Retencoes 3.598. 713,94 

(-) Restos a Pagar de exercicios anteriores 2.794.185,36 

(=) Disponibilidade de Caixa 93.380.167,68 

(-) Despesa de exercfcios anteriores 

(-) Restos a Pagar do Exercfcio 28.140.041,98 

(=) Saldo 65.240.125,70 
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FONTE 01 R$ 2.345,84 3.419.316,02 - Educ. - - 3.421.661,86 

25% 

FONTE02 R$ R$ $ 1.338.538,71 78.149,32 - Saude 109.906,39 - 1.416.688,03 

15% 
109.906,39 

FONTE 04 

- Salano - 609.248,52 609.248,52 - - - 
Educacao 

FONTE 09 

Recursos R$ 42.740,09 46.742,58 Vinculados - - - 89.482,67 

LC 

173/2000 

FONTE14 R$ R$ R$ R$ R$ 
-Saude 1.301.399,92 50.058,23 1.351.458, 15 

5.896.950,50 988.471,61 6.885.422, 11 

SUS 

FONTE15 R$ R$ 
- Recursos 27.990,96 27.990,96 

FNDE 

FONTE16 R$ R$ 
24.337,80 24.337,80 

- CIDE 

FONTES 

18e19- R$ R$ 
FUND EB - 30.434,58 30.434,58 - 6.285.719.89 6.285. 719,89 

60% e 

40% 

FONTE 23 

- 90.361,09 90.361,09 
Convenios 

Sau de 

FONTE 

24- R$ R$ 
309.795,54 1.261.547,97 413.984,10 R$ 

Convsnlos 
293.078,37 16.717,17 1.675.532,07 

Outros 

FONTE R$ R$ 339.325, 11 37.867,94 R$ 
28- FEAS 93.683,23 93.683,23 377.193,05 
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SAL DO RP NAO 
FONTE 

SANCARIO 
·TOTAL OISPONIBLIDADE 

PROCESSADO 

FONTE 00 - Recursos R$ 30.678.549, 78 R$ 679.512, 18 R$ 6.142.661,91 R$ 23.856.375,69 
Pr6prios 

FONTE 01 - Educ. 25% R$ 4.391.660,86 R$ 3.421.661,86 R$ 969.999,00 

FONTE 02 - Saude 15% R$ 2.206.674,14 R$ 109.906,39 R$ 1.416.688,03 R$ 680.079, 72 

FONTE 04 - Salario R$ 1.932.634,18 R$ 609.248,52 R$ 1.323.385,66 ~ 
Educa9ao 

TABELA Sa: Apura9ao da Disponibilidade por Fonte 

No que se refere a cobertura dos restos a pagar par fonte de recursos, o controle 

lnterno orientou a observancla do correto cumprimento do previsto no artigo 42 da Lei 

Complementar n° 101/2000., Conforme protocolos de n° 57140/2020, 57141/2020 e 

52344/2020. 

FONTE29 R$ R$ 194.063,61 259.108,67 95.547,38 R$ 

-FNAS 
193.388,17 675,44 354.656,05 

FONTE 42 R$ R$ 
208.906,87 208.906,87 

- Royalties 
993,88 993,88 

FONTE 90 

- 126.716,90 126.716,90 
Operacoes 

de Credito 

FONTE 97 

Outras 

Vine. 427.800,00 427.800,00 

Transteren 

cias 

R$ R$ 2.794.185,36 R$ 
TOTAL 2.299.243,85 494.941,51 12.831.140,42 R$ R$ 

15.308.901,56 28.140.041,98 
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FONTE 09 Recursos R$ 401.775,65 R$ 89.482,67 R$ 312.292,98 - 
Vinculados LC 173/2000 

FONTE 10 - Fundo da 

Cultura do Estado da R$ 409.069,79 R$ 409.069,79 

Bahia-FCBA 

FONTE 14 - Saude SUS R$ 7.440.213,48 R$ 1.351.458, 15 R$ 4.302. 780,84 R$ 1 . 785.97 4,49 

FONTE 144- 

Transferencias de R$ 12.853.247,65 R$ 10.270.606,38 
recursos - Combate - R$ 2.582.641,27 

Covid 19 

FONTE 15 - Recurses R$ 5.232.105,99 R$ 27.990,96 R$ 5.204.115,03 
FNDE 

FONTE 16 - CIDE R$ 147.312,39 R$ 24.337,80 R$ 122.974,59 

FONTES 1 8 e 19 - R$ 30.434,58 
FUNDEB 60% e 40% 

R$ 7.790.727,02 R$ 6.285.719,89 R$ 1.474.572,55 

FONTE 22 - Convenlos R$ 614.131,25 R$ 614.131,25 
Educac;ao 

FONTE 23 - Convenios R$ 464.394,92 R$ 90.361,09 R$ 374.033,83 
Sau de 

FONTE 24- Convenios R$ 2.124.765,40 R$ 309.795,54 R$ 1.675.532,07 R$ 139.437, 79 
Outros 

FONTE 28- FEAS R$1.001.198,10 R$ 93.683,23 R$ 377.193,05 R$ 530.321,82 

FONTE 29 - FNAS R$ 4.823.436,20 R$ 194.063,61 R$ 354.656,05 R$ 4.274.716,54 

FONTE 30 - Transf. do 

Fundo de 

I nvestimentos R$ 1.743,43 R$ 1.743,43 

Econ6mico Social- 

FIES 

FONTE 42 - Royalties R$ 453.029,70 R$ 993,88 R$ 208.906,87 R$ 243.128,95 

FONTE 90 - Operacoes R$ 72.720,49 R$ 126.716,90 -R$ 53.996,41 
de Credito 
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Conforme veriflcacao, os precat6rios foram devidamente inclufdos no orcarnento 

e devidamente contabilizados. De acordo com informacoes do setor, existe o 

acompanhamento da ordem cronol6gica de pagamentos. 

4.7 DOS PRECATORIOS: 

Conclul-se, portanto, (Jue foi curnprida a deterrnlnacao legal constante no art 

42 da Lei 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 

Como pode ser observado na tabela de apuracao das disponibilidades acima 

detalhada, houve ausencia de disponibilidade financeira apenas na fonte de recursos 

"90 - Operacoes de Credito", contudo, cabe salientar que a situacao em comento foi 

provocada pela pr6pria dlnarnica de liberacao de recursos dos Contratos de Repasse, 

uma vez que deve primeiramente ocorrer toda a tramitacao e aprovacao documental 

junta a Caixa Econ6mica Federal, antes de ocorrer a liberacao dos recursos. 

Observa-se, conforme offcios de n° 203/2020 - GABINP e de n° 260/2020 - 

SMTC/GMC (em anexo), relativos ao Contrato de Repasse de n° 41219671/2014 
( obra de Reestruturacao dos Corredores de Transporte Coletivo na Cidade de Vitoria 

da Conquista), que em 18/12/2020 houve a solicitacao de liberacao de recursos no 
montante de R$ R$ 124.110,66 (cento e vinte e quatro mil, cento e dez reais e 

sessenta e sels centavos), para o qual ja havia sido emitidas notas fiscais e tarnbern 

Boletins de Solicitacao de Movimentacao de Recursos. Ocorre, que nae foi possfvel, 

por parte da Caixa Econornica Federal, a flnallzacao do processo de liberacao dos 

recursos ainda no exercfcio de 2020, o que ocasionou a referida indisponibilidade. As 

referidas disponibilidades foram creditadas na conta do Municf pio no mes de marco de 

2021. 

FONTE 94- Rem. R$ 109.692,44 R$ 109.692,44 
Dep6sitos bancarios 

FONTE 97 Outras Vine. R$ 715.439,47 R$ 427.800,00 R$ 287.639,47 
Transferencias 

FONTE 990 Outros R$179.721,16 R$ 179.721,16 
recursos vinculados 

TOTAL R$ 84.044.243,49 R$ 2.794.185,36 R$ 28.140.041,98 R$ 53.110.016,15 
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Conforme verificacoes do Controle lnterno houve a avaliacao e a dernonstracao 

do cumprimento das metas fiscais do primeiro e segundo quadrimestre do exercfcio de 

2020, em audienclas publlcas, conforme exiqencia da Lei 101/00. Ressalta-se que, em 

relacao ao terceiro quadrimestre, a audiencia foi realizada em fevereiro de 2021, 

conforme paraqrafo 4°, art. 9 da Lei 101/00. 

4.10 DAS AUDIENCIAS PUBLICAS: 

Conforme veriflcacoes do Controle, os Relat6rios Resumidos de Execucao 

Orcarnentaria e os Relat6rios de Gestao Fiscal, foram publicados dentro do prazo 

previsto, em alendimento a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

4.9 DOS RELATORIOS EXIGIDOS PELA LEI 101/2000 (R.R.E.O. E R.G.F.): 

As prestacoes de contas mensais e anuais tern sido enviadas ao Tribunal de 

Contas dos Munlcl pios do Estado da Bahia - TCM-BA dentro do prazo regulamentar 

previsto pela Resolucao TCM de n° 1060/05. 

Em relacao a alimentacao do sistema SIGA (Sistema lntegrado de Gestao e 

Auditoria), observou-se que ainda ocorrem algumas falhas, contudo, aquelas que sac 
mais recorrentes referem-se ao atraso no cadastramento de certid6es, e falhas na 

inclusao de dados, conforme pode ser verificado nas notificacoes mensais. Ocorre, 

contudo, que as falhas identificadas tern sido relatadas aos setores competentes para 

que sejam sanadas antes de constarem nas notlflcacoes quadrimestrais emitidas pelo 

TCM- BA. 

4.8 DAS PRESTACOES DE CONTAS: 

Ate a data de 31 de dezembro de 2020 foram efetuados pagamentos de 

precatorlos no montante total bruto de R$ 1.519.195,34 (um rnilhao quinhentos e 

dezenove mil cento e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos). 

Para pagamento no exercfcio de 2021, foram identificados precat6rios no 

montante de 6.433.831,71 (seis milh6es quatrocentos e trinta e tres mil oitocentos e 

trinta e um reais e setenta e um centavos), todos elencados em relat6rio, por ordem 

cronol6gica. 
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5.2 DOS PROGRAMAS DE CAPACITA<;Ao CONTINUADA: 

Conforme verificado, o setor rnantern registros/fichas funcionais e financeiras 

individualizadas dos servidores do municfpio, al se incluindo os ocupantes de cargos 

de provimento permanente ou efetivos, ativos e inativos, de cargos de provimento 

temporaries ( cargos em cornlssao) e as empregados contratados sob o regime 

celetista. 

Tambern sac mantidos registros contendo dados pessoais dos servidores e 

empregados, atos e datas de admiss5es, cargos ocupados au funcoes exercidas, 

lotacoes, rernuneracoes e alteracoes ocorridas em suas vidas profissionais. 

Quanta aos registros das pens5es e aposentadorias concedidas, o setor 

informou que o que ha deste tipo de docurnentacao encontra-se no Arquivo Publico 

Municipal. 

Os controles de arquivos e prontuarios dos servidores estao atualizados e 
organizados. Quanta ao controle de frequencla o setor informou que usa o Ponto 

Eletronico da Prefeitura Municipal. 

No que se refere a cessao de servidores, o setor informou que controla e 

acompanha a cessao para outros 6rgaos e entidades. 

5.1 VERIFICA<;Ao DOS REGISTROS E CONTROLES 

5 DO SISTEMA DE PESSOAL 

lnformamos que as Dernonstracoes Contabeis foram assinadas pelo Contador 

responsavel Sr. Diego Barbosa Duarte, com inscrlcao no Conselho Regional de 

Contabilidade (CRC) n°. BA-038096. A Declaracao de Habilitacao Profissional (DHP) e 
parte integrante do Balance Batrimonial. 

4.11 DECLARA<;Ao DE HABILITA<;Ao PROFISSIONAL  DHP 

lnsta destacar que devido a pandemia provocada pelo virus COVID-19 as 

audlencias foram transmitidas em formatos virtuais pelos canais oficiais da Camara 

Municipal de Vereadores de Vitoria da Conquista. 
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0 setor encaminha, mensalmente, todas as inforrnacoes referentes ao setor de 

pessoal ao Sistema lntegrado de Gestao e Auditoria - SIGA incluindo os arquivos 

bancarios de retorno de pagamentos. Tarnbern sac enviadas inforrnacoes mensais 

quanto as adrnlssoes de pessoal. 

5.5 DO ENCAMINHAMENTO DE INFORMA<;6ES AO TCM CONFORME 

RESOLU<;AO DE N° 1.282/09 (SIGA): 

Conforme informado, o setor efetua o acompanhamento dos contratos de 

servidores por tempo determinado, com vistas a avaliar sua legalidade e visando a 

observancia das obriqacoes contratuais neles contidas. 

5.4 DA CONTRATACAO POR PRAZO DETERMINADO: 

0 setor trabalha com a seqreqacao de funcoes, havendo diferenciacao dos 

servidores que efetuam o cadastramento daqueles que fazem o lancarnento da folha 

de pagamento. 0 setor informa tambern que ha um procedimento especffico 

detalhando todo o passo a passo dos cadastros e outro sabre os lancarnentos. Os 

tecnicos da folha sao capacitados para fazer ambos. 

5.3 DA SEGREGA<;AO DE FUN<;OES: 

0 programa efetua, dentre outras acoes: pesquisas qualitativas e quantitativas 

sabre rnotivacao, produtividade, desejo de atuacao no cargo, qualidade do 

atendimento, etc.; seminaries para os gestores da adrninistracao direta e indireta; 

implantacao de projetos que proporcionem melhora profissional e de qualidade de vida 

dos servidores. 

Conforme verificado, existem programas de capacltacao continuada destinados 

aos servidores. 0 setor informou tarnbern que trabalha com Matriz de Cornpetencia 

para os servidores que atuam na folha, com treinamentos e capacitacoes. 

A Secretaria Municipal de Adrninlstracao rnantern ainda, junta a Coordenacao de 

Gestao de Pessoas, o programa "Acolher" com o intuito de valorizar o servidor 

municipal no que concerne a rnotivacao, qualificacao, produtividade e qualidade de 
vlda, 
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Conforme verificado, o setor realiza inventarios fisicos peri6dicos dos bens 

patrimoniais em periodos nao superiores a um ano. Na aquisicao ou incorporacao ao 

patrimonio, os bens de natureza permanente recebem numeros sequenciais (tombo) 

de registro patrimonial para identificacao e lancamento no lnventarlo, sendo que, a 

relerida nurneracao e efetuada mediante fixacao de plaqueta apropriada. 

Ouanlo au inventario dos bens palrhnoniais, sera encaminhado [untamente corn 

a prestacao de contas anual, certldao onde conste a inforrnacao de que os bens 

patrimoniais arrolados no lnventarlo anual se encontram sob controle apropriado, 

conforme preceitua o item 18, art. go, da Resolucao TCM n° 1060/05. 
Esclarecemos que a Resolucao do TCM n°. 1060/2005, em seu art. go, item 18, 

disp5e que "O municlpio com populacao superior a 200.000 habitantes devera manter 

o inventarlo, na sede da Prefeitura, a disposicao do TCM, para as verificacoes que se 

fizerem necessarias, sendo, entretanto, obrigat6ria a remessa da certldao", 

6.1 DO INVENTARIO FiSICO PERIODICO E DO TOMBAMENTO: 

6 DOS BENS PATRIMONIAIS: 

0 setor efetua analises quanto a legalidade e legitimidade dos gastos com a 

folha de pagamento, bem como elabora relat6rios gerenciais relatives aos recurses 

humanos. 0 setor tambem tern coma rotina a geragao constante e frequente de 

relat6rios gerenciais relatives aos recurses humanos dos 6rgaos e entidades da 

adrninistracao direta e indireta municipal. 

Ressalta-se ainda que a Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista - PMVC, 

fundamentada nas normas internacionais da ISO 9001 :2015, implantou o Sistema de 

Gestao da Qualidade (SGQ). Esse sistema permite que a PMVC aprimore 

continuamente o seu desempenho, por meio do cumprimento de requisitos legais e 

regulat6rios. Tarnbern sera possfvel a ldentiflcacao e reducao de riscos na gestao da 

folha de pagamento. 

5.6 DA LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DOS GASTOS COM FOLHAS DE 
PAGAMENTO, DOS RELATORIOS GERENCIAIS E DO 
ACOMPANHAMENTO DOS LIMITES DE GASTOS COM PESSOAL: 
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Conforme verificacoes, a Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD e a 

Secretaria Municipal de Saude - SMS mantem arquivos de registro de materiais e bens 

que, processados em fichas ou magneticamente, contenham a data de entrada e 

safda do material, sua especlficacao, sua quantidade, custo e sua destinacao, com 

base nas requisicoes de materiais. 

7.1 DO CONTROLE DOS BENS DE ALMOXARIFADO 

Foram verificados, por meio de chek list, os controles dos almoxarifados da 

Secretaria Municipal de Saude - SMS, Secretaria Municipal de Educacao - SMED e da 

Secretaria Municipal de Adrninistracao - SEMAD. 

7 DOS BENS EM ALMOXARIFADO 

0 setor rnantern arquivos de notas fiscais para os bens m6veis. No que se refere 

a manutencao de termos de responsabilidade sabre um bem ou late de bens, ressalta- 

se que o setor rnantern os termos assinados. 

6.3 DO CONTROLE DAS NOTAS FISCAIS E TERMOS DE 
RESPONSABILIDADE 

Conforme verificado, os bens sao registrados em sistema informatizado, que 

possibilita a lrnpressao da ff cha ou lnventario a qualquer momenta e onde constam a 

data de aqulslcao, incorporacao ou baixa, descrlcao do bem, quantidade, valor, 

numero do processo e identiflcacao do responsavel por sua conservacao, 

6.2 DO CONTROLE DOS BENS 

Como o Municipio de Vitoria da Conquista - segundo o lnstituto Brasileiro de 

Geografia e Estatfstica (I BGE) - possui uma populacao estimada em 341.128 

(trezentos e quarenta e um mil e cento e vinte e olto) habitantes no ano de 2020, o 

lnventarlo encontra-se a disposicao do TCM, para as veriflcacoes que se fizerem 

necessaries. 
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Verifica-se que os bens e materiais sac mantidos em boas condicoes de 

acondicionamento, no que se refere a sequranca, iluminacao e ventllacao, 

Os setores tambern efetuam rotinas de controle das compras e aquisicoes de 

bens e efetua registros diaries das entradas e saldas do almoxarifado, bem coma a 

confeccao de relat6rios de controles mensais. A SEMAD informou ainda, que referente 

ao acompanhamento das aquisig5es e services, atualmente esta sendo feito de forma 

parcial atraves da conferencia das notas fiscais e quanta a qualidade e quantidade do 

material, e feita uma minuciosa inspecao pelo fiscal do contrato no ato a entrega. 

7.3 DAS CONDl<;OES DE ACONDICIONAMENTO DE BENSE MATERIAi$ 

Conforme verificacao efetuada foi passive! observar que os nfveis de estoques 

sao controlados par cada setor. A SMED controla atraves de inventarlos semanais. A 

SMS utiliza o sistema E&L para entrada de notas fiscals, no qual automaticamente sao 

gerados o estoque de material. A SMS tambern controla a entrada e salda de mateiras 

par meio do sitema E&L. 

Conforme verificacao efetuada, foi possfvel observar que o valor total do estoque 

apurado no encerramento do exercf clo ou da gestao financeira vem sendo registrado 

no sistema patrimonial. 

Durante as verificag5es foi possfvel identificar algumas inconsistencias relativas 

as lnformacoes disponibilizadas ao setor contabil, par parte de alguns setores. 

Entretanto a SEMAD informou que nao existe diverqencia entre o valor apurado pelo 

setor e o lancado nos registros contabeis, a SMED informou ainda que mensalmente e 
apurado e feito relat6rio de lnventario comprovando a inexistencia de diverqencias, 

7.2 DO CONTROLE DE ESTOQUE 

Verifica-se que a Secretaria Municipal de Educacao - SMED esta 

confeccionando um programa onde serao contemplados tais itens. Observa-se que as 

secretarias utilizam documento padrao para a requislcao de material. 

Observa-se tarnbern que existem normas que definem os responsaveis pelas 

assinaturas das requisig5es de materiais. Na SMED, apenas os diretores ou terceiros 

com autorizacao par escrito, podem retirar o material. 
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A Secretaria Municipal da Transparencia e do Controle elaborou a lnstrucao 

Normativa n° 01 SMTC/2018, na qual disp6e sabre o gerenciamento e uso da frota e 

dos equipamentos, controle de combustfvel, pecas e servlcos, no ambito do poder 

executive municipal. Nesse sentido, foi questionado ao setor sobre o cumprimento da 

lnstrucao Normativa, para a qual foi passive! observar algumas constatacoes relatadas 

a seguir. 

A Central de equipamentos realiza vistoria e rnanutencao preventiva em todos 

os veiculos oficiais, especialmente quando notificada alguma falha ou necessidade de 

reparo pelo condutor. 

8.3 DA INSTRUc;(AO NORMATIVA N° 01 SMTC/2018 

0 setor rnantem rotinas voltadas ao controle sabre reposicao de pecas em 

vef culos, incluindo-se pneus. Observa-se que o setor utiliza mapas de controle de 

desempenho dos vefculos para a prornocao de revis5es e/ou manutencoes, 

8.2 DO CONTROLE DE DESEMPENHO E MANUTENc;(AO DOS VEICULOS 

Conforme verificacao efetuada foi possivel observar que o setor rnantem fichas 

de registro dos veiculos contendo lnforrnacoes sabre marca, ano de fabricacao, tipo, 

modelo, nurnero do chassi, placa e nurnero de registro no Detran, par meio do sistema 

E&L de Controle de Frotas. 0 setor mantem tarnbern retinas devidamente implantadas 

para o devido abastecimento de vefculos e equipamentos, sempre por meio de 

autorizacoes. Observou-se ainda, que o setor mantern mapas de controle de 

quilometragem e abastecimento, o setor informou tarnbern que o sistema de 

abastecimento com cartao rnaqnetico oferece os dados relatives a fornecimentos de 

combustfveis. 

8.1 DO CONTROLE DE VEICULOS, DE QUILOMETRAGEM E 
ABASTECIM ENTO 

8 DOS VEICULOS E COMBUSTIVEIS 
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Em atencao ao preceituado pela Resolucao TCM 1.120/05, pela Lei 8.666/93, e 

ainda conforme as boas praticas de auditoria e controle, foram desenvolvidas 

atividades de verlficacao dos procedimentos adotados pela Prefeitura Municipal de 

Vitoria da Conquista no que diz respeito aos processos de licltacoes e contratos. 

Os processes de contratacao de produtos e services, assim como seus 

respecllvos contratos representam grande parcela do orcarnento Municipal, o que 

torna esta area bastante relevante aos olhos dos 6rgaos de controle. Nesse sentido, 

foram selecionados pontos relevantes na elaboracao e execucao do objeto em analise. 

No exercfcio de 2020 o Nucleo de Auditoria implementou analises constantes 

nos processes de compras e contratacoes publlcas, realizando recomendacoes e 

indicando alteracoes de acordo com as normas vigentes e boas praticas 

administrativas. 0 detalhamento dessas acoes sera apresentado no ponto "19. Acoes 

de Controle efetuadas pelo Sistema de Controle interno", deste relat6rio. 

9 DAS LICITA<;OES E CONTRATOS 

Observa-se tarnbern que o DESERG gerencia e controla o sistema de 

abastecimento utilizado pelo Murriel pio, inclusive no que tange a liberacao e controle 

de cotas de combustfvel. 

0 setor informou tarnbern que quanto as seguintes acces: do condutor oficial 

manter plan ii ha de uso do vef culo; do condutor preencher ao final de cad a dia de 

trabalho, o diario de bordo; de efetuar analise dos sernanarios de bordo, mantendo 

estimativa de consumo media de combustiveis per cad a tipo de vei culo e das rotas 

descritas pelos condutores, serao implementadas medidas para o cumprimento em 

Janeiro de 2021. 
0 Setor informou ainda que os vefculos da frota municipal (pr6pria e alugada) 

abastecem mediante utllizacao do cartao rnacnetlco, sendo que suas cotas de 

abastecimentos, tempos entre abastecimentos e registros de "litragem" sac 

cadastradas no sistema. Apenas o maquinario pesado ainda abastece mediante 

liberacao de cotas de realizadas por coordenador. 0 setor informou tambern que nae 

existe mais a necessidade de se alocar um funclonarlo para registro de planilha 

durante abastecimento. 

Ressalta-se ainda que o posto de combustfvel da Central de Equipamentos 

esta desativado, com a lmplantacao do cartao do abastecimento. 
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A Gerencia de Compras e responsavel par elaborar, administrar e manter o 

cadastro de fornecedores da Prefeitura, bem como emitir processes licitat6rios e 

confeccionar mapas comparativos para o julgamento da Comissao Permanente de 

l.lcltacao. 

Os processes administrativos licitat6rios Municipais - testemunhos documentais 

de todos os passes dados pela Admlnistracao rumo a contratacao daqueles que lhe 

ofereceram a melhor proposta, sendo que todos os atos praticados na dlnarnlca do 

processo estarao lncluldos nos autos, sejam decisoes, pareceres, levantamentos, 

estudos, atas, despachos, recurses ou relat6rios - conforme lntorrnacao publlca 

verlficavel no e-TCM, sac realizados conforme art. 38 da Lei 8.666/93, mediante 

abertura de processo administrative devidamente autuado, protocolado e numerado. 

Verificou-se que consta nos processes a lndicacao e a cornprovacao da 

exlstencla de previsao de recurses orcamentarios que assegurem o pagamento das 

obriqacoes assumidas no exercicio financeiro, excetuando as licltacoes por Sistema 

de Registro de Pre90 - SRP, pois prescindem de dotacao orcarnentaria, que somente 

e exigida na formalizacao do contrato ou outro instrumento habil, Conforme verificado 

em diversos processes licitat6rios, e realizada arnpla pesquisa de precos praticados 

pelo mercado do ramo dos objetos a serem licitados; sempre que possfvel, a 

9.2 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DO CADASTRO DE 
FORNECEDORES 

Responsavel por receber, examinar e julgar todos os documentos e 

procedimentos relativos as licltacoes e ao cadastramento de licitantes, a Comissao de 

l.icitacoes do Municipio atende ao que preve o art. 51 da Lei n° 8.666/93 quanta a sua 

composlcao, de no mfnimo, tres membros, sendo ao menos dois deles servidores 

pertencentes ao quadro permanente da Adrnlnistracao, cabendo ainda a verlflcacao de 

impedimenta dos membros nos termos do art 9° da citada lei. Tai comissao vem sendo 

renovada por meio de Decretos. Consta ainda a desiqnacao do pregoeiro e equipe de 

apoio por meio de Decretos. 

9.1 DA COMISSAO DE LICITA<;AO E PREGOEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONOUISTA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPARENC!A E DO CONTROLE 



PREl'EITURA 

VITORIA DA 
CONQUISTA 
MAIS PERTO DE VOCE 

P<_;;. Joaquim Correia, 55 - Centro 
Fone: (77) 3424-8947 ~ 
CEP 45000-90~ -@Vitoria da Conquista - Bahia . 
sectransparencia pmvc.ba.gov.br 

29 

Para o acompanhamento dos contratos celebrados pela adrninistracao, quanta a 

vigencia, pagamento das parcelas, exeoucao etc., verificou-se que e designado, em 

cada contrato, um Fiscal com tais atribuicoes, 

Verifica-se tambsm, conforme informacoes dos setores, que em alguns casos a 

trarnitacao dos contratos e aditivos nao ocorre em prazo razoavel, bem coma nao sao 

inseridos dos sistemas SIGA e e-TCM, nas cornpetenclas devida. Ressalta-se que a 

9.3 ACOM PAN I !AMENTO DOS CONTRATOS 

Prefeitura Municipal realiza cornparacoes de precos via internet, inclusive, sendo esta 

acao regulada pelo Decreto Municipal de n° 20. 709/2021. 

Configuram coma parte integrante dos processes: as justificativas par parte da 

autoridade competente da necessidade de contratacoes dos objetos; pareceres 

previos da Assessoria Jurfdica, aprovando as minutas dos editais e contratos; as 

justificativas cabfveis quando das dispensas e inexigibilidades e os originais das 

propostas e documentos que as constituem. 

Os processes licitat6rios municipais sao compostos, tarnbem, pelos editais 

originais, rubricados em todas as folhas; datados e assinados pela autoridade que os 

expediu; compostos de descricao sucinta e clara do objeto licitado; constituidos de 

especificacoes dos crlterios para julgamento e com disposlcoes claras e pararnetros 

objetivos. 0 Municfpio inclui nos editais os locals, horarios e c6digos de acesso dos 

meios de comunicacao a dlstancla onde serao fornecidos elementos, lnforrnacoes e 

esclarecimentos relatives a licitacao e as condlcoes para atendimento das obrlqacoes 

necessaries ao cumprimento do seu objetivo, fortalecendo assim o princf pio da 

isonomia entre os concorrentes. 

A Secretaria Municipal da Transparencia e do Controle, par meio do Nucleo de 

Auditoria, oferece suporte ao envio via e-TCM de todos as processes de licltacoes, 

dispensas e inexigibilidades homologados no exercfcio de 2020, alern de verificar se 

todos sao cadastrados no SIGA e estao sendo enviados par meio do sistema e-TCM. 

lmportante salientar que as justificativas de aquislcao de services e materiais, a 

pertinencia das compras, bem como, os Termos de Referencia dos processes 

licitat6rios, elaborados pelas unidades requisitantes e encaminhados ao setor de 

Compras, sao regularmente revisados, tanto pela SEMAD, quanta pela SMTC, 

resultando em um processo final checado em diversas fases. 
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Conforme verificado, as docurnentacoes referentes as obras de services de 

engenharia, executadas ou em execucao, estao devidamente identrticadas e 

arquivadas em pastas especiais. Observa-se tarnbem a existencla dos projetos 

basicos, 

Ainda em relacao ao acompanhamento e execucao das obras/servicos foi 

posslvel observar que sempre ocorre a indicacao de dotacao par onde correra a 

despesa, que todas elas sac sempre precedidas de processo licitat6rio e que possuem 

orcarnentos detalhados em planilhas com a cornposicao de todos os itens e seus 

precos unltarios. Em relacao a formallzacao da contratacao da obra/servlco, foi 

DE ENGENHARIA 
COMO DE SUA 

OBRAS/SERVl<;OS 
EXECU<;AO, BEM 

DAS 

EM 

10.3 DO CONTROLE 

EXECUTADAS OU 
DOCUMENTA<;AO 

Observa-se que o setor efetua a manutencao de cadastros atualizados de 

fornecedores de materiais, equipamentos e services destinados as obras. 

10.2 DO CADASTRO ATUALIZADO DE FORNECEDORES 

Conforme verificado, a Secretaria Municipal de lnfraestrutura Urbana rnantern 

retinas no setor que permitam verificar os registros das obras/servicos de engenharia 

executados e/ou em execucao no municf pio. 

10.1 DOS REGISTROS DAS OBRAS/SERVl<;OS DE ENGENHARIA 
EXECUT ADOS E/OU EM EXECU<;AO NO MUNICiPIO 

10 DAS OBRAS PUBLICAS, INCLUSIVE REFORMAS. 

Secretaria Municipal da Transparencia e do Controle, por meio do Nucleo de Auditoria 

verifica se os contratos foram cadastrados no SIGA e estao sendo enviados por meio 

do sistema e-TCM e encaminha notificacoes aos setores responsaveis, para que 

efetuem as correcces devidas, evitando assim a inclusao das inconslstenclas nas 

notificacoes emitidas pelo TCM-BA, e prejuizos ao processo de prestacao de contas, 

advindos das incorrecoes apontadas. 
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10.8 OBRAS PARALISADAS E/OU INACABADAS 

No que se refere ao controle de Convenios, a execucao e devidamente 

acompanhada pelo setor responsavel de modo a nao ferir as suas clausulas, pianos 

de trabalho e a leqislacao vigente. 

10.7 DO CONTROLE DE CONVENIOS 

Os recebimentos das obras/servicos, conforme verificado, ocorrem par meio de 

termos provis6rios e definitives. 

10.6 DO RECEBIMENTO DAS OBRAS/SERV1<;os 

Conforme verlficacoes, as rnovimentacoes de materiais das obras ocorrem por 

meio de requisicoes. 

10.5 DO CONTROLE DAS REQUISl<;OES E DOS MATERIAIS DAS 
OB RAS 

Conforme anallse, foi possivel observar que, obrigatoriamente, todos os 

pagamentos das obras/servicos sao efetuados com base nos boletins de rnedicao. 

Ressalta-se ainda que a inclusao do boletim de rnedicao no sistema SIGA e 

obrigat6rio. 

Ainda em relacao aos pagamentos, observou-se que o setor efetua verificacoes 

para se certificar de que as faturas, empenhos, notas fiscais e recibos se referem as 

obras contratadas. 

10.4 DOS CONTROLES DE PAGAMENTO E DOS DOCUMENTOS 
FISCAIS: 

possfvel observar a exlstencia de contratos e, quando necessario, termos aditivos. Foi 

possivel identificar tarnbem a expedicao de ordens de service para o infcio das obras. 

Em relacao as reformas executadas, conforme verificacao, observa-se que elas 

possuem relat6rio fotoqrafico da situacao pre-existente, 
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0 saldo da Dfvida Contratada, apurada no exercfcio anterior (31 de dezembro de 

2019) foi de R$ 265.006.466,16 (duzentos e sessenta e cinco milhoes, seis mil, 

quatrocentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos). Foram identificadas, ate o 

mes de dezembro de 2020, novas lnscrlcoes na Dfvida advindas de operacao de 

credito com a Caixa Economica Federal, totalizando o montante de R$ 49.984.938,74 

(quarenta e nave milh6es novecentos e oitenta e quatro mil novecentos e trinta e oito 

12.2 DOS DEMAIS CONTROLES DA DiVIDA CONSOLIDADA 

Conforme publicacao do Relat6rio de Gestao Fiscal, referente ao terceiro 

quadrimestre do exercfcio de 2020, foi possivel observar o acompanhamento dos 

limites definidos pela resolucao do Senado Federal para a Divida Consolidada, nao 

havendo a necessidade de emissao de alertas. 

12.1 DA EMISSAO DE ALERTAS NA HIPOTESE DE A DiVIDA 
CONSOLIDADA ENCONTRARSE PROXIMO AOS LIMITES FIXADOS 
NA RESOLU<;AO N° 40 DO SENADO FEDERAL 

12 DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO 

Conforme observado, o setor rnantem arquivos com controles especlflcos de 

todos as ernprestimos tomados pelo municf pio, contendo as autorizacoes legais para 

contraf-los, as contratos, valores, prazos, desembolsos ou arnortlzacoes, bem coma 

aditamentos que elevem o valor da dfvida ou modifiquem as prazos contratuais. 

11.1 DOS CONTROLES ESPECiFICOS DE TODOS OS EMPRESTIMOS 
TOMADOS PELO MUNIClPIO 

11 DAS OPERA<;OES DE CREDITO 

Conforme verificado, o setor tern registro e efetua o acompanhamento das obras 

paralisadas e/ou inacabadas. Observa-se ainda, que as lnforrnacoes sabre as obras 

paralizadas e/ou inacabadas sac devidamente inseridas no SIGA, conforme determina 

Resolucao TCM n° 1.380/2018. 
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13 DO REGIME DE ADIANTAMENTOS 

reais e setenta e quatro centavos). Tambem foram acrescidas a Dfvida Consolidada as 

atualizacoes da dfvida e encargos que totalizaram o montante de R$ 5.687.214,34 

(cinco milh5es seiscentos e oitenta e sete mil duzentos e quatorze reais e trinta e 

quatro centavos). Par fim, as amortlzacoes da dfvida somaram o montante de R$ 

8.446.909,59(oito milh5es, quatrocentos e quarenta e seis mil, novecentos e nave 

reais e cinquenta e nave centavos), totalizando a Dfvida Fundada Contratada em R$ 

312.231.709,65 (trezentos e doze milh5es, duzentos e trinta e um mil, setecentos e 

nave reais e sessenta e cinco centavos). 

0 saldo de precat6rios ao final do exercf cio de 2019 somou o montante de R$ 

3.170.546,80 (tres milh5es, cento e sessenta mil, quinhentos e quarenta e seis reais e 

oitenta centavos). No ano de 2020, houve o acrescirno de R$ 4.788.989,95 (quatro 

milh6es setecentos e oitenta e oito mil novecentos e oitenta e nave reais e noventa e 

cinco centavos) ao saldo anterior par novas inscricoes, as amortizacoes somaram o 

montante de R$ 1.519.195,34 (um rnilhao quinhentos dezenove mil cento e noventa e 

cinco reais e trinta e quatro centavos), e anulacao de R$ 6.509,70 (seis mil quinhentos 

e nave reais e setenta centavos) totalizando uma dfvida com Precat6rios de R$ 

6.433.831,71 (seis milh6es, quatrocentos e trinta e tres mil oitocentos e trinta e um 

reais e setenta e um centavos) ao final do exercfcio de 2020. 

A Dfvida Fundada lnterna ate o mes de dezembro de 2020 possuiu o seguinte 

desdobramento: 

DIVIDA PREVIDENCIARIA com saldo devedor de R$ 164.684.977,07 (cento e 

sessenta e quatro milh6es, seiscentos e oitenta e quatro mil, novecentos e setenta e 

sete reais e sete centavos). 

DiVJDAS COM 0 MINISTERIO DA FAZENDA PASEP  com saldo devedor de 

R$ 14.772.968,00 (quatorze milh6es, setecentos e setenta e dois mil, novecentos e 

sessenta e oito reais ), refere-se a debitos relatives ao Programa de Forrnacao do 

ratrim6nio do Servidor rubli<.;o (Pasep ). 

DEMAIS DfVIDAS CONTRATUAIS  Com saldo devedor de R$ 132.773.764,58 

( cento e trinta e dois mil hoes, setecentos e setenta e tres mil, setecentos e sessenta e 

quatro reais e cinquenta e oito centavos), refere-se ao somat6rio das dfvidas 

existentes com o Banco Caixa Econ6mica Federal e Banco Econ6mico S/A. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPAR~NCIA E DO CONTROLE 



PREFE!TURA 

VITORIA DA 
CONQUISTA 
MAIS PERTO DE VOCE 

Pc;:. Joaquim Correia, 55 - Centro 
Fane: (77) 3424-8947 
CEP 45000-907 - Vitoria da Conquista - Bahia 
sectra nsparen cia@pmvc.ba.gov. b r 

34 

A Prefeitura Municipal repassou o montante de R$ 552.490,00 (quinhentos e 

cinquenta e dois mil quatrocentos e noventa reais), no exercicio de 2020 a tftulo de 

Subvencoes Sociais/Contribuicdes a Entidades Civis sem fins lucrativos, mediante 

Termo de Fomento e/ou Termo de Colaboracao. Desse montante, R$ 297.450,00 

(duzentos e noventa e sete mil quatrocentos e cinquenta reais) advern de programas 

Federais, R$ 215.040,00 (duzentos e quinze mil e quarenta reais) possuem origem 

Estadual e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) sao oriundos do Fundo Municipal dos 

Direitos da Crianca e do Adolescente - FMDCA. 

Observa-se que o Nucleo de Auditoria meio do Nucleo de Auditoria, realizou 

anallse prevla quanta a dccumentacao destinada a celebracao de Termo de Parceria 

com Orqanizacoes da Sociedade Civil, para a liberacao dos recurses, conforme 

previsto na Lein° 13.019 de 31 de julho de 2014, Decreto Municipal n° 18.007/2017 e 

Portaria conjunta SMTC/SEMAD/SMED/SEMDES/SMS/PGM n° 01/2019. 

14.1 FISCALIZA<;Ao SOBRE 0 REPASSE E AAPLICA<;Ao DE 

RECURSOS CONCEDIDOS A ENTIDADES CIVIS SEM FINS 

LUCRATIVOS, CONFORME RESOLU<;Ao TCM DEN° 1381/2018. 

14 DAS DOACOES, SUBVENCOES, AUXlLIOS E CONTRIBUl<;OES 

Observou-se que a Adrninlstracao Municipal optou por nao utilizar recurses sob 

Regime de Adiantamento no exercicio de 2020, portanto, nenhum valor foi executado 

nesta rubrica orcamentaria. 

13.2. CONTROLE DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 

Os adiantamentos sao concedidos em conformidade com as regras previstas na 

Lei Municipal de n° 1.960 de 30 de dezembro de 2013 e na Resolucao TCM-BA de n° 

1.373/18, que disp6e sobre o Regime de Adiantamento. A referida lei revogou a Lei 

Municipal de n°1.731/2010. Alern disso, a Adrninistracao Municipal editou e publicou o 

Decreto n° 17.795/2017, regulamentando a Lei Municipal n° 1.960/2013. 

13.1. VERIFICA<;AO DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA 

CONCESSAO DE ADIANTAMENTOS 
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Data N° Empenho Elemento Entidade Origem/Ajuste Valor 

ASSOCIA(;AO DE Cofinanciamento 
Estadual, Termo de R$ 11/11/2020 0001756/2020 Contrlbuicoes PAIS E AMIGOS DOS 

Colaboracao N° 32.271,81 EXCEPCIONAIS 
010/2020. 

ASSOCIA(;AO DE Cofinanciamento 
Federal, Termo de R$ 11/11/2020 0001757/2020 Co ntri bu i coes PAIS E AMIGOS DOS Colaboracao N° 97.074,93 EXCEPCIONAIS 011/2020. 
Cofinanciamento 

ASSOC.COM UNIT ARIA Estadual, Termo de R$ 21/05/2020 0001037/2020 Contrlbuicoes CRISTO LJBERT A Colaboracao N° 84.000,00 
006/2020. 

Cofinanciamento 
ASSOC.COM UN ITARIA Federal, Termo de R$ 21/05/2020 0001038/2020 Contribu lcoes 

CRISTO LIBERTA Colaboracao N° 84.000,00 
007/2020. 

ASSOCIACAO Cofinanciamento 

Contribu icoes CONQUISTENSE DE Estadual, Termo de R$ 8.768,19 21/05/2020 0001039/2020 
INTEGRACAO DO Colaboracao ND 

DEFICIENTE 004/2020. 
ASSOCIACAO Cofinanciamento 

CONQUISTENSE DE Federal, Termo de R$ 21/05/2020 0001040/2020 Contribuicoes lNTEGRACAO DO Colaboracao N° 26.375,07 
DEFICIENTE 005/2020. 

COMUNIDADE DE Cofinanciamento 
Estadual, Termo de R$ 11/11/2020 0001754/2020 Contribuicoes ALIANCA ANUNCIA- Colaboracao ND 36.000,00 ME 008/2020. 

COMUNIDADE DE Cofinanciamento 
Federal, Termo de R$ 11/11/2020 0001755/2020 Contribuicoes ALIANCA ANUNCIA- Colaboracao N° 36.000,00 ME 009/2020. 

Fundo Municipal dos 

Subvencoes INSTITUTO SOCIAL Direitos da Crlanca e do R$ 21/05/2020 0001043/2020 VIVENDO E Adolescente - FMDCA. 40.000,00 Socia is 
APRENDENDO Termo de Colaboracao 

n(J UU'l/202.0. 
Cofinanciamento 

UNIAO ESPIRIT A DE Estadual, Termo de R$ 21/05/2020 0001041 /2020 Co ntri bu i96 es VIT CON QUIST A Colaboracao N° 54.000,00 
002/2020. 

Cofinanciamento 
UNIAO ESPIRITA DE Federal, Termo de R$ 21/05/2020 0001042/2020 Co ntri bu i96 es 

VIT CONQUISTA Colaboracao N° 54.000,00 
003/2020. 

R$ TOTAL 552.490,00 

TABELA 6: Contribuicoes e Subvencoes Sociais 

Os repasses foram distribufdos conforme tabela a segui?r: 
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Numero . 

ENTIDADE do Orig em Fonte PARECER Valor do 
.. Ajuste Repasse 

Assoclacao Cornunitarla Cristo 023/2017 Federal Contribuicao 053/2020 REGULAR R$ 
Liberta 84.000,00 

Associacao Comunitaria Cristo 010/2017 Estaduais Contribuicao 071/2020 REGULAR R$ 
Liberta 103.059,71 

Associacao Cornunltaria Cristo REGULAR R$ 006/2017 Estadual Contrlbuicao 072/2020 COM Liberta 
RESSALVAS 84.000,00 

Associacao Comunitarla Cristo 026/2017 Municipal Subvencao 050/2020 REGULAR R$ 
Liberta Social 28.199,05 

Ass. Conquistense de REGULAR R$ lnteqracao ao Deficiente - 035/2017 Federal Contrlbuicao 073/2020 COM 26.836,92 ACIDE RESSALVAS 
Ass. Conquistense de REGULAR 

R$ lnteqracao ao Deficiente - 036/2017 Federal Contribulcao 033/2020 COM 31.309,78 ACIDE RESSALVAS 
Ass. Conquistense de 

R$ lntepracao do Deficiente - 007/2017 Estadual Contribuicao 024/2020 REGULAR 13.051,91 ACIDE 
Ass. Conquistense de 

R$ Inteqracao do Deficiente - 001/2017 Estadual Contribulcao 37/2020 REGULAR 8.921,76 ACIDE 
Ass. Conquistense de 

Subven(fao R$ lnteqracao do Deficiente - 005/2017 Municipal Social 030/2020 REGULAR 9.782,61 ACIDE 
Ass. de Pais e Amigos dos 

R$ Excepcionais de Vitoria da 004/2017 Municipal Contribulcao 07012020 REGULAR 40.000,00 Conquista - APAE 

TABELA 7: Prestacao de Contas 

Ressalta-se que todos os Termos de Fomento e Colaboracao firmados em 2020 

possuem previsao de prazo de entrega da prestacao de contas final e ernissao de 

parecer conclusivo estabelecidos para o exercfcio de 2021. 

Alern das analises referentes a habilitacao dos novas repasses a serem 

efetuados no ano de 2020, a SMTC executou a anallse das prestacoes de contas 

finais, resultantes de Termos de Colaboracao efetivados em anos anteriores. 

Durante o exerci cio financeiro de 2020 houve a prestacao de contas da 

aplicacao de recurses financeiros no montante de R$ 1.313.138,37 (um mllhao, 

trezentos e treze mil cento e trinta e oito reais e trinta e sete centavos), distribuidos em 

34 (trinta e quatro) Termos de Colaboracao, firmados pelo Municipio de Vitoria da 

Conquista junta a 13 {treze) Orqanlzacoes Sociais, conforme tabela a seguir: 
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Ass. de Pais e Amigos dos R$ Excepcionais de Vitoria da 027/2017 Federal Contribulcao 052/2020 REGULAR 112.715,22 
Conquista - APAE 

Ass. de Pais e Amigos dos 
Subven9ao R$ Excepcionais de Vitoria da 030/2017 Municipais 046/2020 REGULAR 

Conquista - APAE Social 35.217,39 

Ass. de Pais e Amigos dos R$ Excepcionais de Vitoria da 008/2017 Estadual Contrlbuicao 075/2020 REGULAR 46.986,89 
Conquista - APAE 

Ass. de Pais e Amigos dos R$ Excepcionais de Vitoria da 019/2017 Federal Contrlbuicao 049/2020 REGULAR 96.613,08 Conquista - APAE 
Ass. de Pais e Amigos dos R$ Excepcionais de Vitoria da 029/2017 Estaduais Contrlbuicao 074/2020 REGULAR 32.118,24 Conquista - APAE 

Ass. Sul Brasileira de Subvencao R$ Educacao e Assistencia Social 014/2017 Municipal 028/2020 REGULAR 
-ASBEAS Social 13.603,42 

Ass. Sul Brasileira de R$ Educacao e Assistencla Social 025/2017 Municipal DCA 029/2020 REGULAR 
-ASBEAS 

36.000,00 

Comunidade de Alianca 012/2017 Estadual Contribuicao 36/2020 REGULAR R$ 
Anuncia-me 36.000,00 

Comunidade de Alianca REGULAR R$ 020/2017 Federal Contribuicao 069/2020 COM Anuncia-me RESSALVAS 
36.000,00 

Comunidade de Alianca 011/2017 Municipal Subven9ao 035/2020 REGULAR R$ 
Anuncia-me Social 12.085,31 

Comunidade de Alianca 018/2017 Estadual Contribuicao 041/2020 REGULAR R$ 
Anuncia-me 44.168,45 

Comunidade Terapeutica 
Subven9ao R$ Fazenda Vida e Esperancas - 015/2017 Municipal 034/2020 REGULAR 

COTEFAVE Social 12.891,00 

Fundacao de Ass. e Des. 
Humana para Criancas, Subven9ao REGULAR R$ 

Adolescentes e seus 021/2017 Municipal Social 067/2020 COM 14.079,49 
Familiares de Vitoria da RESSALVAS 

Conquista - FAMEC 

Institute Social Bela Vista - 022/2017 Municipal Subven9ao 025/2020 REGULAR R$ 
ISBL Social 10.163,47 

Institute Social Padre Benedito 024/2017 Municipais Subvenc;:ao 062/2020 RCGULAR R$ 
Soares Social 13.759,77 

Institute Social Padre Benedito 013/2017 Municipal Contribu icao 038/2020 REGULAR R$ 
Soares 40.000,00 

Institute Social Vivendo e 017/2017 Municipal Contribuicao 045/2020 REGULAR R$ 
Aprendendo - lSVA 72.928,00 

Institute Social Vivendo e Subvencao REGULAR R$ 032/2017 Municipal 39/2020 COM Aprendendo - ISVA Social RESSALVAS 18.059,70 

Pastoral do Menor da Paroquia 028/2017 Municipal Subven9ao 026/2020 REGULAR R$ 
Nossa Senhora das Gracas Social 13.290,69 
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1. Documentacao de Responsabilidade da Administracao Publica: 
1.1 Relacao das Notas de Empenho e das Ordens Bancarias referente aos 

repasses dos recurses para a Entidade Civil. 

1.2 Demonstrative analftico do repasse realizado, com a identificacao das 

respectivas fontes de recurses. 

1.3 Demonstrative analftico das receitas auferidas e rendimentos financeiros, 

por fontes de recursos e das despesas realizadas por fontes de recurses. 

1.4 IJalancete Financeiro, evidenciando os Recurses Repassados, a 

contrapartida, os rendimentos de apllcacao financeira, as despesas 

realizadas e o saldo recolhido. 

1.5 Relat6rio de visita tecnlca in loco eventualmente realizada durante a 

execucao da parceria. 

1.6 Relat6rio tecnico de monitoramento e avaliacao, emitido pelo gestor de 

parceria e homologado pela comissao de monitoramento e avaliacao 

designada para tal fim. 

A analise das prestacces de contas e da execucao dos recursos objetivou 

monitorar e avaliar o alcance, pelas OSC, das metas previstas no piano de trabalho. 

Sendo assim, a apreciacao das prestacoes de contas dos termos de colaboracao foi 

efetuada com base nos itens previstos no Plano de Trabalho. 

Nas prestag5es de contas foram requeridos, analisados e/ou produzidos os 

seguintes documentos, previstos pela Lei Federal n° 13.019/2014, Resolucao TCM n° 

1.381/2018, Decreto Municipal n° 18.007/2017 e Portaria Conjunta 

SMTC/SEMAD/SMED/SEMDES/SMS/PGM N°. 01/2019: 

Pastoral do Menor da Paroquia 003/2017 Municipal Contrtbuicao 027/2020 REGULAR R$ 
Nossa Senhora das Gracas 40.000,00 

Pastoral do Menor Nossa Subvencao 
REGULAR R$ 033/2017 Municipal 066/2020 COM Senhora de Fatima Social RESSALVAS 19.154,23 

Uniao Espf rita de Vitoria da 002/2017 Nacion al Contrlbuicao 064/2020 REGULAR 
R$ 

Conquista - UEVC 54.000,00 

Uniao Espfrita de Vitoria da 034/2017 Municipal Subvencao 44/2020 REGULAR 
R$ 

Conquista - UEVC Social 20.142,28 

Uniao Espirita de Vitoria da 009/2017 Estaduais Contribulcao 040/2020 REGULAR R$ 
Conquista - UEVC 54.000,00 

Total R~ 1.313.138137 
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Em anallse dos controles referentes a Dfvida Ativa Trlbutaria e Nao Tributaria foi 

possfvel alcancar algumas constatacoes relatadas a seguir. 

Esgotado o prazo estabelecido para pagamento, da decisao administrativa 

irreforrnavel OU da declsao judicial transitada em ju]gado, 0 Credito trlbutario e 

devidamente inscrito em dtvlda ativa. No processo faz-se constar o(s) nome(s) do(s) 

devedor(es) ou corresponsaveheis), bem como seu(s) domicflio{s) ou resldenciais). 

Consta ainda no processo da lnscrlcao a quantia devida, o modo de calculo dos juros 

de mora, a origem do credito, a data de inscricao, o numero do processo 

administrative que originou o credlto, a indlcacao do livro e da folha de inscricao. 

Quanta a comunlcacao dos contribuintes, ressalta-se que na maioria dos casos a 

inscricao da didiva ativa nao e informada, como por exemplo, nos casos de debitos do 

IPTU, TLF, ISS fixo, preco publlco, cuja inscricao e realizada pelo sistema 

automaticamente, ao final do exercicio financeiro. Ja outros lancarnentos, a exemplo 

de autos de infracao do ISS, antes da inscricao em Dfvida Ativa, ocorre a comunlcacao 

ao contribuinte. 

15.1 DOS CONTROLES PARA INSCRlc;;Ao E COBRANc;;A DA DfVIDA 

ATIVA 

15 DA DfVIDA ATIVA TRIBUTARIA E NAO TRIBUTARIA 

Ressalta-se que as prestacoes de contas finais, bem como os pareceres 

emitidos pelo Nucleo de Controle e Auditoria, pelos gestores das parcerias e 

Comiss6es de Avaliacao e Monitoramento encontram-se a disposicao das demandas 

emitidas pelo TCM-Ba. 

2.1 0 Relat6rio Final de Exeeucao do Objeto. 

2.2 O Relat6rio Final de Execucao Financeira. 

2. Documentacao de Responsabilidade da Entidade Civil: 

1. 7 Parecer tecnico de anallse de prestacao de contas da parceria celebrada, 

elaborado pelo gestor de parceria. 
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A Dfvida Ativa do Municfpio, ate a data de 31 de dezembro de 2020 somou o 

montante a seguir especificado: Divida Ativa Trlbutaria - R$ 527.401.337,54 

(quinhentos e vinte e sete milhoes, quatrocentos e um mil, trezentos e trinta e sete 

reais e cinquenta e quatro centavos); Divida Ativa Nao Trlbutaria - 

R$ 341. 755.353,54 (trezentos e q uarenta e um mil hoes, setecentos e cinquenta e 

cinco mil, trezentos e cinquenta e tres reals e cinquenta e quatro centavos), totalizando 

o valor de R$ 869.056.691 ,08 (oitocentos e sessenta e nave milhoes, cinquenta e seis 

mil, seiscentos e noventa e um reais e oito centavos). 

No decorrer do exercicio de 2020, foram inscritos em Divida Ativa debltos 

referentes aos tributos IPTU, ISSQN, Preco Publico, Taxas pelo Exercfcio do Poder de 

Polfcia e Taxas pela Prestacao de Services nae quitados no exercfcio de 2020, assim 

como lancarnentos de Autos de lnfracao de !SSQN, Autos de lnfracao da 

COMDECON, Multas de Construcao, Multas de Posturas Municipais, Multas do 

Tribunal de Contas e Ressarcimentos, entre outros lancarnentos. 

A Gerencia da Ofvida Ativa, juntamente com a Procuradoria Geral do Municipio e 

a Procuradoria Fiscal realizaram divsrsas atlvidades, adrnlnlstratlvas e judiciais, 

objetivando atingir metas de arrecadacao e recuperar creditos tributaries inscritos no 

Livro da Dfvida Ativa. O CEJUSC Tributario - Centro Judlclarlo de Solucao 

Consensual de Conflitos encontra-se devidamente implantado e funcionando dentro 

das expectativas, a fim de acelerar os processos fiscais judicializados, per meio de 

neqoclacao permanente entre o Municf pio e o Cidadao, realizando ao longo do ano de 

2020, varias audiencias presenciais, mesmo passando pela situacao delicada de 

pandemia. 

15.2 DOS DEMAIS CONTROLES DA DiVIDA ATIVA 

Nao ocorrendo a reqularizacao do deblto pelo contribuinte, no prazo 

estabelecido, a certidao de dfvida ativa e emitida e devidamente encaminhada para a 

Procuradoria do Municfpio para as provldenclas cabiveis e para o infcio do processo 

de execucao fiscal. Na certidao da dfvida ativa consta o nome do devedor, o 

corresponsavel, se houver, bem coma os domicflios ou enderecos residenciais, o valor 

original da divida, os juros e outros encargos previstos em lei, a origem, a natureza e o 

fundamento legal, a data e nurnero de lnscricao no registro da dlvlda ativa e o numero 

do processo administrativo ou do auto de infracao. 
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Para a atualizacao da dfvida ativa tributarla e nao trlbutaria foi utilizado o f ndice 

de correcao de 3,37%, estipulado por meio do Decreto n° 19.980 de 18 de dezembro 

de 2019 e baseado no lndlce Nacional de Precos do Consumidor- lNPC (estabelecido 

15.3 DA ATUALIZA<;AO DA DIVIDA ATIVA 

• 1.808 (mil oitocentos e oito) peticoes de suspensao, que ocorre quando o 

deblto e parcelado e a primeira parcela e paga; 

• 1.539 (mil quinhentos e trinta e nave) peticoes de extincao, que ocorre 

quando 0 debito e pago a Vista OU 0 pagamento do parcelamento e 

conclufdo) 

• 282 (duzentas e oitenta e duas) peticoes de desistencia ocorre quando 

o Municfpio constata erro de lancarnento do credito tributario. 

Os acordos realizados entre o Municf pio e os contribuintes durante o ano de 

2020 proporcionaram a movlrnentacao de 3.629 (tres mil seiscentos e vinte e nove) 

processes de execucao fiscal, assim divididos: 

Alem disso, para a recuperacao dos creditos tributaries inscritos no Livro da 

Dfvida Ativa, foram enviadas notificacces de cobranca administrativa aos contribuintes 

com debitos inscritos em Dfvida Ativa ou com parcelamentos em atraso. Quanta as 

medidas jurfdicas tomadas em persequlcao aos credltos trlbutarlos inscritos em Dfvida 

Ativa, no ano de 2020 foram ajuizadas A96es de Execucao Fiscal de valores acima de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), obedecendo ao Decreto Municipal n° 20.311/2020, o que 

justifica a queda do nurnero das acoes comparadas ao exercfcio passado. Os 

contribuintes que parcelaram os seus debitos continuarao a ser acompanhados 

permanentemente pela Gerencia de Dfvida Ativa a fim de manter a regularidade fiscal 

perante o programa. 

Com o objetivo de atingir metas de arrecadacao e recuperar creditos trlbutarlos 

inscritos no Livro da Divida Ativa, durante todo o ano de 2020 foram enviadas 3.034 

(tres mil e trinta e quatro) cartas de cobranca administrativa aos contribuintes com 

debitos inscritos no sistema da dfvida ativa ou com parcelamentos em atraso; foram 

efetuados 2577 (dois mil quinhentos e setenta e sete) parcelamentos de debltos 

tributaries e; ajuizadas 2.414 (dais mil quatrocentos e quatorze) acoes de execucao 

fiscal. 
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Despesas efetivamente pagas com pessoal ativo realizadas no 

exercicio, excetuando-se diarias, ajuda de custo e outras despesas 
R$ 256.527.962,11 

que caracterizem coma indenizat6rias ao servidor, bem coma 

subsidio dos agentes politicos e as despesas de exercicios 

anteriores, pagas no exercfcio seguinte. 

(-) Deducao IN TCM n° 003/2018 (-) R$ 

Despesas com pessoal civil contratado temporariamente pela 
R$ 54.293.815,32 

Prefeitura para atender situacao de excepcional interesse publico, 

realizadas no exercicio: 

(-) Deducao IN TCM n° 003/2018 (-)R$ 

Despesas efetuadas com encargos sociais pela Prefeitura, no R$ 63.484.202.22 

exercicio: 

(-) Deducao IN TCM n° 003/2018 (-) R$ 31.649.187,61 

Despesas efetuadas com inativos pela Prefeitura, no exercicio: R$ 0,00 

Oespesas efetuadas com pensionistas pela Prefeitura, no R$ 184.278,62 

exercicio: 

Outras despesas pagas com pessoal realizadas no exercf cio pela 

entidade, decorrente da contratacao de pessoa ff sica ou R$ 12.243.377,14 

terceirizacao de rnao-de-obra atraves das sociedades e empresas 

para consultoria ou atividades permanentes e pertinentes ao 

TABELA 7: Calculo quanto ao indice de despesas com pessoal 

0 Municipio cumpriu o art. 20, inciso Ill, alinea 'b', da Lei Complementar n° 

101/00 - LRF. Durante o exercicio financeiro de 2020, a despesa com pessoal do 

Pod er Executive Municipal alcancou o f ndice de 45,34% da Receita Corrente Uquida 

(RCL}, conforme tabela abaixo: 

16.1 DOS GASTOS COM PESSOAL 

16 DA OBSERV ANCIA DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS, DA LRF E DA LEI 
FEDERAL N° 11.494/07 

pelo IBGE), conforme preve o art. 94, do C6digo Tributario Municipal (lei n° 1.259 de 

22 de dezembro de 2004). 
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TABELA 8: Calculo do indice do MDE-25% 

Verificou-se que o Municf pio cumpriu, no exercf cio de 2020, o mandamento 

constitucional de destinar o mfnimo de 25% de sua receita para custear os programas, 

projetos, acoes e atlvldades da educacao munlclpal. A anallse da planllha abalxo e do 

Relat6rio de Execucao Orcarnentaria, como tarnbern dos registros no SIGA, detalham 

a efetiva aplicacao da receita resultante de impastos, compreendida a proveniente de 

transferenclas, e demonstram o percentual aplicado, conforme detalhado abaixo: 

16.2.1 DA APLICACAO MINIMA DE 25% EM EDUCACAO - ART. 212 DA 

CONSTITUICAO FEDERAL 

16.2 DOS GASTOS COM EDUCACAO 

A despesa com pessoal apurada neste per[odo foi de R$ 355.084.447,80 

(trezentos e cinquenta e cinco milh6es, oitenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e 

sete reals e oitenta centavos) que corresponde a 45,34% da receita corrente lfquida, 

abaixo, portanto, do limite maxima permitido pela LRF, cujo percentual e 54%. Da 

apuracao do montante de despesas com pessoal foram deduzidos o montante de R$ 

31.649.187,61 (trinta e um milh6es, seiscentos e quarenta e nove mil, cento e oitenta e 

sete reais e sessenta e um centavos) em funcao da aplicacao da lnstrucao n° 

003/2018 do Tribunal de Contas dos Municfpios do Estado da Bahia - TCM/BA. 

funcionamento da adrninistracao publica: 

Despesas nao computada § 1 ° do art. 19 da LRF. R$ 7.456.873,43 

Total Uquido das despesas com Pessoa! 
R$ 355.084.447,80 

RECEITA CORRENTE LIQUIDA 

Receita Corrente Uquida do exercfcio: R$ 783.082.896,88 

Percentual gasto com despesa de pessoal realizada pefa Prefeitura 
45,34% 

Municipal em relacao a RCL: 
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TABELA 9: Calculo quanto a apllcacao do FUNDEB - 60% 

Quanta a apllcacao do mfnimo exigido pela Lei Federal de n°. 11.494/07, na 

rnanutencao e desenvolvimento do ensino, no que se refere a rernuneracao dos 

profissionais do maqisterio - 60%, com recursos do FUNDEB, seguem os dados 

abaixo: 

16.2.2 DA APLICAGAO NA MANUTENGAO E DESENVOLVIMENTO DO 

ENSINO- FUNDEB 60% - LEI FEDERAL N° 11.494/07 

Conforme tabela acima, houve a constatacao par parte do Controle lnterno que 

ate o mes de dezembro de 2020, o percentual mfnimo exigido pelo artigo 212 da 

Constituicao Federal, no que se refere ao fndice de aplicacao em educacao com 

recurses pr6prios, foi atingido. 0 municf pio alcancou o percentual de aplicacao de 

25,26%, considerando as despesas liquidadas no valor total de R$ 91.395.307,39 

(noventa e um rnilhoes, trezentos e noventa e cinco mil, trezentos e sete reais e trinta 

e nove centavos). 

Valor total aplicado nas despesas com educacao infantil em creches e 

pre-escolas, e, com prioridades, no ensino fundamental, (rnanutencao 

e desenvolvimento do ensino) efetivamente realizadas no exercicio, 
R$ 222.002.046, 10 (a) 

conforme processos de pagamento: 

Valor recebido do FUNDEB pelo Municipio, no exercicio, incluindo a R$ 175.784.011,62 

cornplementacao da Uniao, conforme balancete da receita: (b) 

Valor total das deducoes sabre as transferencias ao municfpio, 
R$ 45.177.272,91 (c) 

destinadas a forrnacao do FUND EB: 

R$ 361.855.369,84 

Total das Receitas de impastos e transferencias: (d) 

R$ 130.606.738,71 (e) 

Total da contrlbuicao llquida do FUNDEB: = (b - c) 

Valor da apllcacao com a rnanutencao do ensino com recursos R$ 91.395.307,39 

pr6prios - 25% sabre o total dos impastos e transferencias: (g) =(a - e) 

Percentual de recursos pr6prios aplicado em Educagao (g)/(d) 25,26% 
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Total das despesas com acoes em services publicos de saude. R$ 250.769.371,72 {a) 

Valor das despesas com acoes e services de saude, custeadas com 
R$ 155.706.366,33 (b) 

recursos dos SUS, convenios e outros. 

R$ 361.855.369,84 
Total da receita de impastos e transferenclas 

(c) 

Despesas proprias com acoes e services publicos de saude R$ 95.063.005,39 (d) =(a 

TABELA 10: Calculo quanto a aplica~ao minima em ai;oes de Sa(1de 

A Constituicao Federal determina a aplicacao de no mfnimo 15% da receita de 

impastos e transferencias com acoes em Saude. A analise da planilha abaixo, com 

dados registrados no SIGA, detalha a efetiva aplicacao do percentual mfnimo da 

receita resultante da arrecadacao dos impastos prevista no art. 156, da Constituicao 

Federal, e dos recurses de que tratam os artigos 158 e 159, I, alfnea "b" e § 3°, da CF. 

Ao final do exercicio, foi apurado um f ndice de apllcacao em saude de 26,27%, 

superior, portanto, a deterrnlnacao legal. 

16.3 APLICA9AO MINIMA EM A<;OES DE SERVl90S DE SAUDE 

adequadamente o mfnimo exigido par lei, o que permite atestar com sequranca o 

cumprimento do dispositivo legal no exerciclo de 2020. 

Assim, verifica-se que este valor supre 66,87% em acoes do maqlsterio. 

Em 2020, a meta mfnima de 60% de aplicacao em rnaqisterio com recursos do 

FUNDEB foi atingida, conforme preceitua o artigo 22 da lei 11.494/07. As despesas 

executadas ate o mes, na rernuneracao do maolsterlo, no valor de R$ 117.548.371,81 

( cento e dezessete milh6es, quinhentos e quarenta e oito mil, trezentos e setenta e um 

reais e oitenta e um centavos), pagas na fonte de recursos 18- 'Transferencias do 

FUNDEB - Apllcacao na rernuneracao do maqlsterlo", significaram uma apllcacao de 

Receita do FUNDEB no exercicio de 2020 R$ 175.784.011,62 (a) 

Despesa aplicada com a rernuneracao maqisterio R$117.548.371,81 (b) 

Percentual aplicado (b)/{a): 66,87% 
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0 Plano Plurianual - PPA e um instrumento de planejamento elaborado no 

primeiro ano da Gestao Municipal, prevendo as diretrizes do governo para os pr6ximos 

quatro anos, passando a vigorar a partir do segundo ano de governo. Nesse contexto 

a Lei n° 2.211, de 27 de dezembro de 2017, disp6e sabre o PPA para o quadrienio 

2018/2021, da Adrnlnlstracao Publica Municipal. 

0 Plano Plurianual, estruturado por programas e atividades, visando a 
resolucao e o enfrentamento de problemas da sociedade, possibilita a rnensuracao 

peri6dica de resultados, a otirnizacao do uso de recurses e uma maior transparencla a 
acao governamental. 

0 acompanhamento das acoes e atividades realizadas pelos secretaries, 

diretores, coordenadores e gerentes de cada setor, e efetuado, por meio da sollcltacao 

de relat6rios peri6dicos (trimestrais, quadrimestrais e semestrais) que contem 

lnforrnacoes objetivas, referentes aos departamentos e services ofertados por cada 

secretaria, e por visitas in loco, realizadas por servidores da Secretaria Municipal da 

Transparencia e do Controle - SMTC. 

Com o intuito de acompanhar o desenvolvimento do PPA para o quadrienio 

2018/2021, a SMTC realizou o monitoramento dos programas em execucao no ano de 

RELATORIO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL 20182021 

ANO BASE 2020 

17.1 PLANO PLURIANUAL 

17 DA GESTAO GOVERNAMENTAL E PLANEJAMENTO 

A analise dos gastos com acoes em services publlcos de saude foi efetuada 

conforme o anexo XVI da Lei de Responsabilidade Fiscal. 0 montante apurado, no 

valor de R$ 95.063.005,39 (noventa e cinco milh6es, sessenta e tres mil, cinco reais e 

trinta e nave centavos) corresponde a 26,27% da receita de impastos e transferenclas, 

sendo este percentual suficiente para cumprir o mfnimo exigido pela Constituicao 

Federal. 

26,27% 

-b) 

Percentual de rec. pr6prios aplicado em Saude - (d)/(c) 
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Fonte: Plano Plurianual 2018/2021 

Tabela 01: Gabinete Civil 

Quantidade 

de Programas Status 
Program as 

1.1 Supervisao e 

Coordenacao Superior 
Em execucao 

1.2 Processes Judiciaries Em execucao 

1.3 Rotacao e Defesa do 

Consumidor - PROCON 
Em execucao 

'1.4 Estrutu racoes da 

Ouvidoria Geral - OGM 
Em execucao 

06 
1.5 Polfticas Publicas de 

lnclusao 
Em execucao 

1.6 Defesa Civil 
Em execucao 

1. GABINETE CIVIL 

2020, no Gabinete Civil - GAC, na Secretaria Municipal da Transparencla e do 

Controle - SMTC, na Secretaria Municipal de Flnancas e Execucao Orcarnentaria - 

SEFIN, na Secretaria Municipal de Services Publlcos - SESEP, na Secretaria 

Municipal de Administracao - SEMAD, na Secretaria Municipal de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural - SEMAGRI, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente - 

SEMMA, na Secretaria Municipal de Cornunlcacao - SECOM, na Secretaria Municipal 

de Trabalho, Renda e Desenvolvimento Econornico - SEMTRE, na Secretaria 

Municipal de Cultura Turismo, Esporte e Lazer - SECTEL, na Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social - SEMDES, na Secretaria Municipal de Educacao - SMED e 

na Secretaria Municipal de Saude - SMS. 

Segue abaixo, o detalhamento dos programas em execucao nas Secretarias 

Municipais em cumprimento das atividades contidas no PPA. 
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1.3 Protecao e Defesa do Consumidor PROCON: 

1.2 Processo .Iudlclarlo: 

A Procuradoria Geraldo Municfpio - PGM e composta pela Procuradoria Fiscal 

e Tributaria, Procuradoria Administrativa I, Procuradoria Administrativa 11, Procuradoria 

Administrativa/Licitag6es, Procuradoria Administrativa/Contratos, Procuradoria 

Administrativa/Pad, Procuradoria Cfvel, Procuradoria Trabalhista, Procuradoria de 

A96es lnstitucionais, Procuradoria da Secretaria Municipal de Saude, Procuradoria 

Juridica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Procuradoria da Secretaria 

Municipal de Educacao. 

A PGM realizou no ano de 2020, atendimentos a Secretaries Municipais; 

participou de reuni6es no Gabinete do Prefeito, nas secretarias do municf pio, na 

Camara de Vereadores, participou de Audiencias Publicas, Sess5es Especiais, 

reuni6es com Promotores de Justica do Municf pio, com a Promotoria, com Julzes de 

Varas Publicas: prestou atendimento aos servidores e a pessoas da comunidade. 

Desenvolveu lnumeros trabalhos voltados a defesa do Municf pio OU a consultoria 

jurfdica dos 6rgaos e entidades municipais. 

1.1 Supervisao e Coordenacao Superior: 
Coordenar e assessorar direto as acoes do governo: 

Par meio do Cornite Gestor, o Gabinete Civil, executou os Programas 

Prefeitura M6vel, Gabinete ltinerante Rural, Mutirao Bairro Legal e Mutirao 

Condominio Legal, levando os diversos services essenciais, alern de intervencoes de 

infraestrutura, mobilidade e desenvolvimento social a todos os cidadaos da cidade e 

tarnbern da zona rural. No ano de 2020 foi realizada a 14a Edicao do Programa 

Prefeitura M6vel no Bairro Jurema; por conta da pandemia do COVID-19, nao houve 

execucao dos Programas acima citados ap6s o mes de rnarco de 2020. 

Na Prefeitura da Zona Oeste, localizada no Centro Cultural Glauber Rocha, sao 

oferecidos os services do Programa Balsa Familia, do Cartao SUS, do Projeto 

Educarte, de liberacao de alvaras, da Sala do Empreendedor, do IPTU, do bilhete 

eletr6nico, do passe livre para idosos e disponibilizados os services da Ccordenacao 

de Transportes e do Conservat6rio de Musica, alem do atendimento efetuado pelo 

Prefeito e pela vice-prefeita do Municfpio. 
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1.5 Politicas Publlcas de lnclusao: 

Fomentar e desenvolver po!fticas publicas que assegurem o desenvolvimento das 

acoes de Direitos de l.esblcas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT): 

1.4 Estruturacao da Ouvidoria Geral OGM: 
A OGM - Ouvidoria Geral do Municfpio funciona coma um canal de 

cornunlcacao direto entre o cidadao e o Poder Publico, permitindo que o cldadao, com 

suas crfticas e sugest6es, colabore para a melhoria do service prestado pe!a 

Admlnistracao Municipal. No ano de 2020 a ouvidoria recebeu rnanifestacoes (entre 

reclarnacoes, denuncias, cornunicacoes, elogios, lnformacoes e sugest6es), que 

chegaram atraves do cantata presencial, dos telefones 0800-2845857 e 0800- 

2847010, par meio do portal de internet (www.pmvc.ba.gov.br/ouvidoria) e o sistema 

E-ouv do Governo Federal. Salienta-se que quase 60% das demandas acolhidas se 

tratam de services de saude, coma consultas, exames e procedimentos protoco!ados 

em Unidades de Saude, 

0 Programa de Protecao e Defesa do Consumidor - PROCON atuou em 

atendimentos voltados a disponibilizacao de informacoes, registro de reclarnacces, 

rnarcacao de audiencias de concillacao: realizou flscallzacao e lavratura de autos de 

infracao em conjunto com o IBAMETRO (Institute Baiano de Metrologia e Qualidade) e 

OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), e acoes educativas em estabelecimentos 

comerciais. 

Por conta da pandemia do COVID-19, desde 23 de rnarco de 2020, as atividades 

estavam sendo desenvolvidas em regime de tele trabalho, conforme Decreto Municipal 

n° 20.194/2020, sendo mantido, em regime de rodfzio, a presence de uma secretaria 

na sede, para recebimento de documentos e oficiais de justlca, havendo impedimenta 

para a entrada de pessoas externas ao quadro no ambiente fechado, retornando ao 

atendimento presencial, no dia 28 de setembro de 2020, a partir da Portaria PROCON 

n° 05, de 23 de setembro de 2020, publicada no Dlario Oficial do Municf pio (DOM). 

Ressalta-se que os atendimentos presenciais foram realizados, com a estrita 

obedlencla aos protocolos e as recomendacoes da Vigilancia Sanitaria do Municf pio, e 

foi necessaria devido a reabertura dos bares, restaurantes e demais atividades 

comerciais da cidade, o que demandou a necessidade de atuacao na defesa do 

consumidor. 
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Fomentar e desenvolver politicas publlcas que assegurem o desenvolvimento das 

acoes de Prornocao da lgualdade: 

A Coordenacao Municipal de Prornocao da lgualdade Racial planeja suas 

acoes anuais procurando atender o publico alvo par meio de capacltacoes, formacao, 

orlentacoes e services diversos. Tern coma publico-alvo as comunidades de Povos 

Tradicionais que cultuam as Religi5es de Matrizes Africanas, grupos de capoeira e 

comunidades Quilombolas do Terrltorio do Sudoeste da Bahia e Regiao. Em parceria 

com o Conselho das Associacoss Quilombolas do Territorlo de Vitoria da Conquista, 

oferece o Cursinho Pre-vestibular para alunos negros quilombolas e/ou nae 

quilombolas e jovens carentes que cursaram o ensino media em escolas pubicas, nos 

turnos matutino e noturno. Ofertam, organizam e administram a Casa do Estudante 

Quilombola, que abriga estudantes quilombolas universitarios do Territorio de Vitoria 

da Conquista e Regiao do entorno do Municf pio. 

A Coordenacao de lgualdade Racial presta suporte ao Conselho Municipal de 

lgualdade Racial, cedendo o espaco flsico para as reuni6es, impress6es e entrega de 

A Coordenacao de Polfticas de Prornocao da Cidadania e Direitos de l.esbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, vinculada ao Gabinete Civil, tern a 

finalidade de formular e propor diretrizes de acao governamental, em arnbito 

municipal, voltadas para o combate a dlscrlmlnacao e para a promocao ea defesa dos 

direitos LGBT e, para tal, realizou diversas atividades no Centro lntegrado de Direitos 

Humanos coma: triagens de atendimentos; reunioes; eventos; encaminhamentos a 

rede de apoio (Defensoria Publica, Ordem dos Advogados do Brasil - OAB e 

Delegacia Especial da Mulher - DEAM) e a outros orgaos; atendimentos pslcoloqicos 

e juridicos e estudos de casos. Realizou ainda visitas domiciliares, nas casas dos (as) 

assistidos (as), para conversas com familiares, alern de orientacoes. 

Nos meses de janeiro, fevereiro e parte de rnarco de 2020, houve atendimento 

normal na Ouvidoria, devido ao Decreto Municipal n° 20.193 de 18 de rnarco de 2020, 

nao houve mais atendimento presencial, sendo realizado o service atraves de 

teletrabalho. A partir do mes de setembro de 2020, houve a retomada do 

atendimento presencial em horario especial A assessoria juridica desenvolveu 

diversas atividades envolvendo varlos setores da rede de apoio; administrativamente, 

foram emitidas certldoes, encaminhamentos a rede de apoio, bem coma atendimento 

pessoal com agendamento prevlo e par telefone. 
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a. Defesa Civil: 

A Defesa Civil tern coma principais atividades as acoes preventivas em eventos 

festivos de grande porte, o que envolve o estudo de projetos (arquitetura, combate a 

lncendio e panico }, acompanhamento da montagem de estrutura, lnstalacoes de 

aterramento e geradores. Atua com perf clas de carater corretivo, em sinistros, 

causadas por: desabamentos parciais, incendios e alagamentos residenciais e 

comerciais e tambern realiza perfcias de carater preventivo em edlficacoes 

residenciais. Efetua avallacao dos equipamentos de infraestrutura e tambern de areas 

de risco. Em 2020, a Defesa Civil realizou varias acoes, sendo destacadas: 

• Acompanhamento dos mutir6es de cadastramento do auxlllo emergencial, 

nas comunidades mais carentes da Zona Rural do Municfpio; 

• Levantamento dos fndices de pluviosidade na Zona Rural, bem como das 

aguadas e barragens, para justificar a Decrstacao de Situa9ao de 

Ernerqencia {desastre: estiagem}; 

• Reunioes com representantes da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social, para levantamento de localidades da Zona 

Rural a serem atendidas pelo rnutirao de Cadastramento de Munfcipes 

no Auxflio Emergencial, perante o COVID-19. 

• A96es de resposta frente aos danos das chuvas dos meses de marco e 
abril de 2020; 

• Fiscalizacao da Operacao Carro Pipa, na Zona Rural, que visa a 
contirmacao do abastecimento as pessoas que mais necessitam da aqua 

potavel, bem como a verificacao das condicoes das estradas vicinais; 

• Reuni5es com a BAHIATER (Superlntendencia Baiana de Asslstencla 

Tecnica e Extensao Rural), ADAB {Agencia de Defesa Aqropecuaria da 

Bahia) e SEMAGRI (Secretaria Municipal de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural) para composlcao de documentos que justificam a 

Decretacao de Situacao de Ernerqencia (desastre e estiagem); 

convocat6rias. No ano de 2020, a Coordenacao de Jgualdade Racial executou acoes 

referentes ao combate ao COVID-19 realizando visitas semanais nos quilombos do 

Oitelro, Riacho de Teofile, Caldeirao, Muritiba, Manoel Antonio, Lagoa da Tabua, Po90 

de Aninha e Lagoa de Maria Clemencia, entregando mascaras e orientando quanta 
aos meios de prevencao ao COVID-19. 
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Fonte: Plano Plurianual 2018/2021 

Tabela 02: Secretaria Municipal de Transparencia e do 

Controle 

Quantidade 

de Programas Status 

Programas 

2.1. Transparencia e 

Controle com cidadania 
Em execucao 

02 
2.2. Melhoria da Gestao 

da Prefeitura Municipal Em execucao 

de Vitoria da Conquista 

2. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E DO CONTROLE 

Alern destas acoes especfficas, a Defesa Civil atuou no atendimento a 

situacoes de risco em toda a zona urbana e rural, e na flscahzacao da Operacao 

Carro Pipa, do Exercito Brasileiro. Atuou tambern, na cornplementacao do 

abastecimento com Carros Pipa, contratados pela Adrninistracao Municipal. 

encaminhamento e execucao de fimpeza e reparos; 

• Envolvimento em acoes de resposta p6s-desastre; 

• Acompanhamento de obras pubticas - Estacao de Transbordo na Avenida 

Lauro de Freitas (obras de esgoto e macrodrenagem); 

• Sorteio dos lotes de abastecimento na Zona Rural, junto a Operacao 

Carro Pipa, do Minlsterio de Desenvolvimento Regional, com fiscallzacao 

efetuada pelo Exercito Brasileiro, juntamente com a Defesa Civil. 

Fiscalizacao preventiva em equipamentos publicos, atraves da 

identflcacao de riscos, e patologias nas edflcacoes, com a finalidade de 

evitar sinistros; 

• Veritlcacoes em equipamentos publicos de drenagem pluvial, para 

• 
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d. Manutenc;ao e desenvolvimento das acoes de transparencia e 
controle: 

Com o intuito de acompanhar o desenvolvimento do Plano Plurianual - PPA, a 

SMTC realizou, no ano de 2020, o monitoramento dos programas que foram 

executados pelas Secretarias Municipais. 0 referido monitoramento busca analisar os 

prlncipais procedimentos executados pelas Secretarlas para posterior avaliacao 

quanta a execucao dos programas contidos no PPA, especialmente no que se refere, 

a eficlencla, eflcacia e efetividade na aplicacao dos recurses publicos. 

A Coordenacao de Eflciencia de Programas e Projetos, juntamente com a 

Procuradoria de Projetos atuou no acompanhamento de convenios e contratos de 

repasse de projetos cadastrados; atuou de maneira intersetorial, interdisciplinar e 

permanente nas Secretarias Municipais, auxiliando, acompanhando e orientando 

c. Ampliacao e rnodernizacao do espac;o fisico da Secretaria da 

Transparencla: 

Com o intuito de promover a modernizacao do espaco flslco, a SMTC realizou 

reforma no predio, com pintura em todas as salas e rnanutencao do telhado, com 

retiradas de goteiras. 

b. Apoio a formacao de servidores: 

Com o objetivo de promover a capacitacao e educacao continuada dos 

servidores da SMTC, foi possibilitada aos servidores a participacao em cursos, 

encontros, f6runs, seminaries e eventos online. 

2.1 Transparencia e Controle com Cidadania: 

a. Produzir informacoes e desenvolver acoes que gerem transparencla 

no municipio: 

A Lei de Acesso a lnformacao - LAI veio para atender a demanda de 

informacoes sabre a gestao publica, bem coma para cumprir as determinacoes 

constitucionais, visando a transparencia das contas publicas e o acesso a informacao. 

A SMTC atendeu e orientou o publlco quanta ao acesso a inforrnacao, sendo 

protocolizados, no exercfcio de 2020, 139 ( cento e trinta e nave) pedidos, sendo to dos 

respondidos. Houve ainda o monitoramento das lntormacoes disponibilizadas no Portal 

da Transparencia. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPARENCIA E DO CONTROLE 



PREFEITURA 

VITORIA DA 
CONQUISTA 
MAIS PERTO DE VOCE 

Pt;. Joaquim Correia, 55 - Centro 
Fone: (77) 3424-8947 
CEP 45000-907 - Vitoria da Conquista - Bahia 
sectransparencia@pmvc.ba.gov. b r 

54 

e. Apoio a implantacao do controle interno: 

A Coordenacao de Controle e Auditoria orienta e acompanha as acoes de 

controle interno do Nucleo de Prestacao de Contas e do Nucleo de Auditoria e atua no 

acompanhamento das notiflcacoes emitidas pelo Tribunal de Contas dos Municfpios 

do Estado da Bahia - TCM-BA. No ano de 2020 efetuou o acompanhamento dos 

processos de notificag5es quadrimestrais e anuais emitidos pelo TCM-BA. no que se 

refere a anallse das prestacoes de contas encaminhadas ao TCM-BA por meio dos 

sistemas SIGA e e-TCM, com solicitacao de respostas, anallse e envio de justificativas 

e documentos pertinentes aos apontamentos identificados; efetuou verificacoes e 

orientou correcoes, no que se refere a insercao de lnformacoes no Sistema lntegrado 

de Gestao e Auditoria - SIGA; realizou o acompanhamento do processo de 

elaboracao de justificativas a serem apresentadas a Cientiflcacao e ao 

Pronunciamento Tecnico Anual, ambos emitidos pelo TCM-BA para o exercfcio de 

2019; efetuou o acompanhamento do Edital TCM de n° 531/2020; acompanhou a 

notiflcacao do TCM/BA referente ao 3° Quadrimestre de 2019 (setembro, outubro, 

novembro e dezembro) no que se refere as prestacoes de contas mensais; emitiu 

recornendacao via GEP, quanta a necessidade do correto cumprimento dos prazos de 

prestacao de contas definidos pela Portaria SEFIN/SMTC de n° 39 de 03 de agosto de 

2020, e dos prazos previstos nas Resolucoes do TCM/BA; elaborou planilha de 

indicadores para avallacao dos Procedimentos de Controle lnterno relatives a Gestao 

de Processes Administrativos e Execucao da Falha de Pagamento (ISO 9001 ); 

realizou o apoio as acoes de Controle Externo efetuadas pela 5a lnspetoria Regional 

de Controle Externo do TCM/BA; revisou as processes e pareceres efetuados pelo 

Nucleo de Prestacao de Contas e pelo Nucleo de Auditoria; auxiliou e orientou 

diversos setores da Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista, quanta a execucao 

juridicamente; coordenou tambern o Escrit6rio de Projetos, que tern coma objetivo 

estudar, desenvolver e acompanhar a reallzacao de projetos com captacao de 

recurses locais e federais, alern de pensar acoes de melhorias para a Adrninistracao 

Publlca e para o Municf pio, de maneira geral. 

A Gerencla de Monitoramento da Execucao de Programas e Projetos 

monitorou em 2020 15 (quinze) Contratos de Repasse; 03 (tres) Convenlos: 12 (doze) 

Convenios de Ressarcimento; e 10 ( dez) Contratos de Financiamentos. 
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de melhores praticas administrativas voltadas a melhoria dos processes, da eficlencia, 

eficacia e da economicidade das acoes publicas. 

0 Nucleo de Auditoria realizou as seguintes acoes: anallse da fase interna de 

processes licitat6rios, com ernissao de recornendacoes via cornunlcacao interna; 

ernlssao de pareceres quanta aos processes licitat6rios em fase de hornoloqacao (fase 

interna); analises de Dispensas de l.icitacao: analise de lnexigibilidade de Licitacao; 

pareceres quanta a processo de Confissao de Dfvida; emitiu pareceres quanta a 
analise previa dos processos de elaboracao de Termos de Colaboracao (fase interna); 

quanta a regularidade da devolucao do valor referente a garantia caucao de contrato 

administrative; quando a possibilidade de cancelamento de restos a pagar; quanta a 
prestacao de contas e Termos de Colaboracao; efetuou avatiacoes quanta ao 

Cumprimento das Metas Fiscals - 2° Quadrimestre/2020, 4° Bimestre/2020 e 5° 

Bimestre/2020 e do - 3° Quadrimestre/2019 e 6° Bimestre/2019, 1° Bimestre/2020, 

1°Quadrimestre e 2° Bimestre de 2020; emitiu relat6rios Mensais do Controle lnterno 

(janeiro a novembro de 2020); emitiu relat6rios referentes a "Gestao de Processes 

Administrativos e exeeucao da folha de pagamento" (Certificado ISO 9001 ); elaborou 

recornendacao de n° 001/2020 que trata sabre a divisao dos lotes por item, na 

l.icitacao; emitiu relat6rio quanta a regularidade da Prestacao de Contas de 

Subvencao Social repassada; pareceres de Prestacao de contas de Subvencoes 

Econornicas: relat6rios quanta a analise da apuracao das disponibilidades financeiras, 

para cumprimento do artigo 42 da Lei Complementar n° 101/2000; efetuou revisao do 

Manual dos Procedimentos de Controle lnterno (ISO 9001 ); acompanhou o processo 

de prestacao de contas mensal nos Sistemas SIGA e e-TCM, bem coma o 

encaminhou notlficacoes aos setores responsaveis para efetuarem correcoes, quando 

devidas. 

0 Nucleo de Prestacao de Contas, no ano de 2020, acompanhou mensalmente 

a exocucao flcico financoira o a conciliacao bancarla da execucao dos convenios e 

contratos de repasses, ta! como efetuou a orientacao para diversas secretarias quanto 

a conformidade na execucao dos mesmos. Realizou o acompanhamento, a orientacao 

e a execucao de prestacoes de contas dentro do Sistemas Plataforma Mais Brasil e 

SIGPC (Sistema de Gestao de Prestacao de Contas), efetuando analises diversas e 

respondendo/justificando as notificacoes. 0 referido acompanhamento fol efetuado 

tambern nos convenlos para os quais a Prestacao de conta ainda e efetuada em meio 

ffsico. 
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2.2 Melhoria da Gestao da Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista - 
Escrit6rio de projetos: 

0 Escrit6rio de Projetos tern coma objetivo a construcao multidisciplinar e 

permanente de estudos e projetos para o Municf pio, atrelada a captacao de recurses 

lnlernos e exlernos. Tern ainda coma objetivo, o monltoramento dos programas e 

projetos ja em curse na Prefeitura Municipal, efetuando o acompanhamento e o 

gerenciamento dos convenlos, contratos de repasse e contratos de financiamento, 

bem coma a elaboracao multidisciplinar de projetos para captacao de recurses 

externos. Em 2020 foi realizado o acompanhamento das propostas que se encontram 

ativas, na Plataforma +Brasil, em suas respectivas fases de execucao, e diligenciados, 

durante o processo de acompanhamento, com a elaboracao de certldces e 

declaracoes, ajustes nos pianos de trabalho, verificando o cumprimento de prazos na 

A Carta de Services ao Usuario do municipio foi publicada no dia 10 de 

fevereiro de 2020 e encontra-se disponivel no site oficial da Prefeitura Municipal de 

Vitoria da Conquista (https://www.pmvc.ba.gov.br/). A Coordenacao do Cornite de 

Governanga lnstitucional atuou na irnplementacao do Modelo de Excelencia em 

Gestao em Transferencias da Unlao - MEG-TR e na atualizacao da Carta de Services 

ao Usuario. Em virtude da Pandemia do COVJD-19, o processo de trabalho manteve- 

se suspense; par esta razao as acoes a serem desenvolvidas no ano de 2020 

permaneceram interrompidas, seguindo o protocolo e as orientacoes das autoridades 

sanitarias, do Secretario Municipal da Transparencla e do Controle e do Mlnlsterlo da 

Economia. 

0 Processo Administrative Disciplinar - PAD e o instrumento destinado a apurar 

responsabilidade de servidor por lntracao praticada no exercf cio de suas atrlbuicoes, 

ou que tenha relacao com as atrlbuicces do cargo em que se encontre investido, e tern 

previsao estabelecida pela Lei Federal n° 8.112/1990 que instituiu o Regime Jurfdico 

dos Servidores da Administracao Federal e pela Lei Municipal n° 632/92, que dlspoe 

sobre o regime Jurfdico Unico dos Servidores Publicos do Municf pio de Vitoria da 

Conquista, das Autarquias, e das Fundacoes Publicas Municipais. As atividades do 

PAD - Processo Administrativo Disciplinar foram vinculadas a SMTC ap6s a publicacao 

do Decreto n° 19.827, de 04 de outubro de 2019. No anode 2020, o PAD recebeu 20 

(vinte) denuncias: instaurou 37 (trinta e sete) processes e encerrou 49 (quarenta e 

nave) processes. 
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3.1 Eficientiza9ao da Adrninistracao Financeira: 

Visando a rnodernizacao da area fiscal, ha a elaboracao de projeto de reforma 

da sede da Secretaria Municipal de Financas: tarnbern foi adquirido um software de 

inteliqencla fiscal coma solucoes para a gestao da arrecadacao municipal, tornando-a 

mais eficiente e transparente, e a aqulslcao, de software que perniite ao municfpio 

participar de todo o processo de apuracao do IVA (Indice de valor adicionado), tendo 

assim, melhor acompanhamento das saidas e entradas de mercadorias, possibilitando 

a anallse da base de tributacao do ICMS. Salienta-se que o Valor Adicionado e o 

principal criteria para o calculo do IPM - fndice de Participacao Municipal (Lei 

Complementar N° 63/1990 - art. 3°). E atraves do IPM que o municfpio tern a sua cota- 

parte definida no !CMS pertencente aos municfpios. 

Na Prefeitura da Zona Oeste, localizada no Centro Glauber Rocha, houve a 

irnplantacao de um posto de atendimento representando a Secretaria Municipal de 

Financas, que se encontra em pleno funcionamento. Sao oferecidos diariamente a 
comunidade, todos os services relacionados ao IPTU (Impasto sabre a Propriedade 

Predial e Territorial Urbana), a Divida Ativa e ao Cadastro de Alvaras. A SEFIN dispoe 

Fonte: Plano Pfurianuaf 2018/2021 

Tabela 03: Secretaria Municipal de Financas e Execucao 

Orcamentaria 
Quantidade de 

Programas Status 
Programas 

3.1 Eficlentizacao da 

Administracao Em execucao 

02 Financeira 

3.2 Reserva de 

Continqencia 
Em execucao 

3. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANc;As E EXECuc;Ao ORc;AMENTARIA 

Plataforma +Brasil e realizando contato permanente com as secretarias vinculadas 

aos projetos. 0 Escrit6rio atuou ainda de maneira intersetorial e interdiscipfinar de 

maneira permanente, entre as Secretarias Municipais, no desenvolvimento e execucao 

de projetos, processes e requlamentacces internas. 
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ainda do CEJUSC Fiscal - Centro de Conciliacao de Conflitos Judlclarios, em 

funcionamento na Vara da Fazenda Publica, no Forum Joao Mangabeira, que visa dar 

maior celeridade aos processes de execucao fiscal, em trarnitacao na .lustica. 

Objetivando as atividades com encargos da dfvida interna, a SEFIN expediu no 

anode 2020, correspondenclas de cobranca da dfvida ativa ea remessa de processos 

de cobranca judicial da dfvida ativa para execucao: tarnbern manteve prepostos na 

Justica, atraves do Centro Judlciarlo de Solucao de Conflitos e Cidadania- CEJUSC, 

para adiantamento das cobrancas judicias. 

0 Setor de Classificacao, Controle e Execucao Orcarnentaria, pertencente a 
SEFIN, durante o ano de 2020, desempenhou em suas atrlbuicoes os lancarnentos de 

empenhos, sejam eles ordinaries, estimativos ou globais, comprometendo-se a 

reservar dotacao para cobrir os dispendios orcamentarios. Salienta-se que todas as 

proqrarnacoes das Secretarias Municipais sac consolidadas neste setor, salvo as da 

Secretaria Municipal de Educacao e da Secretaria Municipal de Saude, que ja foram 

desvinculadas para seus respectivos fundos; as portarias de Alteracoes de ODD - 

Quadro de Detalhamento da Despesa, e os Decretos de Creditos Adicionais, das 

respectivas secretarias, contudo, continuam sendo realizados pela SEFIN. 

Como o orcarnento e flexfvel, houve a necessidade de realizar anulacoes ou 

cornplementacoes dos empenhos; desse modo, o setor realizou tarnbem alteracoes do 

Quadro de Detalhamento da Despesa, sempre examinando a LOO - Lei de Diretrizes 

Orcamentarias para o ano de 2020; observou a dlscrlminacao dos elementos e fontes, 

grupos de despesas aprovados para cada categoria da proprarnacao e procedeu com 

as determinadas alteracoes, vista que no decurso do exercfcio financeiro, houve a 

necessidade de atender as demandas da execucao orcarnentaria, estabelecidas na 

Lei Orcarnentaria Anual de 2020. 

A Coordenacao de lnspetoria Geral de Rendas e responsavel pelo lancarnento, 

cobranca e Ilscallzacao dos I mpostos munlclpals, al em de algumas taxas de prestacao 

de services. Encontra-se sob esta Coordenacao as Gerencias de: Cadastro e 

Lancarnento; Dfvida Ativa; Fiscalizacao: e Receitas Diversas. Dentre das atividades 

realizadas em 2020, destaca-se: 

• Mais de 22.000 (vinte e dais mil) atendimentos referentes aos mais 

diversos assuntos tributaries (IPTU 2020, Dlvida Ativa, MEI, Cadastro de 

Alvara, Plantao Fiscal, ITBI); 

• Cadastro de novas microempreendedores individuais; 
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0 Departamento do Tesauro possui coma principais atividades: o recebimento, 

a guarda e controle de dep6sitos e valores pertencentes ao municfpio, alern da 

realizacao de pagamentos. Salienta-se, que antes de efetuar qualquer pagamento, 

todos os processes sac verificados individualmente, para averlouacao de sua 

conformidade quanta as exlqencias legais, especialmente no que se refere as 

Resolucoes do TCM-BA. Durante o ano de 2020 todos os pagamentos de Consignado, 

vale allmentacao: fornecedores; duodecimo para a Camara Municipal de Vitoria da 

Conquista; pagamentos patronais, INSS da folha e INSS do 13° salario; PASEP e a 

folha dos servidores foram pagos conforme calendarlo mensal de pagamentos. 0 

Departamento do Tesauro efetua ainda a Gestao Financeira, utilizando a conclllacao 

bancarla coma ferramenta indispensavel, confrontando valores dos extratos bancarlos 

com as informag6es de controle financeiro interno, para contirmacao dos registros 
efetuados. 

A Contadoria Geral contabiliza todos os atos que ocorram na gestao financeira 

ou patrimonial do Municipio, elabora e acompanha os relat6rios da Lei de 

Responsabilidade Fiscal; executa os processos de prestacao de Contas ao Tribunal 

de Contas dos Municipios do Estado da Bahia/TCM-BA; realiza audlenclas publicas a 

cada quadrimestre e divulqa as despesas e receitas no Portal da Transparencia. E 
composta pela Gerencia de Langamento e pela Cerencia de Liquldacao da Despesa 

que executam o acompanhamento dos encargos da dfvida interna, bem coma a 

arnortlzacao da dfvida do municfpio, realizam e acompanham o registro contabll das 

Sentengas Judiciais e Precat6rios, e dos valores relacionados aos pagamentos dos 

processes encaminhados a SEFIN, que foram devidamente pagos. A Contadoria 

Geral tarnbern registrou e acompanhou os f ndices do orcarnento do Muni cf pio, 

levantando o balance geral para eventual demonstrativo das receitas e despesas, 

• Encaminhamento a Vara da Fazenda Publics processos de execucao 

fiscal, e Processos ao Cart6rio de Protesto; 

• lnclusao de novas contribuintes no Cadastro Econornico do Municipio, 

entre cornerclos, industrlas, empresas prestadoras de services, alern de 
profissionais autonornos. 

• Realizacao de auditorias, que culminaram na lavratura de auto de infracao, 

alern de receber denuncias espontaneas. 

• Realizou parcelamentos; 
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4.1 Services de Utilidade Publica - desenvolver acoes para melhorar os 
services prestados a populacao: 

Objetivando a melhoria dos services prestados a populacao, a Gerencia de 

Posturas realizou no ano de 2020, plantao de combate a poluicao sonora e a 

disserninacao do Covid-19 nos periodos noturnos; interdicao de bares (par conta de 

som abusivo ), de estabelecimento comercial, pelo descumprimento aos Decretos 

Municipais n° 20.202 e n° 20.362 que visam a prevencao ao contaqio do Covid-19, e 

Fonte: Plano Plurianual 2018/2021 

Tabela 04: Secretaria Municipal de Services Publlcos 

Quantidade 
de Programas Status 

Programas 

4.1 Services de 
Em execucao 

Utilidade Publlca 

4.2 lluminacao Publica Em execucao 

04 
4.3 Modernizacao de 

Em execucao 
Mercados e Feira Livre 

4.4 Gestao Integral de 
Em execucao 

Resfduos S61idos 

4. SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS 

3.2 Reserva de Continqencia - permitir o atendimento a sltuacoes 

excepcionais. 

Para o exercicio de 2020, foram destinados 1.500.000,00 (um rnilhao e 

quinhentos mil reais), para reserva de continqencia. Ressalta-se que estes valores nao 
foram utilizados. 

viabilizando a tomada de decisao no que tange a gestao financeira realizada pela 

SEFIN. 
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4.3 Modernizat;ao Mercados e Feira Livre - Construcao, ampliacao e melhoria 
de mercados e feira livre: 

4.2 llumlnacao Publica: 

A SESEP cumpriu com o programa de iluminacao publlca realizando no ano de 

2020 acoes de rnanutencao corretiva e preventiva dos pontos de ilurninacao publlca da 

cidade e na zona rural, garantindo mais sequranca e tranquilidade aos cidadaos 

conquistenses. Entre os services realizados constantemente, estao a troca de 

larnpadas, de cabos, a lrnplantacao de turninarias, a manutsncao corretiva e 

preventiva dos pontos de ilurninacao publica. Foram criados pontos novas e varies 

foram recuperados, na Zona Urbana e na Zona Rural. 

Alern das atividades rotineiras ao Setor de lluminacao Publica, ainda foram 

prestados os services de rnanutencao da ilurninacao das Pracas Marmore Neto, Dom 

Barros e dos Verdes; do Mercado do Bairro Brasil; do Predlo do Tiro de Guerra; do 

Aterro Sanitario: alern do apoio tecnico no Estadio Lomanto Junior e no bombeamento 

na area rural. Tarnbern foi realizado o Projeto eletrico no Campo do Bairro Morada dos 

Passaros Ill; ilurninacao no Monumento do Tiro de Guerra; reforma da iluminacao da 

Academia de Saude do Bairro Vila Serrana; substituicao das lurninarias em ruas da 

cidade; lmplantacao de ilumlnacao na Praca Sarao do Rio Branco e na Praca do 

Distrito do Pradoso; e manutencao nos predios das Secretarias Municipais de Cultura, 

Esporte e Laser, Agricultura, Meio Ambiente, SESEP e no DESERG (Centro de 

Equipamentos). 

de uma academia (por falta de alvara): autorizacao de colocacao de publicidade 

(totens, placas, panfletagem, outdoor, faixas, etc) e para a ocupacao de solo publico; 

liberacao de alvaras de funcionamento (para MEI - Microempreendedor Individual) e 

processes de viabilidade (JUCEB - Junta Comercial do Estado da Bahia); flscallzacces 

com apreensao de animais soltos; autuacoes de irregularidades, seguindo a Lei 

Municipal n° 695/93 (que institui o C6digo de Polfcia Administrativa do Municfpio de 

Vitoria da Conquista); e fiscalizacao nos pontos de vendas de gas e nas instalacoes de 

Pastas de Combustfveis. A Gerencla e responsavel ainda, pela llberacao de alvaras 

para barracas de fogos de artificio, para barracas e estandes em vias, logradouros e 

passeios publicos e para eventos e shows, proibidos no ano 2020, por conta da 

pandemia do COVID-19. 
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c. Desenvolvimento das acoes de coleta lixo domiciliar: 

b. Manutenc;rao do funcionamento de servicos baslcos: 

Visando a atividade de manutencao de limpeza publica, a Coordenacao 

Municipal de Limpeza Publics executou os services, no anode 2020, de acordo com o 

planejamento estabelecido, e com base nas necessidades das diversas areas da 

sede, dos distritos e povoados de Vitoria da Conquista. 

Realizou a varricao, capina, rocaqern, rastelagem, pintura de meio fio, retirada 

de terra, patrolamento de areas publicas e retirada de entulhos de terrenos baldios, 

alem da fiscalizacao da empresa de coleta de residues s61idos; realizou a 

rnanutencao dos pontos de entulhos e realizou rnutiroes de limpeza em bairros, 

distritos, pracas e alguns locais coma: CAESG (Companhia lndependente de 

Policiamento Especializado Sudoeste), Lagoa das Bateias, Estadio Lomanto Junior, 

CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social) Vila America, CRAS Alto Maron, 

CEMAE (Centro Municipal de Atencao Especializada), CSU (Centro Social Urbano), 

canal do Bairro Bruno Bacelar; 9° Batalhao de Poll cia Militar, Centro Cultural Glauber 

Rocha, Lagoa das Bateias, CRAS Vila America, canal da Avenida Rosa Cruz, Parque 

de Exposicao Teopompo de Almeida e canal do Bairro Santa Cecilia. 

4.4 Gestao Integral de Residues S61idos: 
a. Manutenc;rao services limpeza publicos: 

Atendendo a atividade de rnanutencao do funcionamento de servicos baslcos, 

a SESEP realizou no ano de 2020, rnanutencoes e reformas em banheiros, cemlterios, 

lavanderias e predlos publicos, come a exemplo da: Praca Guadalajara; Cemiterio da 

Saudade; Cemiterio do Kadija; Lavanderia do Panorama; Lavanderia da Conquistinha; 

Lavanderia do Guarani; Predio da SESEP. 

Cumprindo com a atividade de manutencao do funcionamento de servlcos 

basicos, a SESEP realizou no ano de 2020, mutirao de limpeza em diversos bairros da 

cidade e realizou manutencoes, reformas em banheiros e melhorias nos mercados e 

feiras livres da cidade, a exemplo da Feira da Urbis VI; Feira do Ceasa; Feira da 

Patagonia; Feira de Carnes do Bairro Brasil; Feira do Alto Maron; Feira da Urbis V; 

Feira do Rola; Mercado do Bairro Brasil; Mercado de Artesanato. 
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d. Aterro Sanltario: 

No Aterro sanltarlo e utilizado um trator esteira para o espalhamento e 

compactacao dos resfduos depositados; esses residues sac cobertos por uma 

camada de terra no fim de cada dia de trabalho, evitando riscos a saude e 

minimizando OS impactos ambientais. No dia 03 de julho de 2020, foi dado infcio as 

obras de ampliacao da celula 03 e construcao do Sistema Wetland ( os sistemas 

de Wetlands, conhecidos tarnbern por Terras Urnidas Construfdas, sac sistemas 

projetados que constituem-se de lagoas ou canais artificiais rasos, que abrigam 

plantas aquatlcas ), para o melhoramento do tratamento do chorume. No mesmo mes, 

foram iniciadas, no aterro, as obras de reforma com a construcao da guarita, reforma 

da cozinha, reforma dos banheiros, construcac da sala de supervisao e reforma da 

sala da balanca. No perfodo analisado, ainda foi realizado no Aterro o espalhamento 

cornpactacao e cobertura dlaria dos resfduos depositados; o recebimento, disposicao 

final e tratamento dos resfduos coletados na zona urbana, na zona rural e 

depositados por empresas particulares; o controle do volume do chorume da 

estacao de tratamento, com recirculacao efetuada pelo caminhao pipa e 

bombeamento para a celula antiga; o controle da incidencia de urubus na area; a 

vistoria diarla dos drenos dos gases e queima dos gases; a pesagem dos resfduos 

recebidos; a pesagem do entulho coletado pela Empresa Torre e pelo Carninhao Cata 

A coleta de resfduos s61idos, no Municl pio de Vitoria da Conqulsta, e realizada 

em domicflios e feiras livres (zona urbana), em domicflios rurais, na construcao civil, e 

por meio da operacao Cata Bagulho e da coleta seletiva. No ano de 2020 foram 

recolhidas 67.659.910T (sessenta e sete mil toneladas, seiscentos e cinquenta e nove 
quilos e novecentas e dez gramas) de resfduos domiciliares, comerciais e de feiras 

livres da zona urbana; 2.41 O.OOOT (duas mil toneladas e quatrocentos e dez quilos) de 

residuos domiciliares na zona rural; na construcao civil (comboio) de 22.749,060T 

(vinte e duas mil toneladas, setecentos e quarenta e nave quilos e sessenta gramas); 

9.748.210T (nave mil toneladas, setecentos e quarenta e oito quilos e duzentas e dez 

gramas) de resfduos da construcao civil (PEV - Ponto de Entrega Voluntaria); na 

operacao cata bagulho 292.370 {duzentas e noventa e duas toneladas e trezentos e 

setenta quilos) e na coleta seletiva 8.670 (oito mil toneladas e seiscentos e setenta 

quilos ). A coleta foi suspensa em abril me virtude da Pandemia. 
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5.1 Ac;oes de Administracao: 

a. Manutenc;ao das atividades de administracao geral do municipio: 

Visando a rnanutencao das atividades administrativas gerais do municf pio a 

zeladoria, vinculada a SEMAD, e o setor responsavel pela hlqlenlzacao e rnanutencao 

do predlo da Prefeitura Municipal; e responsavel tarnbern pelos setores de portaria, 

protocolo (interno e externo) e coplac, Exccuta alnda, vlstorias no predio da prefeitura; 

reformas e construcoes. 

A Coordenacao de Material e Patrlmonio, junto a Secretaria Municipal de 

Adrninistracao, possui sob sua responsabilidade o acompanhamento dos processos 

licitat6rios; as analises e providencias quanto aos contratos firmados com os 

fornecedores do municfpio (seja de locacao de im6veis, seja de aquisicao de bens e 

services em geral); o controle do patrlmonio (bens m6veis e im6veis); o controle do 

almoxarifado central. Essa coordenacao possui tres gerencias sob sua supervisao: 

Fonte: Plano Plurianual 2018/2021 

Tabela 05: Secretaria Municipal de Adrnlnlstracao 

Quantidade 

de Program as Status 

Program as 

5.1 Acoes de Parcialmente 
Adm i nlstracao Executado 

03 
5.2 Polfticas de Pessoal 

Em execucao 

5.3 Opera goes 

Terrestres Em execucao 

5. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA<;AO 

Bagulho; e a pesagem do Roll on Roll Of (resfduos das feiras livres) e dos PEV's 

(Ponto de Entrega Voluntaria de entulhos). 
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Gerencia de Compras, Gerencia de Almoxarifado e o Nucleo de Contratos e 

Patrim6nio. 

A Gerencia de Compras possui papel estrateqico para a Prefeitura, uma vez que 

encontra-se vinculada a todos os demais departamentos, procedendo com a 

formalizacao dos processos para licitacoes nas diferentes modalidades. Em 2020 

foram realizados 43 (quarenta e tres) preg6es eletronicos, 01 (um) preqao presencial, 

1 O ( dez) concorrenclas publicas, 14 ( quatorze) chamadas publicas, 05 ( cinco) regime 

diferenciado de compras, 124 ( cento e vinte e quatro) dispensas de llcitacao e 33 

(trinta e tres) processos de inexigibilidades. 

A Gerencia de Almoxarifado tern em sua responsabilidade o estoque de 10 

secretarias/orqaos (Secretarias Municipais de Administracao: Cultura; Cornunicacao; 

Financas: Gabinete Civil; Meio Ambiente; Trabalho e Renda; Transparencia e do 

Controle; Procuradoria Geral, alern do PROCON e da Central de 

Equipamentos/DESERG). 0 controle do almoxarifado e realizado via sistema de 

processamento de dados, onde se efetua o recebimento das mercadorias, o controle e 

a salda dos produtos. Mensalmente, sac enviados relat6rios ffsicos a contabilidade 

com dados extrafdos do sistema. 

0 Nucleo de Contratos vem contribuindo com a qestao financeiro-orcarnentaria 

do municf pio por meio da elaboracao de autorizacoes de em pen ho e controle de 

contratos. Atua, juntamente com as Secretarias Municipais (Adrninistracao: Cultura; 

Cornunicacao; Finances; Gabinete Civil; Meio Ambiente; Trabalho e Renda; 

Transparencia e Controle; lnfraestrutura; Agricultura; Services Publlcos e Governo), 

estabelecendo relacoes com os orqaos de controle interno e externo e realizando 

prestacoes de contas das atividades desempenhadas. Dentre as rotinas estabelecidas 

no setor, pode-se destacar como atividades mensais: o acompanhamento de contratos 

e saldos a pagar e atividades anuais que geram informacces para a cornposicao de 

relacao, contendo o Jevantamento dos contratos vigentes que serao empenhados no 

ano seguinte. No ano de 2020 o Nucleo de Contratos acompanhou 146 ( cento e 

quarenta e seis) Contratos, 296 (duzentos e noventa e seis) Termos Aditivo, 24 (vinte 

e quatro) Termos de Apostilamento e 06 (seis) Termos de Resclsao. 

0 Nucleo de Patrim6nio tern como principal atividade realizar o lancarnento em 

sistema informatizado (ap6s o procedimento de tombamento feito in loco), das 

incorporacoes de bens m6veis adquiridos pelo municipio. Realizou no ano de 2020: 

lancarnentos no sistema informatizado, ap6s o procedimento de tombamento feito in 
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b. Manuten~ao do Arquivo Municipal: 

O Arquivo Municipal, vinculado a SEMAD, contern documentos oficiais, 

produzidos pelos Poderes Executive e legislative, datados da epoca do Brasil 

Imperial, disponfveis para consulta publlca, sendo compostos por varios conjuntos de 

documentos como fotografias, jornais, livros de registros e plantas arquitet6nicas. 

Alem das acces de rotina, coma alirnsntacao de inventarios do acervo fotoqrafico e do 

Diario Oficial, o Setor de Arquivo realizou, no ano de 2020, o acompanhamento de 

pesquisas/consultas ao acervo hist6rico; atendeu a solicitacoes de processes 

(plantas arquitet6nicos), tanto da Secretaria Municipal de lnfraestrutura quanta do 

publico externo; deu contlnuldadea orqanizacao do inventario do acervo fotoqrafico da 

PMVC; efetuou aquisicao e ordenacao doacervo jornalfstico; realizou a hlqlenlzacao e 

acendicionamento de caixas box de documentos do Acervo Contabil; elaboracao de 

projetos culturais coma a Exposicao Mem6ria Conquistense. 

Dentre as acoes desenvolvidas pelo Arquivo Municipal, destaca-se alnda, as 

visitas tecnicas arquivistas na Coordenacao do PAD - Processo Administrativo 

lnterdisciplinar, Gerencia de Gestao de Pessoas e Secretaria Municipal de Governo, 

com o objetivo de mapear os espacos ocupados com massa documental acumulada 

nas dependencias dos arquivos setoriais/correntes, da adrninistracao direta. Os 

trabalhos ainda nao foram concluldos e as etapas subsequentes se revestem da 

atuacao de uma Cornlssao Setorial de Avaliacao de Documentos, especialmente no 

que se refere a aplicabilidade da Tabela de Temporalidade de Documentos - TTD, 

loco, das incorporacoes de bens m6veis adquiridos pelo municipio e de incorporacoes 

atribuidas a bens im6veis Ua cadastrados) tals coma obras e instalacoes e afins; 

lancarnentos no Sistema informatizado do SIGA, das incorporacoes realizadas no 

patrim6nio; atendimento de demandas (oriundas da Secretaria de Governo, Gabinete 

Civil, Gabinete Secretario de Adrnlnlstracao etc.) relacionadas a identiflcacao, 

locallzacao e indlcacao de areas para fins de permutas, doacoes, reqularizacao 

fundlaria etc; solicitacao via oflclo, de ernissao de certid6es e efetuacao de registros 

de areas perante os cart6rios; atendimento de demandas oriundas da Procuradoria 

Geral no tocante a inforrnacces relacionadas a areas envolvidas em processos de 

permutas, doacoes etc.; encaminhamentos necessaries relacionados ao pagamento 

do licenciamento anual dos vef culos da fro ta municipal e dos registros de 1 ° 
emplacamento de vefculos novas adquiridos pelo municipio. 
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b. Desenvolvimento das acoes de recursos humanos: 

Visando o desenvolvimento das acces de recursos humanos, a Coordenacao 

de Gestao de Pessoas coordena as atividades da Gerencia de Gestao de Pessoas e 

da Gerencia de Cargos e Salaries. A Gerencia de Gestao de Pessoas e composta par 

08 (oito) Nucleos: Administrative I {Concursos e selecoes): Administrative II (Mudanc;:a 

de Lotacao e Licences): Servidores Cedidos; Estaqio: Psicologia (Ocupacional e 

Clfnica); Saude: Seguranga do Trabalho; e Projetos e Treinamentos. 

0 Nuclso Administrativo I (Concurso/Selecao) e responsavel pelas atividades 

desenvolvidas referentes a concursos e processos seletivos, para provimento de 

cargos publicos da Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista. No ano de 2020 foram 

realizadas varias acoes, dentre elas a conclusao das etapas de admissao de pessoal 

do Concurso Publico (edital n° 01/2013); convocacoes de Processes Seletivos {edital 

n° 04/2017 e n° 02/2018); prestacoes de contas ao Tribunal de Contas dos Municfpios 

do Estado da Bahia TCM-BA -(referente as 80a e 81a convocacoes do Concurso, 

Edita! n° 01/2013; 14a convocacao da Selecao da Secretaria Municipal de Educacao 

(SMED) - Edita! n° 004/2017; 15a convocacao da Selecao da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social - Edita] n° 002/2018; 1a e 2a convocacoos da Selecao da 

Secretaria Municipal de Trabalho, Ronda e Desenvolvimento Econornico (Estacao da 

Juventude) - Edital n° 04/2018; 3a convocacao da Selecao do PROJOVEM/SMED - 

Edita I n° 01 /2018; prorroqacao do Edita I n° 004/2017 SMED; prorroqacao do Ed ital n° 

01/2018 - PROJOVEM/SMED); lanc;:amento dos Atos de Pessoa! no Sistema SIGA; 

elaboracao de minutas e off cios e orqanizacao de documentos; preparacao para 

Certlficacao da Falha de pagamento no ISO 9001/2015. 

0 Nuclso Administrativo II (Mudanca de l.otacao e l.icencas) tern como funcoes 

prioritarias o assessoramento, o planejamento, o acompanhamento e o monitoramento 

5.2 Politicas de Pessoal: 
a. Pagar os encargos dos pensionistas: 

Visando proporcionar as condlcoes necessarias para pagamento dos encargos 

dos pensionistas, a SEMAD vem arcando com as obriqacces de pagamentos. 

instrumento que possibilita a classificacao e temporalizacao documental, dentre 

outros, no segmento da eliminacao. Em virtude da pandemia par COVI D-19 as visitas 

tecnicas foram canceladas. 
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da vida funcional dos servidores. No perf ado analisado, foi construfdo um fluxo com 

guia de orlentacao, baseado na leqislacao que rege os servidores; foram realizadas 

rernocoes de servidores entre as diversas secretarias e atualizacoes de lotacao no 

sistema; houve o atendimento diario ao servidor; a reestruturacao do Procedimento de 

Movlrnentacao de Pessoal; alern da concessao de licencas monoqraficas e licences 

para acompanhamento medico. 

O Nucleo de Servidores Cedidos requereu dos cessionarlos a relacao de 

servidores disponibilizados pelas Secretarias Municipais; atualizou a relacao de 

cedidos; analisou a situacao dos servidores cedidos as diversas esferas {Estaduais, 

Federais e Municipais) e realizou o encaminhamento dos pedidos de cessao de 

servidores, ao Gabinete da SEMAD. 

O Nucleo de Estaqlo e responsavel pela administracao do Estaqio nae 

obrigat6rio dentro da SEMAD, e atua em parceria com o Agente de lnteqracao, que 

presta service especializado na operacionallzacao do Programa de Estaqio dentro do 

Municfpio. No ano de 2020 foi realizado: atendimento geral ao estaqlario: 

acompanhamento de frequencla: cadastros no SICAD (Sistema de Cadastro de 

Atividades Docentes ); desligamento e adrnissao de estaqlarios: recrutamento, selecao 

e contratacao de estaqiarlos para atender as solicitacoes das diversas Secretarias da 

Prefeitura Municipal; acompanhamento e encaminhamento de pagamento mensal de 

Agente de lnteqracao: lntermediacao de convenio entre lnstituicoes de Ensino e a 

Prefeitura Municipal para fins de estaqlo: encaminhamento do Relat6rio do Fiscal do 

Contrato e as Certid5es Negativas para as devidas providencias de rescisao do 

Contrato com o IEL - Institute Euvaldo Lodi; cantata com as lnstituicoes de Ensino 

para informar a substltulcao dos Termos de Compromisso de Estaqlo par conta da 

contratacao de mudanca do Agente de lnteqracao: cantatas com Faculdades em 

busca de Parcerias e Termos de Cooperacao Tecnico-Cientlfico: e a adaptacao do 

Nucleo ao regime de Tele Trabalho no perfodo de pandemia do COVID-19. 

O Nucleo de Saude ao servidor presta atendimento ao publico em geral e ao 

servidor; recebe solicitacao de exames; realiza agendamentos de exames e de 

consultas com medico do trabalho e psiquiatra; faz a entrega de exames, alem de 

verificar guia de procedimentos (name, carimbo e CRM do medico) e guia de exames 

{se e do municfpio de Vitoria da Conquista e se esta devidamente preenchida pelo 

paciente). No perfodo analisado, foram marcados exames diversos; consultas com 

medico do trabalho e consultas medicas com psiquiatras. 
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0 Nucleo de Psicologia Organizacional atua como facilitador e mediador dos 

varios grupos que comp6em a instituicao, considerando a saude e a subjetividade dos 

indivfduos, a dlnarnica do servico e a sua insercao no contexto mais amplo da 

orqanizacao, Durante o ano de 2020, foi necessario desenvolver estrateqias para 

continuidade dos projetos e acoes, devido ao novo panorama mundial de 

enfrentamento e combate a pandemia do COVID-19. Assim, foi possfvel realizar e 

participar de encontros, cursos e palestras tendo como publico a!vo os servidores 

municipais, todos na modalidade online. 

0 Nucleo de Sequranca do Trabalho atua com atividades essencialmente 

prevencionista, embora nae seja vedado qualquer tipo de atendimento, incluindo os 

de ernerqencia, quando se torna necessario, Realiza atividades voltadas a prevencao 

de acidentes de trabalho e doencas ocupacionais, atendimento direto ao servidor 

publico municipal, perfcias tecnlcas para elucidacao e definicao de ambientes 

insalubres ou periculosos, orientacao aos servidores quanta aos beneffcios 

previdenciarlos e todos os encaminhamentos necessaries ao INSS (auxflio acidente, 

auxllio doenca e aposentadorias). No periodo analisado, o Nucleo emitiu formularlos 

de PPP (Perfil Profissioqraflco Previdenciarlo ); forrnularios de PPRA (Program a de 

Prevencao de Riscos Ambientais); formularios de LTCAT (Laudo Tecnlco das 

Condlcoes Ambientais do Trabalho) e formularios de PCMSO (Program a de Controle 

Medico de Saude Ocupacional). 

0 Nucleo de Projetos e Treinamentos propos acoes voltadas para a forrnacao e 

o bem estar do servidor, visando a integralidade da pessoa humana, como ser 

biol6gico, psicol6gico, social, profissional e espiritual, ofertando assim, cursos e 

treinamentos, objetivando o desenvolvimento das potencialidades pessoais e 

profissionais dos servidores, buscando parceria com lnstituicoes de Ensino Superior 

(IES) do municfpio, atraves de Termos de Cooperacao Tecnica e/ou convenios. 

Destacam-se as seguintes acoes reallzadas pelo Nucloo, no ano de 2020: revisao do 

Projeto do NAST (Nucleo de Atencao a Saude do Trabalhador); Planejamento e 

execucao do Treinamento de Cornunicacao Oficial e do Seminario de Sequranca do 

Trabalho; participacao no curso de Desenvolvimento Humana e Forrnacao de 

l.ideranca; e acompanhamento e suporte operacional do treinamento do 

Procedimento (entrada de dados- ISO 9001 ). 

A Gerencia de Gestao de Pessoas, no ano de 2020, despachou documentacao 

aos Nucleos e deliberou documentacoes advindas das secretarias e orqaos 
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c. Valoriza9ao e reconhecimento do servidor: 
As mudancas decorrentes dos novas paradigmas do mundo do trabalho 

obrigaram o setor publico a promover qualificacao, capacltacao e aperfeicoamento de 

seus funcionarios, objetivando a forrnacao de quadros profissionais para servir com 

mais qualidade aos setores da sociedade. Diante dessa realidade, a Gerencla de 

Oestao de Pessoas, em consonancla com a Secretaria Municipal de Adrninistracao, 

vem desenvolvendo a elaboracao do projeto de reestruturacao dos treinamentos e 

curses a serem desenvolvidos nas diversas secretarias que comp6em a PMVC. 

A Guarda Municipal, com o aproveitamento dos agentes patrimoniais que ja 

existiam no rnunlci pio, conforme ficou estabelecido pela Lei de crlacao da Guarda 

Municipal - Lein° 2.369/2019, busca atuar no combate a criminalidade, sem esquecer 

as funcoes patrimoniais, dos predios, pestos de saude e escolas. Contudo, nae havera 

um efetivo fixo nestes logradouros publicos. A Guarda esta sendo preparada para 

cessionarios: analisou requtsicao de Direitos e Vantagens de todos os servidores 

cedidos ligados a SEMAD; analisou Requisicao de Direitos e Vantagens de todos os 

servidores da Prefeitura relacionadas a adlclonais de Aprimoramento Profissional; 

realizou atendimentos a servidores; efetuou o remanejamento contf nuo para pensar 

alocacao e rernocao de servidores; deu posse as diversas chamadas de processos 

seletivos, incluindo os mandados judiciais; acompanhou os processes relacionados a 

toda trarnitacao que ocorre nos 08 (oito) Nucleos da Gerencla de Gestao de Pessoas; 

participou de reunlces e de processo de revisao dos Procedimentos relacionados a 
certlflcacao ISO - 9001. 

A Coordenacao de Recurses Humanos acompanhou e participou do processo 

de auditoria que foi efetuado na folha de pagamento. A certificadora multinacional 

RINA, credenciada junta ao INMETRO, recomendou, em outubro de 2020, a 

certiflcacao ISO 9.001 :2015 para a "Gestao de Processes Administrativos e Execucao 

da Falha de Pagamento da Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista". A declaracao 

considerou o trabalho realizado na gestao da folha de pagamento; as acoes tiveram 

inlcio em 2018 com auditoria interna da folha verificando a adequacao, legalidade e 

legitimidade dos pagamentos efetuados aos servidores publicos municipais. Baseado 

nas normas internacionais ISO 9001 :2015 foi implantado o Sistema de Gestao da 

Qualidade (SGQ). Esse sistema permite que a prefeitura aprimore continuamente o 

seu desempenho, por meio do cumprimento de requisites legais e regulat6rios. 
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atuar em grandes eventos e operacoes no combate a criminalidade, protecao ao 

patrirnonio publlco, entre outras atividades previstas na leqislacao. Para tanto, foi 

precise a visitacao a alguns organismos de sequranca publlca com a finalidade de 

buscar informacoes para qualificar e estruturar a Guarda Municipal. Deste modo, 

foram adotadas condutas para ofertar aos agentes patrimoniais, future efetivo da 

Guarda, toda a experlencia de outros municf pios, para que seja implementada em 

Vitoria da Conquista com excelencia e dentro do que a leqislacao preconiza. E 
importante frisar que esse momenta de pandemia do COVID-19, acabou por gerar 

alguns 6bices que influenciaram na implantacao da Guarda Municipal, mas, mesmo 

com este momenta inesperado, a Guarda vem desenvolvendo atividades para que 

possa entrar em atividade, com a maior brevidade possfvel. 

Destaca-se algumas atividades ocorridas no ano de 2020: 

• Nomeacao do Comandante da Guarda Municipal; 

• Elaboracao de processes para lmplantacao do 6rgao: termos de referencia 

para o curso de forrnacao tecnico-profissional; termo de referencla para a 

prestacao de services de consulta e exames cardiol6gicos; termo de 

referencia, de fardamentos e dos equipamentos; termas de referenda, 

para contratacao do service de avaliacao psical6gica dos futuros 

integrantes da Guarda Municipal; termo de referenda das viaturas policiais 

para a Guarda Municipal; fase interna do processo licitat6rio para 

realizacao dos exames cardiol6gicos; 

• Realizacao da fase interna da licltacao para os fardamentos da Guarda 
Municipal; 

• Realizacao de exames laboratoriais de todos os servidores que optaram 

par ingressar na Guarda Municipal; 

• Visita tecnlca a Guarda Municipal de Salvador, junta ao Grupamento 

Especial de Protecao Ambiental e a Corregedoria, bem coma visita tecnica 

ao 19° Batalhao de Cacadores, para buscar intormacoes sabre a 

autorlzacao e aquisicao de produtos controlados que serao utilizados pela 

Guarda Municipal; 

• Elaboracao do regimento interno; 

• Reunlao com todos os servidores que irao compor o quadro da Guarda 

Municipal; 
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Tabela 06: Secretaria Municipal de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural 

Quantidade 
de Program as Status 

Programas 

6.1 Promocao e 
Em execucao 

Desenvolvimento Rural 

6.2 Fortalecimento da Parcialmente 

04 I nfraestrutura Hfdrica Executado 

6.3 Promover o 

Fortalecimento da Em execucao 

Aqroindustrla 

6. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 

5.3 Operacoos Terrestres ~ apoio ao Tiro de Guerra e ao alistamento militar: 
0 Governo Municipal tern firmado parcerias com o Tiro de Guerra e reconhece 

o empenho do atuaJ comando, que tern prestado excelentes services ao Muni cf pio na 

formacao de jovens e em importantes momentos, como no combate a pandemia do 

COVID - 19, em que empresta o service do Tiro de Guerra na flscalizacao. 

• Elaboracao das Divisas, insignias e breves da Guarda Municipal, com as 

respectivas heraldicas: 

• Realizacao do processo de aquisicao dos equipamentos, do curso de 

formacao tecnico-proflsslonal: 

• lnfcio das atividades da Central de Orientacao e Fiscalizacao da COVID- 

19, sendo realizada diariamente a cornpllacao dos dados da 

fiscalizacao e anallse dos qraflcos gerados; 

• Solicitacao de adesao a ata de registro de preco, para viaturas policiais 

para uso da Guarda Municipal; 

• Realizacao dos exames de psicoteste, raio-x, exames cardiol6gicos e 

teste de aptidao ffsica, com os servidores. 
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b. Manuten~ao, construcao e melhoria de estradas: 

Visando a rnanutencao, construcao e melhoria de estradas, a Coordenacao de 

lnfraestrutura e Services Rurais, assessorada pelas 03 (tres) Gerencias Regionais e 

pelos 11 (onze) Supervisores Distritais, realizou a recuperacao e a rocaqern de 

estradas vicinais do municipio, por meio de services de patrolamento e de 

cascalhamento. Em apoio a Coordenacao de Abastecimento, realizou a abertura, a 

limpeza e a arnpliacao de reservat6rios de agua (acudes, aguadas, barragens e 

sistemas simplificados), atendeu a famflias, de pequenos agricultores, realizando 

services de aracao de hectares de terras; efetuou abertura, manutsncao e 

6.1 Prornocao e Desenvolvimento Rural: 

a. Prornocao desenvolvimento de acoes da agricultura: 

Visando garantir o desenvolvimento das acoes, a Secretaria Municipal de 

Agricultura e Desenvolvimento Rural realizou atendimento ao publlco, especificamente 

aos moradores da Zona Rural e representantes da comunidade, atendendo as 

solicitacoes de service, que sac recebidas pessoalmente na sede da secretaria, como 

tarnbern via telefone, whatsapp, e-mails, offcios e abaixo-assinados. 

Na Subprefeitura do Distrito de Jose Gongalves, a populacao tern acesso 

rapldo e facil a uma serie de services publicos, como Balsa Famflia, ernlssao de 

carteira do idoso, oficina do ACESSUAS Trabalho, Cartao SUS, Cadastro Unico, 

Assistencia Agronomica, atendimentos do CRAS (Centro de Referencia de Asslstencia 

Social) e CRAV (Centro de Referencia da Mulher Albertina Vasconcelos), alern de 

equipamentos para rnanutencao de estradas, acudes e aguadas. 

As Subprefeituras dos Distritos de lnhobim e Bate-Pe foram inauguradas em 

outubro de 2020; la sao oferecidos a populacao services do Programa Balsa Famflia, 

Cartao SUS, Cadastro Unico, asslstencia aqronomlca, atendimentos do CRAS (Centro 

de Referenda de Assistencia Social) e CRAV (Centro de Referenda da Mulher 

Albertina Vasconcelos), alern de equipamentos para rnanutencao de estradas, acudes 

e aguadas. 0 prefeito, a vice-prefeita e o secretariado municipal tarnbern ocupam 

periodicamente as Subprefeituras, fazendo despachos e atendendo a populacao, 

Fonte: Plano Plurianual 2018/2021 

Em execucao 
6.4 Programa de 

Convenio de Semiarido 
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d. Obras de infraestrutura e urbanlzacao distrital: 

A Subprefeitura de Jose Goncalves realizou em 2020 abastecimentos de agua 

por meio de carros pipa; recuperacao de estradas; abertura e limpeza de tanques e/ou 

acudes; repcsicao de Iarnpadas; confeccao de Cartao do ldoso; confeccao de Cartao 

do SUS; reallzacao de curses com a entrega de certificados, atraves do Programa 

ACESSUAS Trabalho (Programa de Orientacao Profissional); e atendimentos para 

orientacoes com a Assistente Social. 

c. Manutenc;ao do horto e producao de mudas: 

A Coordenacao de Promocao a Aqrcpecuaria realizou visitas mensais na area 

de multlpllcacao de manivas (mandiocultura) no distrito de Itaipu, para 

acompanhamento e orientacoes tecnicas, e visitas a Fazenda Experimental da Pedra 

Mole, para o acompanhamento da producao de mudas do Umbu Gigante, que foram 

distribufdas entre pequenos agricultores do municfpio. Foi realizada tarnbern a 

rocaqem em toda a Fazenda da Pedra Mole (para limpeza das ruas das plantas de 

umbu, facilitando a rnovlrnentacao entre as plantas e melhorando o desenvolvimento 

das mesmas), e podas de conducao e plantio de mais 20 (vinte) plantas, entre elas 

uma nova variedade: a Lontra. 

A Coordenacao realizou ainda uma palestra no Distrito de Dantllandla, com o 

tema "A cultura do umbu gigante, sua lmportancia econ6mica e social", com a 

presence de 47(quarenta e sete) agricultores. Participou tambern de reuniao para 

elaboracao de piano para a crlacao do Programa de Cates Especiais do Planalto da 

Conquista com o SEBRAE (Service Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas 

Empresas) e com a COOPMAC (Cooperativa Mista Aqropecuarla Conquistense). E 

esta concluindo o Projeto de melhorias no Programa Umbu Gigante, para execucao ja 

no inlcio da gestao 2021/2024, consistindo na reforma da casa de apoio e do viveiro e 

lnstalacao de rede de irriqacao moderna, localizada na Fazenda da Pedra Mole, o que 

ira possibilitar o aumento na producao das mudas. Tambern sera instalada a rede de 

energia eletrica trifasica, que ja foi solicitada a Empresa Coelba, com prevlsao de 

conclusao para rnarco de 2021. 

recuperacao de estradas; limpeza em travessia de rio, Jimpeza e ampliacao de area 

para instalacao de Sistema de abastecimento de agua, e limpeza e arnpliacao de 

tanques/agudes. 
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b. lmplantacao do Plano Municipal de Abastecimento: 

6.2 Fortalecimento da lnfraestrutura Hidrica: 
a. Construcao, arnpliacao, recuperacao e limpeza de equipamentos 

hidricos: 

A Coordenacao de Abastecimento desempenha a rnanutencao, conservacao e 

ampliacao dos sistemas de abastecimento de agua, promovendo 0 abastecimento de 

aqua potavel atraves de caminhces-plpa na zona rural. No ano de 2020 a 

Coordenacao de Abastecimento coordenou e executou os services de tnstalacao, 

acompanhamento e rnanutencao de bombas hidraulicas e encanamentos nos 107 

(cento e sete) Sistemas Simplificados de Captacao de Agua, existentes na Zona Rural, 

alern de acompanhar os services de topografia do Projeto de arnpliacao da rede de 

aqua do Distrito de lnhobim; do Projeto da adutora de Pogo Verde; do Projeto da 

adutora de Lagoa da Tabua e Caboclo; do Projeto para a adutora do Povoado de 

Salobro; do Projeto eletrico da barragem de Bai Preto, Povoado de Lagoa do Batista, 

necessaries para a lmplernontacao o lnstalacao de ampliacoes de rede, adutoras, 

barragens e projetos eletricos dos sistemas simplificados de captacao de aqua, 

Realizou ainda, a rnanutencao de sistemas simplificados de aqua em diversas 

localidades e o abastecimento por meio de carnlnhces-pipa. Tarnbern foram atendidas 

diversas solicitacoes de abastecimento de aqua, par meio de Camlnhces Pipa. 

A Subprefeitura de lnhobim, inaugurada em outubro de 2020, realizou o 

patrolamento durante os meses de novembro e dezembro de 2020, onde foram 

utilizados equipamentos do tipo motoniveladora, retroescavadeira, trator de esteira, 

caminhao basculante, caminhao pipa e pa carregadeira. 

A Subprefeitura de Bate-Pe, inaugurada em outubro de 2020, realizou, durante 

os meses de novembro e dezembro de 2020, vlsitas em diversos povoados da regiao 

alern de trabalhos emergenciais nas estradas de algumas comunidades e iniciou o 

patrolamento das estradas de Bate-Pe velho, Baixa Verde, Lago de Cassiano, P0<;0 do 

Gato, nas ruas da Comunidade de Sao Joaquim e na estrada principal do Distrito de 

Bate-pe a Pradoso. Foram realizadas ainda, as recomposicoes asfalticas de 

lntervencoes realizadas pela empresa Embasa, em diversas ruas do Distrito de Bate- 

pe. 
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6.3 Promover o Fortalecimento da Agroindustria: 
a. Apoio a aqroindustrla a aos agricultores familiares: 

A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, esta 

implementando as normas definidas na Lei Municipal n° 2.372/2019, de 23 de 

dezembro de 2019, que criou a Gerencia do Service de lnspecao Municipal de 

Produtos de Origem Animal (SIM/POA), que tern coma funcao executar as acoes de 

lnspecao quanta a qualidade dos produtos de origem animal disponibilizados a 
populacao, orientando as aqroindustrias do municipio para a producao de alimentos 

seguros, levando a dlmlnulcao OU ate a extincao do comercio informal de produtos 

impr6prios para o consume, com a consequente melhoria da saude dos consumidores. 

No ano de 2020, foram desenvolvidas acoes visando o inicio das atividades do 

service; dentre essas acoes, destaca-se o compromisso de firmar o Pacto de 

Desempenho, previsto no art. 6°, incise IX, da referida Lei. No momenta, encontra-se 

no SIM/POA, 09 (nave) requerimentos em andamento. Ap6s a instalacao do SIM, 11 

(onze) ernpresarios apresentaram requerimentos solicitando adesao ao service de 

inspecao. Uma empresa do setor de abate de aves apresentou a documentacao 

solicitada, cujo projeto foi avaliado pelos tecnicos da vigilancia sanltaria, resultando em 

c. Manuten~'l3.o e lrnplantacao de sistemas de agua: 
Com o objetivo de ampliar o armazenamento de agua na regiao do Distrito de 

Jose Gongalves, que esta inserida no serniarido e tern uma grande populacao, foram 

elaborados 03 (tres) projetos de barragens, que se encontram em fase de conclusao, 

para funcionamento no ano de 2021: Barragem do Batista, com capacidade prevista 

de armazenamento de 8 (oito) milh5es de metros cubicos de aqua; a Barragem do 

Boqueirao dos Quilombolas, com armazenamento previsto de 10 (dez) milh6es de 

metros cubicos e ainda, uma terceira barragem, que sera construfda em Boqueirao 2, 

com capacidade para 3 (tres) milh6es de litres cubicos, todas no Distrito de Jose 

Gongalves. 

As comunidades rurais de Sao Sebastiao, Pradoso e Jose Gongalves 

participaram das discuss6es na Oficina do Plano Municipal de Saneamento Basico 

(PMSB). No encontro, foram debatidas tematicas referentes ao abastecimento de 

aqua; coleta e tratamento de esgoto; drenagem e manejo das aquas pluviais urbanas; 

e manejo, tratamento e dlsposicao final dos residues s61idos. 
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6.4 Programa de Convivencia com o Semiarido: 

c. Desenvolvimento da economia rural: 
0 Programa Garantia-Safra (GS) e uma acao do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), inicialmente voltado para os 

agricultores familiares que vivem no Nordeste do Brasil e no Norte dos Estados de 

Minas Gerais e do Espf rito Santo. 0 beneffcio s6 e liberado quando: for decretada 

situacao de emerqencla ou de calamidade publica por parte do rnuniclplo, reconhecida 

pela Secretaria de Defesa Civil do Governo Federal, ou for constatada a perda de, 

pelo menos, 50% do plantio. Nesse caso, o agricultor fara jus ao beneffclo, pago em 

cinco parcelas (cinco meses), para que possa atravessar o perfodo de seca. No caso 

da Bahia, o Governo do Estado assume 50% da contrlbuicao aos agricultores e 50% e 
repassada pelo municipio. Foram atendidos na sede da SEMAGRI, pequenos 

agricultores, em razao da reallzacao de novas inscricoes, e tambem em busca de 

orientacoes sabre o Programa. 

b. Apoio as cadeias produtivas da aqropecuaria familiar: 
Visando o apoio as cadeias produtivas da aqropecuaria familiar, a 

Coordenacao de Prornccao a Aqropecuaria realizou, no ano de 2020, services de 

aracao de terra em pequenas areas, com tratores, visando estimular e fortalecer o 

pequeno produtor rural; foram arados mais de 690 (seiscentos e noventa) hectares, 

beneficiando mais de 500 (quinhentas) familias. Acompanhou ainda as atividades do 

Programa Umbu Gigante e do Programa de Agricultura Familiar do Governo Federal, 

tendo registrado o comparecimento junta a Coordenacao, de pequenos agricultores 

beneficiaries do programa, em busca de orientacoes. 

sua aprovacao e consequente expedicao do tftulo de registro provis6rio, com prazo de 

180 (cento e oitenta) dias para a conclusao das reformas de adequacao de suas 

instalacoes. Em decorrencia da pandemia do COVID-19, diversas acoes de 

assistencia tecnlca, dias de campo e palestras, nao foram realizadas. 

A Coordenacao de Promocao a Aqrcpecuaria participou de uma reunlao para 

elaboracao de Plano para a criacao de Programa de Cates Especiais do Pianalto da 

Conquista, juntamente com o SEBRAE (Service Brasileiro de Apoio as Micro e 

Pequenas Empresas) ea COOPMAC (Cooperativa Mista Aqropecuarla Conquistense). 
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Tabela 07: Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Quantidade 
de Program as Status 

Programas 

7. Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Foram aradas terras na regiao da Limeira, Capinal, Batuque, Veredinha, Jose 

Gongalves e lqua, somando um total de 391 (trezentos e noventa e um) agricultores 

atendidos. 

Esta em processo de estudo, junta ao Banco do Nordeste do Brasil e ao Banco 

do Brasil, o Projeto do Programa para lrnplantacao da Cultura de Plantas Frutfferas 

Cftricas para Pequenos, Medias e Grandes Produtores de Vitoria da Conquista, com 

aprovacao e infcio previstos para 2021. 

a. Palmas para Conquista: 
A Coordenacao de Fomento a Agricultura Familiar cuida do Programa Palmas 

para Conquista, responsavel pelo cultivo, orlentacao e distribuicao de mudas de 

palmas ao pecuarista desta reqiao serniarida. Desde o mes de janeiro de 2020 essa 

atividade passou a ser coordenada pela Secretaria Municipal de Governo. No mes de 

fevereiro de 2020 ocorreu uma entrega na fazenda onde funciona o Programa, 

localizada em Quatis dos Fernandes, onde, cada um dos agricultores recebeu 5.000 

( cinco mil) mudas de palmas. Cada produtor, ao receber as pal mas, firma o 

compromisso de devolver a Prefeitura as 5.000 ( cinco mil) mud as, ap6s o periodo de 

um ano. Ao longo desse tempo, eles irao aplicar as tecnlcas de cultivo intensive, 

aprendidas atraves de uma capacltacao realizada pela Adminlstracao Municipal em 

parceria com o SEBRAE. Com isso, eles terao um rendimento muito maier, e alem de 

manter sua pr6pria producao de palmas, vao conseguir beneficiar novas produtores. 

0 Programa Palmas para Conquista e viabilizado por apenados que estao em 

regime semiaberto, por meio do Projeto Cornecar de Novo. Para dar continuidade a 

essa iniciativa pioneira na Bahia, a Prefeitura de Vitoria da Conquista esta renovando 

o convenio com a Secretaria Municipal de Administracao Penitenciaria e 

Ressocializacao do Estado da Bahia (SEAP-BA) e o Tribunal de Justica da Bahia (T J- 

BA). 
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b. Manutenc;ao, construcao e recuperacao de pracas e jardins: 
Objetivando as atividades de Manutencao, Construcao e Recuperacao de 

Pracas e Jardins, a SEMMA realiza a limpeza publlca peri6dica em pracas, parques e 

jardins; realiza reformas, requalificacao e implantacao de projetos de paisagismos nas 

pracas, avenidas, jardins, escolas e creches, alern de acompanhar a Prefeitura 

7.1 Fomento as At;oes de Sustentabilidade e Combate as Mudanc;as 

Climaticas: 
a. Promover o desenvolvimento sustentavel no municipio: 

0 Licenciamento Ambiental e um instrumento da Polftica Nacional do Meio 

Ambiente materializado atraves de um procedimento administrative. Seu objetivo e 

atestar a viabilidade ambiental do empreendimento; aprovar a concepcao, a 

locallzacao, a lnstalacao, a arnpliacao e a operacao de empreendimentos e atividades 

utilizadoras de recurses ambientais, consideradas efetivas ou potencialmente 

poluidoras, ou que possam causar deqradacao ambiental. 0 setor de licenciamento 

ambiental, no ano de 2020, emitiu pareceres/licencas: DAM's (Documentos de 

Arrecadacao Municipal), cartas de inexigibilidade/dlspensa; certid6es de uso e 

ocupacao de solo; deu entrada em processes; averiguou denuncias, 

Fonte: Plano Plurianual 2018/2021 

7.1 Fomento as Acoes 

de Sustentabilidade e 

Combate as Mudangas 
Em execucao 

Clirnaticas 

7.2 Gestao e 

Moderniza9ao do 
Em execucao 

Sistema Municipal de 
04 

Meio Ambiente 

7.3 Gestao de Espacos 

Publicos e das Unidades Em execucao 

de Conservacao 

7.4 Promocao da 

Qualidade de Vida e Em execucao 

Gestao de Services 
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c. Recuperacao e preservacao da Serra do Periperi: 
0 CETAS - Centro de Triagem de Animais Silvestres, localizado na Serra do 

Periperi, finalizou as atividades de 2019 com 456 ( quatrocentos e cinquenta e seis) 

animais. Em 2020, deu entrada em 3.558 (tres mil quinhentos e cinquenta e oito) 

animais (resgatados ou apreendidos pelos 6rgaos fiscalizadores), realizou processo de 

soltura de 3.011 (tres mile onze) animais e transferiu 09 (nove) animais para o CETAS 

de outras cidades; 506 (quinhentos e seis) animais vieram a 6bito, 14 (quatorze) 

fugiram, e 42 (quarenta e dois), foram furtados, finalizando o ano de 2020 com 432 

(quatrocentos e trinta e dais) animais. As solturas dos animais aconteceram nos 

municf pies de Boa Nova, Barra do Checa, Caatiba, Encruzilhada, Pianalto, Porto 

Segura, Potiraqua, ltarnbe, ltapetinga, Malhada, Tremedal, e Vitoria da Conquista. 

As atividades dlarias realizadas no CETAS sao: recepcao de animais, 

ldentlflcacao taxon6mica (identiflcacao, descricao, nomenclatura e classificacao dos 

animais), triagem, manejo, hiqienlzacao das gaiolas e recintos, alirnentacao, 

contencao, captura, resgate, realizacao de procedimentos ell nicos, cirurqicos, coleta 

de material biol6gico, reabllltacao, transporte, devolucao de animais a natureza e 

monitoramento p6s-soltura. 0 CETAS tarnbern recebeu no perlodo analisado, visitas 

tecnica da turma do 9° ano do curse de Medicina Veterinarla da UESC (Universidade 

Estadual Santa Cruz) de llheus/BA; concedeu ainda entrevista a TV Sudoeste, TV 

Record, TV Aratu e radios locais e realizou visita tecnica ao zool6gico da Matinha em 

ltapetinga; realizou palestra par vldeoconferencla para o Curso de Medicina Veterinaria 

e para o Curso de Biologia da Universidade do Estado da Bahia - UNEB de Caetlte, 

com o tema 'Atividades realizadas no CETAS de Vitoria da Conquista/BA". 

0 Herbarlo Sertao da Ressaca, situado no Parque Municipal da Serra do 

Periperi, tern com principal atividade a producao de mudas e arvores nativas, dando 

enfase as especies do Parque Municipal na Serra do Periperi. As mudas produzidas 

sao utilizadas pela SEMMA para a Recuperacao de areas degradadas no Parque 

Municipal da Serra do Periperi e em outras areas do Municfpio de Vitoria da 

Municipal em todas as edicces do Projeto Prefeitura M6vel, Gabinete ltinerante e 

Bairro Legal. A SEMMA teve contribulcao efetiva em todas as edicoes do Programa 

Prefeitura M6vel, tanto nos bairros, coma tambern nas areas urbanas, par meio dos 

services de paisagismo e arborizacao, na doacao de mudas a camunidade, plantios, 

implantacao de jardins, rnanutencoes, podas e Educacao Ambiental. 
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d. Rocuperacao e protecao dos mananciais: 
Encontra-se em andamento na SEMMA a lrnplernentacao da Polftica Nacional 

de Meio Ambiente, para rnanutencao do equilibria ecol6gico; a revitallzacao das 

nascentes do Rio Verruga e do trajeto deste pela zona urbana; a rnanutencao da 

garantia, integridade e a recuperacao da Reserva Florestal do Po90 Escuro e da area 

verde que atravessa a cidade nas margens do C6rrego do Rio Verruga; a execucao do 

projeto de recuperacao do Parque Urbano da Lagoa das Bateias, respeitando a 

Polftica Urbana existente na Constitulcao Federal e o Estatuto da Cidade; ea crlacao 

do Orquidario Municipal. 

Conquista, sendo tarnbern utilizadas em arborizacao urbana, alern de serem 

dlstrlbuldas para a populacao em acoes desenvolvidas pela SEMMA. Atualmente, o 

Herbario conta com cerca de 8.500 {oito mile quinhentas) mudas de 41 especles. 

Atendendo as sollcitacoes encaminhadas pela SEMMA, para a vistoria de 

arvores e para a poda ou erradicacao, foram realizadas vistorias tecnlcas, com 

avaliacao de arvores, sendo emitidos laudos de recomendacao para execucao de 

poda (poda de adequacao, sequranca, limpeza ou conducao de copa); de 

recornendacao para erradlcacao: de recornendacao para erradicacao e poda (em um 

mesmo laudo ); de recornendacao transplantio de arvorss: e laudos sem necessidade 

de tntervencao imediata. 

0 Parque Municipal Urbano da Lagoa das Bateias, localizado na zona oeste da 

cidade, faz parte da sub-bacia do Rio Santa Rita, que compoe a bacia do Rio Verruga, 

principal sistema hfdrico do Municipio, e esta, par sua vez, se integra a grande bacia do 

Rio Pardo. As visitacoes do Museu de Hist6ria Natural, situado no Parque Municipal 

Urbano da Lagoa das Bateias, e a utlllzacao do Parque para praticas esportivas e 

passeios tiveram um aumento significativo nos meses de verao, ja nos meses mais 

fries, par conta da queda de temperatura, ha uma dirninuicao nas visitacoes, No ano 

de 2020 foi realizada a limpeza, poda e rocaqern na area do parque, executadas pela 

equipe de limpeza da Secretaria Municipal de Services Publicos e varias apreensoes 

de animais soltos (cavalos, jegues, mulas e outros), os quais oferecem riscos de 

acidentes a populacao, Par conta da pandemia do COVID-19, o Museu do Parque esta 

sem visltacao e com poucas pessoas realizando atividades ffsicas na parte externa do 

Parque, permanecendo praticamente vazio. 
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A Gerencia de Planejamento, Gestao e Financas do Meio Ambiente tern coma 

objetivo apoiar, viabilizar e realizar acoes, pianos e atividades administrativas e 

7 .2 Gestao 0 Mod0rniza9ao do Sistema Municipal de Maio Ambients: 

a. Fundo Municipal do Meio Ambiente: 
Atraves do COMMAM (Conse!ho Municipal de Meio Ambiente) sao aprovados 

projetos e valores para a realizacao de contratacces, (por meio de certames licitat6rios 

e compras diretas), que utllizarao recurses do Fundo Municipal do Meio Ambiente - 

FMMA. 

e. Construcao, urbanlzacao, requallficacao de espac;os publlcos: 

0 municl pio possui, atualmente, 43 pracas na zona urbana e 11 pracas na 

zona rural, perfazendo um total de 54 pracas, 06 Parques ambientais (Parque da Serra 

do Periperi, Parque da Lagoa das Bateias, Parque da Lagoa do Jurema, Pogo Escuro, 

Parque Ambiental do Rio Verruga, e o Estadio Lomanto Junior), todas sob a 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA no que diz 

respeito a manutencao geral e services, tais coma: rogagem, rastelagem, varricao, 

recolhimento de residues, plantios e podas de arbustos e arvores. 0 Setor de 

paisagismo da SEMMA realizou no anode 2020, limpeza, rocaqern, capina/ podas de 

arbustos, adubacoes, replantios, lrrlqacces e retirada de residues. 

No ano de 2020 destaca-se a reforma da Praca Sa Barreto; revitalizacao e 

paisagismo nas pracas e canteiros do Distrito do Pradoso; plantio de arvores nativas 

nas duas pracas do Alto do Panorama; reforma na Praca da Urbis VI; conclusao das 

obras das Pracas 1 e 2 da Avenida Cuiaba e da nova praca localizada no retorno da 

Avenida Crescencio Silveira, na a!tura da Rua Lisboa e da Avenida Santa Marta, onde 

antes havia um canteiro central. 

0 Plano Municipal de Arborizacao Urbana esta em processo de revisao e 

atuallzacao pelos tecnicos da SEMMA, par meio de levantamento biblicqrafico e 

inventarlo quali-quantitativo de balrros, pracas, canteiros centrais de avenidas, areas 

verdes e vias publlcas (ruas e avenidas) e assim que for concluido podera ser 

publicado e encaminhado. A evolucao do estudo ficou prejudicada per conta da 

pandemia de COVID-19, devido as medidas sanitaries de prevencao, Apesar disso, 

varias acoes no que tange a arborizacao, sac realizadas pela SEMMA em todo o 

Municfpio. 
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7 .4 Promocao da Qualidade de Vida e Gestao de Servicos: 

7.3 Gestao de Espai;;:os Publlcos e das Unidades de Conservacao: 

a. Desenvolvimento das acoes de meio ambiente e de unidades de 

conservacao: 

0 Modulo de Educacao Ambiental - MEA desenvolve acoes que buscam 

integrar a sociedade, a pesquisa, o meio ambiente e a educacao, por meio de um 

objetivo principal: promover a conscientizacao atraves da rnobilizacao da comunidade 

para o equilibria do bem ambiental. Sao realizadas atividades te6ricas e praticas com 

escolas da rede publlca e privada e entidades civis locais e regionais, atraves de 

palestras, apresentacao de fantoches, realizacao de semanas tematlcas, apoio a 

pesquisas nos espacos ambientais da cidade. 0 Modulo abriga atualmente uma Sala 

Verde, em convenio com o Ministerio do Meio Ambiente, e uma Biblioteca Ambiental 

que atende a estudantes das redes publica e prlvada, alem de universltarios. 

No mes de marco de 2020, o MEA iniciaria as atividades junto as escolas com 

o tema "Agua". Estavam agendadas, inicialmente, quatro escolas que acabaram sendo 

desmarcadas por conta do iniclo da Pandemia do COVID-19. Com a crise provocada 

pelo COVID-19 e com as rnudancas relacionadas ao teletrabalho, visando a reducao 

do risco de contaqio de servidores e usuarios, o Modulo de Educacao Ambiental 

desenvolveu suas atividades laborais por meio de materiais educativos, com a 

realizacao de atividade de educacao ambiental junto a comunidade e os comerciantes; 

e palestra educativa na Empresa MOVESA. 

A Praca da Juventude foi monitorada e assessorada pela orqanizacao do MEA 

atraves de resolucoes acerca da retina de limpeza das salas, cozinha, Sala Verde e 

dos espacos verdes do local; foram realizadas podas de arvores e recuperacao de 

µcir les liyadas a tnstalacso eletrlca. 1 louve a colaboracao entre a orqanlzaoao do 

Modulo e outras secretarias vinculadas a Praca da Juventude. Foi realizada ainda a 

limpeza do Espelho d'aqua, o que melhorou a visibilidade dos vigilantes quanta a 

acoes lllcitas que podem ocorrer no limite entra a Praca da Juventude ea Reserva do 

Pogo Escuro. Com a pandemia do COVID-19, houve reducao das visitas, e durante os 

tres dias de carnaval, a Praca recebeu o evento Point do Rock. 

financeiras da SEMMA; estao sob sua responsabilidade os sistemas de compras, 

contratos, patrlmonlo e estoque, alern da gestao de pessoas. 
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a. Prornocao e desenvolvimento das acoes do meio ambiente: 
A Gerencia de Estudos, Viabilizacao de Projetos e Promocao - GEVIP e o setor 

responsavel por efetuar estudos que fundamentem a elaboracao de projetos; realiza 

ainda a vlabilizacao dos projetos por ela elaborados ou que vieram a ser incorporados 

a Secretaria Municipal de Melo Ambiente, desde que aprovados em plenaria do 

Conselho Municipal do Meio Ambiente - COM MAM (se vinculados ao Fundo Municipal 

Conquistense de Apoio ao Meio Ambiente - FAM) e/ou encaminhados pelo Gabinete 

da Secretaria, com vistas a sua execucao, Durante o perfodo compreendido entre os 

meses de rnarco e agosto de 2020, as atividades presenciais de atendimento e 

expediente foram alteradas em razao da pandemia da COVID-19, mediante a 

reallzacao de teletrabalho e fixacao de horario especial. 

As principais atividades da GEVIP sac o assessoramento ao Gabinete da 

Secretaria; planejamento, elaboracao e vlablllzacao de projetos; e acoes de apoio 

institucional. Considerando o Planejamento Estrateqico da SEMMA, foi elaborado e 

esta em execucao o Projeto de Melhorias de Espacos publicos, cujo objeto e a 

lmplantacao e manutencao de arborizacao de vias publicas do Municf pio de Vitoria da 

Conquista. Abaixo, destacamos algumas acoes da GEVIP no ano de 2020: 

• Acompanhamento de processes referentes ao Convenio Rio Verruga, 

firmado com o FNMA (Fundo Nacional do Meio Ambiente) e com o Fundo 

Clima, e ao Contrato de Repasse CEF/ANA (Rio Catole), par meio da 

atualizacao de informacoes, cronograma e demais documentos conforme 

requerido pela ANA (Agencia Nacional de Aguas) e pela Caixa Econ6mica 

Federal - CEF; 

• Revisao do Termo de Referencia e do Barema, para Selecao e 

classificacao de Produtores, para partlclpacao no Programa Produtor de 

Aguada ANA; 

• Particlpacao em reuni6es do Conselho Municipal de Prornocao de Polfticas 

da lgualdade Racial (COMPPIR) e do Conselho Municipal do Meio 

Ambiente; 

• Execucao do Programa Adote uma Praca, com atendimento eletr6nico e 

encaminhamento da leqislacao e de modelos de requerimento de adocao e 

do termo de adocao para conhecimento do pleiteante, par e-mail; 

• Monitoramento e rnanutencao das mudas do Projeto Semeadores do 

Future, em desenvolvimento na sede da SEMMA. 
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8.1 Comunicacao e Publicidade: 
a. Manutenc;ao das acoes de comunlcacao: 

Fonte: Plano Plurianual 2018/2021 

Tabela 08: Secretaria Municipal de comunlcacao 

Quantidade 

de Programas Status 

Program as 

8.1 Comunlcacao e Parcialmente 
01 

Publicidade Executado 

8. Secretaria Municipal de Comunicacao 

(Rio Catole); 

• Elaboracao da minuta da Lei do PSA (Pagamento par Services 

Ambientais) e seus respectivos decretos; 

• Elaboracao do Manual do Programa Produtor de agua no Municf pio; 

• Atendimentos referentes ao Programa Adote uma Praca; 

• Atendimento a pesquisadores e tutoria a estaqiarios; 

• Parcerias institucionais prospectadas (visitas a potenciais parceiros e/ou 

reuni6es realizadas); 

• Parcerias institucionais firmadas (Termos de cooperacao e/ou convenlos 

assinados); 

• Monitoramento do projeto "Semeadores do Future": 

• Levantamento das caracterfsticas ff sicas de ruas do Bairro Conveima para 

implantacao de projeto de arborizacao e elaboracao de informative sabre 

manejo da arborizacao urbana para o Bairro Conveima e outros bairros da 

cidade. 

Elaboracao de Projeto, prospeccao de parcerias e execucao das atividades 

programadas para a Semana do Meio Ambiente - 2020; 

• Acompanhamento de processes referentes ao Programa Produtor de Agua 

• 
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b. Ampliar a dlvulqacao de campanhas institucionais das acoes do 
governo municipal: 

A Coordenacao de ml dia administra as red es sociais da Prefeitura; o 

Facebook possui uma constancia de publicacoes e qualidade do conteudo, bem 

coma uma linguagem adaptada ao publico presente na rede e aos seguidores do 

perfil; a rede conta com mais de 54.723 (cinquenta e quatro mil setecentos e vinte 

e tres) seguidores, tendo coma maior destaque o video sabre a ilurninacao de 

A Secretaria Municipal de Cornunicacao e responsavel pela orqanizacao e 

execucao dos services de lnforrnacao relacionados as atividades do Poder Executive, 

tendo como foco a democratizacao do acesso a inforrnacao e o aprimoramento dos 

canais de cornunicacao entre a Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista e a 

populacao. Nesse sentido, atende todas as demais secretarias municipais na 

divulqacao de iniciativas de interesse publlco e na elaboracao de campanhas 

institucionais. Edita o Diario Oficial de Vitoria da Conquista e o Portal eletr6nico do 

Municfpio (www.pmvc.ba.gov.br), realiza a producao de textos, filmes e fotografias de 

conteudo jornalfstico, alem de efetuar a coordenacao e a publicacao dos atos oficiais 

encaminhados pelo Gabinete do Prefeito e demais orgaos da Admlnistracao Publica, 

A Coordenacao de Cornunlcacao desempenha, diariamente, o assessoramento 

das Secretarias Municipais e do Prefeito Municipal na elaboracao do fluxo de 

inforrnacoes e na divulgac;ao dos assuntos de interesse administrative, econ6mico e 

social do Municf pio; efetua a manutencao permanente de articulacao com os meios de 

comunlcacao, agencias de notfcias e prestadoras de services; efetua a prornocao de 

campanhas publicitaria para divulqacao de assuntos de interesse publlco: realiza a 

criacao, producao e supervisao de material de dlvulqacao interna e externa da 

Adminlstracao Publica Municipal; realiza a elaboracao e dlvulqacao de releases 

(lancarnento de um determinado produto) para a mfdia impressa e audiovisual; efetua 

a dlvulqacao dos pianos e programas de desenvolvimento ffsico-territorial, econ6mico 

e social do Municfpio; realiza a producao de videos e spots (um fonograma utilizado 

como peca publicitaria em radio) de interesse da comunidade; efetua a manutencao 

constante e a atuallzacao do site da Prefeitura, na internet; mantem a prestacao de 

services e o apoio tecnlco especializado em cornunicacao as Secretarias Municipais, 

Fundacao Publics de Saude de Vitoria da Conquista - FSVC e Empresa Municipal de 

Urbanlzacao de Vitoria da Conquista - EMURC, ligadas a Prefeitura Municipal. 
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0 Setor de Artes Graficas confeccionou material grafico para todas as 

Secretarias Municipais e o Setor de Jornalismo, produziu rnaterias para o site oficial da 

prefeitura Municipal. Entre rnarcacoes de entrevistas e notas, a SECOM atendeu a 

solicitacoes da imprensa e enviou releases a imprensa, atraves de e-mail. 

Natal na Av. Olivia Flores. 0 lnstagram conta com mais de 62,7 (sessenta e dois 

mil e setecentos) seguidores, e e a mldia social de maior alcance atualmente da 

Prefeitura. lncorporado pela Prefeitura desde dezembro de 2012, o twitter da 

PMVC foi desativado em agosto de 2020, devido as medidas restritivas ao periodo 

eleitoral. Pela polltica do Twitter, a conta s6 poderia ficar desativada por 30 dias, 

por esse motivo, foi encerrada. 0 canal da Prefeitura no Youtube, a rede de 

orqanizacao e dlvulqacao de videos, conta com media de 520 (quinhentos e vinte) 

videos publicados, 2.500 (dais mil e quinhentos) inscritos. No periodo de setembro 

a novembro de 2020, essas redes sociais estavam desativadas, devido as medidas 

restritivas impostas no periodo eleitoral. A Prefeitura Municipal dispoe ainda da sua 

paqina eletronica oficial (https://www.pmvc.ba.gov.br/), onde sao publicadas as 

rnaterlas e videos oficiais. 

A Coordenacao do Diario Oficial - DO realizou no periodo analisado: 

• Atendimento a populacao, para informacao e orientacao de localizacao de 

rnaterias publicas no DO; 

• Atendimento e orlentacao aos usuarlos do sistema, pertencentes as 

diversas Secretarias Municipais, Fundacao de Saude (FSVC) e EMURC; 

• Cadastro e treinamento de novas usuarios, para utilizacao do sistema do 

Diario Oficial, indicados pelas Secretarias Municipais de Adrninlstracao e 

Financas: 

• Edicoes extraordlnarlas do DO, no final de semana; 

• Resumos das publicacoes no Diario Oficial do Estado, na lmprensa 

Nacional, no Jornal Tribuna da Bahia, com revlsao, forrnatacao e 

publicacao de rnaterias: 

• Revlsao, forrnatacao, edlcao e publicacao de rnaterias no Diarlo 

Eletronico Municipal; 

• l.iberacao de senhas aos usurarios do DO, ap6s o horarlo 

preestabelecido, para atender demandas urgentes das diversas 

secretarias. 
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9.1 Prornocao do Desenvolvimento Econornlco e Financeiro: 
a. Manutenc;ao e funcionamento das acoes de desenvolvimento de 

trabalho e renda: 
0 Nucleo Administrativo e Financeiro da SEMTRE realizou, no parlodo 

analisado, atividades rotineiras na preparacao e ernissao de documentos diversos e na 

prornocao e gerenciamento do Programa Portal do Desconto, com atendimento direto 

aos ernpresarios para adesao. No ano de 2020, ap6s o decreto n° 20.190 de 16 de 

rnarco de 2020, a SEMTRE realizou as retinas de trabalho de maneira presencial e 

tarnbem on-line, bem coma garantiu as providencias necessarias para o trabalho em 

seguranga, respeitando os protocolos de seguranga da pandemia do COVID-19; 

elaborou relat6rios de gestao quadrimestral; realizou apoio tecnico na elabora da 

PLOA 2021 - Projeto de Lei Orcamentaria Anual. 

Fonte: Plano Plurianual 2018/2021 

Tabela 09: Secretaria Municipal de Trabalho, Renda e 
Desenvolvimento Economico 

Quantidade 
de Programas Status 

Programas 

9.1 Prornocao do 

Desenvolvimento Econ6mico e Em execucao 

Financeiro 

9.2 Apoio a Economia Solidarla Em execucao 

05 9.3 Programa de Apoio a 
Captacao de lnvestimentos 

Em execucao 

9.4 Programa de Oualificacao e 
Em execucao 

Requalificacao Profissional 

9.5Programa de Fomento ao Parcialmente 

Desenvolvimento e lnovacao executado 

9. Secretaria Municipal de Trabalho, Renda e Desenvolvimento Economico 
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• Rodas de conversa com empresas. 

O Grupo lnstitucional do Poder Publico - GIPP e uma instancla colegiada de 

deliberacao, flscallzacao, articulacao e operaclonallzacao das atividades de gestao, 

monitoramento e fiscalizacao do Trabalho Social dos empreendimentos do Programa 

Minha Casa Minha Vida, no municf pio de Vitoria da Conquista. As acoes foram 

planejadas e estao sendo executadas seguindo um cronograma de lntervencao 

pactuado com a Diretoria de Habitacao de lnteresse Social, de forma a garantir a 

Terna: Acompanhamento na • Projeto: Atendimento Psicol6gico 

modalidade Breve; 

• Projeto: Rumos - Terna: Orientacao Profissional e Desenvolvimento de 

Carreira; 

profissao - Terna 01: Diterenca entre Constelacao Sistemica Familiar, 

Constelacoes Familiares, Movimento da Alma e A Nova Constelacao 

Familiar. Terna 02: 'Sistema Familiar; A famflia; Como age o sistema 

familiar?; Terna 03: "O caminho fenomeno16gico do conhecimento"; 

Terna: Acompanhamento na • Projeto: Atendimento Psicol6gico 

modalidade Breve; 

• Projeto: Grupo de Estudo Ordens do Sucesso - Exito na vida e na 

A Secretaria investiu na melhoria do ambiente de neg6cios, promovendo a 

quallficacao profissional atraves de f6runs, palestras, cursos, oficinas, e eventos que 

favorecarn a rnodernlzacao dos neg6cios e aqeracao de emprego e renda, tornando a 

cidade um ambiente cada vez mais atrativo para investidores e empreendedores. Em 

virtude da Pandemia do COVID-19, muitos processes e fluxos de atendimentos da 

SEMTRE foram alterados da forma presencial, para o atendimento online. 

Visando o desenvolvimento de pessoas, o Nucleo de psicologia da SEMTRE 

buscou visa instrumentalizar os trabalhadores da lndustrla e do Cornercio que 

procuram pelos services de qualificacao profissional, por meio da orientacao de 

carreira. Para tal, foram desenvolvidas atividades, distribuf das em encontros na 

modalidade coletiva, por meio de Vlvencla Terapeutica lntegrativa, Workshop 

Vivencial, Projeto de Orlentacao Profissional e Desenvolvimento de Carreira e par 

meio de Grupo de Estudo, coma discriminado abaixo: 

• Projeto Trilhos - Caminhando em Busca da realizacao Profissional - Terna: 

Cam pan ha Janeiro Branco - Acoes de Saude Mental; 
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adequada execucao do trabalho social nos empreendimentos do Programa Minha 

Casa Minha Vida. 

9.2 Apoio a Economia Solldaria: 

a. Centro publico de economia popular e solidaria : 

A Coordenacao e a Gerencia Municipal de Economia Solldaria visam apoiar a 

orqanizacao de empreendimentos coletivos do segmento e proporcionar 

oportunidades de cornercializacao dos produtos dos grupos solldarlos. 

No periodo analisado, foi realizado pela Coordenacao e Gerencia Municipal de 

Economia Solidaria o Projeto Mascara Solidaria, iniciativa da Coordenacao, que 

estabeleceu parcerias com empresas doadoras de insumos para fabricacao de 

mascaras, e costureiras parceiras que produziram as mascaras, ficando 50% da 

producao coma fonte de renda para as costureiras e 50% para doacao as 

comunidades carentes (em regime de cooperacao entre a Coordenacao de Economia 

Solidaria e as costureiras-empreendedoras); foi realizada ainda a oficina de boneca de 

fuxico e a oficina de artesanato de fuxico (povoado de Quatis). A Coordenacao 

tarnbem apoiou o Encontro de bicicletas no Centro Cultural Glauber Rocha e o 

Carnaval Conquista Cultural; assessorou na conducao de processes eleitorais junta 

aos 6rgaos publicos relacionados, com elaboracao de atas, estatutos, conducao de 

assembleias entre outras acoes pertinentes a reformulacao dos Estatutos da 

Economia Solidaria; e realizou ainda atendimentos a cidadaos que procuraram 

orientacoes quanta a Coordenacao de Economia Solidaria, 

A Gerencia de Economia Solidaria, atraves do Projeto Recicla Conquista 

(projeto que visa a gestao de residues e coleta seletiva no Municipio de Vitoria da 

Conquista), formaliza as Cooperativas de Catadores, que fazem parte do Projeto 

Recicla Conquista, promovendo assim, a gerac;ao de emprego e renda para catadores 

de reciclaveis do antigo lixao, atraves da coleta de residuos. No periodo analisado, 

foram realizadas: 

• Visitas peri6dicas ao galpao da Cooperativa; 

• Acompanhamento do projeto de fomento as cooperativas de catadores, 

promovido pela ANCAT- Assoclacao Nacional dos Catadores e Catadoras 

de Materiais Reclclaveis (Etapa 02); 

• Reuniao com a equipe do PMSB - Plano Municipal de Saneamento 

Basico, para tratar de assuntos relacionados ao reclcla conquista; auxflio 

aos catadores na busca de novas empresas parceiras; 
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9.3 Programa de Apoio a Captacao de lnvestimentos - Programa de Politicas 
Publicas de Juventude: 
A Coordenacao de Juventude assessora o Governo Municipal na formulacao e 

lrnplantacao das politicas publicas para a juventude e nas articulacoes de projetos 

Estaduais e Federais, voltados a politicas para a juventude. Alern disso, articula, 

promove e executa programas de cooperacao com outros orqaos municipais e com 

organismos estaduais, nacionais e internacionais, publicos ou privados, voltados a 

irnplantacao de polfticas publicas para a juventude, e atende as diversas entidades 

organizadas da juventude, auxiliando o encaminhamento de suas demandas junto aos 

6rgaos municipais. 

Nos tres primeiros meses do ano de 2020 a Coordenacao de Juventude se 

dedicou ao trabalho interno, na orqanizacao do Programa Estacao Juventude 2.0, 

• Acompanhamento do projeto de auxflio as cooperativas de catadores, 

promovido pela Empresa Tetra Pak; 

• Reuniao com a Coordenacao de Gestao de Resfduos do Hospital SAMUR, 

para definlcao da forma de coleta, no referido hospital, atraves de parceria 

com a cooperativa; 

• Reunlao com catadores e com a Coordenacao do CSU - Centro Social 

Urbano, para definlcao do Projeto de construcao do Ecoponto no local; 

• Definicao do uso de recurses oriundos do projeto de parceria com a 

SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo 

da Bahia, atraves da rede de cooperativas; reuniao com o Secretario 

Municipal da SEMTRE e representantes do Governo Municipal para 

resolucao e definlcao dos rumos do Projeto Recicla Conquista, sob o ponto 

de vista da gestao municipal; 

• Cadastramento dos cooperados para recebimento de cestas basicas em 

diversos projetos de apoio a catadores de reciclaveis (ANCAT, Empresa 

AMBEV, Empresa Tetra Pak e MNCR - Movimento Nacional dos 

Catadores de Materiais Reciclavels): 

• Auxflio no cadastro e acompanhamento da anallse para o recebimento do 

auxflio emergencial do Governo Federal; 

• lnscricao do Projeto Recicla Conquista no edital do programa Ecomudanca 

do Banco ltau, para beneficiamento da cooperativa. 
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9.4 Programa de Oualiflcacao e Requallflcacao Profissional: 
a. Sistema Nacional de Empregos - SINE: 
0 Programa Sistema Nacional de Empregos - SINE esta desativado no 

Municipio. Para atender o Programa de Oualificacao e Requalicacao Profissional, a 

Prefeitura Municipal implementou a Sala do Empreendedor (oficializada atraves do 

Decreto Municipal n° 19.490/19), cumprindo, assim com o programa contido no PPA. 

A Coordenacao Socioprofissional e de Apoio a lndustrla e Cornercio visa 

estimular a lmplantacao de projetos economicos que promovam o desenvolvimento 

sustentavel no municipio. A Gerencia de Oualificacao Profissional acompanha e 

promove a avaliacao de projetos e atividades, administrando a polftica de 

desenvolvimento da industria, do cornercio e dos services, e promovendo e efetuando 

estudos, pareceres, reunloes e publlcacoes sabre assuntos pertinentes ao Cornercio e 

a lndustrla. No ano de 2020 destacamos as seguintes acoes: 

• Reuniao com a SOCICAN - Empresa administradora do Aeroporto Glauber 

Rocha, para implantacao da area destinada ao embarque e desembarque 

de passageiros e area destinada aos motoristas de aplicativos; 

• Realizacao do I Forum sobre a duplicacao da BR 116 em parceria com a 

VIABAHIA, Concesslonarla de Rodovias S/A; 

• Reuniao com o Secretario Nacional de Fomento e Incentive a Cultura 

(SEFIC), quando foi discutido e pleiteado o apoio e verbas (emendas e 

editais) ao movimento artistico e cultural e aos pequenos ernpresarios de 

realizando oficinas, atendimento para lnscricao no ID Jovem e executando ajustes no 

processo de lnsercao e adesao da Coordenacao Municipal da Juventude no 

Programa Federal SINAJUVE. Juntamente com a Coordenacao Municipal de 

Prornocao a lgualdade Racial, a Coordenacao Municipal de Juventude visitou as 

comunidades quilornbolas da cidade, conscientizando sabre as medidas que devem 

ser adotadas para evitar a contaminacao, pelo virus do COVID-19, respeitando as 

tradicoes dessas comunidades; a Coordenacao esteve tarnbem na Subprefeitura de 

Jose Goncalves, acompanhando e orientando, da melhor forma, pautas ligadas a 

juventude da zona rural, onde foi observada a grande procura por cadastros no ID 

Jovem. A Coordenacao acompanhou ainda a elelcao da mesa diretora do Conselho de 

Juventude e deu inicio as discussoes dos trabalhos e demandas; realizou tambern o 

Projeto virtual Outubro jovem. 
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9.5 Atividade economlca geradora de trabalho e renda: 

E ainda disponibilizado por meio do Service de Psicologia Organizacional e do 

Trabalho da SEMTRE, o atendimento psicol6gico online e presencial. Esta e uma 

modalidade de atendimento regulamentada pelo Conselho Federal de Psicologia, 

indicado para as pessoas que estao passando por dificuldades emocionais causadas 

por acontecimentos inesperados ou nae planejados. E um service destinado a 

microempreendedores, trabalhadores da lndustria e Cornercio, ou qualquer pessoa 

adulta da comunidade que esteja desempregado. Os atendimentos estao sendo 

realizados em horario comercial, previamente agendados, na modalidade de 

"Atendimento Breve", podendo se estender ate 07 (sete) encontros e se necessario, 

sac realizados encaminhamentos para a psicoterapia, nos servlcos de saude do 

municfpio de Vitoria da Conquista. 

Vitoria da Conquista, em especial ao Projeto Casa dos Carneiros, do 

cantor e compositor Elomar Figueira, ao Projeto Cafes Especiais e ao 

Projeto do Nucleo de Biscoitos Caseiros de nossa cidade; 

• Elaboracao do Projeto de Assessoria Empresarial Online; 

• Consultoria do SEBRAE para a Rede Simples Avancada; 

• Atendimentos ao Microempreendedor Individual, referente forrnalizacoes e 

alteracao e baixa de empresas; ernissao de boletos; declaracoes; 

lnforrnacoes diversas e orientacoes quanto ao auxilio ahmentacao e 

informacoes diversas; 

• Participacao no Projeto PICS UFBA um Projeto de Palestras lntegrativas 

on-line promovidas pela UFBA-Universidade Federal da Bahia - Campus 

Salvador; 

• Elaboracao da Portaria Municipal que regulamenta a criacao do SADDI - 

Setor de Analise de demandas e Dialopo lnterinstitucional, que estabelece 

os fluxos e protocolos a serem seguidos pelo Setor quando o 6rgao Gestor 

da Asslstencia Social for demandado pelos 6rgaos do Sistema de Justica 

e do Sistema de Garantia de Direitos; 

• lrnplantacao da Agencia Comunitaria de Correspondente dos Correios no 

distrito de Bate-Pe, em parceria com a interlocucao com a Gerencia 

Regional dos Correios; 
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9.6 Programa de Fomento ao Desenvolvimento e lnovacao: 

a. Atracao e desenvolvimento de atividades empresariais: 
Visando o fomento, desenvolvimento e a inovacao da lndustrla de Vitoria da 

Conquista, a Prefeitura Municipal, atraves da SEMTRE, em parceria com o Movimento 

Pro Conquista (uma orqanlzacao da sociedade civil, sem fins partidarios ou interesses 

lucrativos, que proporciona um espaco de dlscussao para que diversos segmentos 

representativos da sociedade possam debater o futuro do empreendedorismo e do 

voluntariado em Conquista e reqiao) e o SEBRAE, vem executando o Projeto Biscoito 

Caseiro de Vitoria da Conquista, que visa incentivar e fortalecer toda a cadeia 

• Projeto Encontro de Empreendedores 

• Programa Melhor Ambiente de Neqoclos: 

• Projeto Capacitacao Empresarial; 

• Projeto Adocao Empresarial - Programa Municipal de Apolo Tecnico ao 

Microempreendedor Individual e a Microempresa; 

• Projeto Orientacao para pianos de neqocios; 

• Projeto Estratepias Organizacionais; 

• Programa de Desenvolvimento Humano no Ambiente de Trabalho; 

• Projeto Capacltacao para o Desenvolvimento Pessoa! e Profissional; 

• Projeto Biscoito Caseiro; 

• Projeto Empreender; 

• Projeto Improvement blocks (em desenvolvimento); 

• Projeto Uma Tarde para Elas; 

• Projeto Feira para a Mulher Empreendedora; 

• Projeto Planejamento Estrateqlco Pessoal e Profissional 

0 Nucleo de Desenvolvimento de Gestao de Projetos tern a finalidade de 

desenvolver e gerenciar projetos e acoes que promovam a melhoria do ambiente de 

neqocios, articulando tarnbern atividades complementares academlcas de estaqlos, de 

pesquisa e de projetos de extensao, em parcerias com as lnstituicoes de ensino, alem 

de oferecer aos ernpresarios e aos empreendedores a oportunidade de conhecer os 

conceitos sobre: trlbutacao, processos administrativos, financas, folha de pagamento, 

marketing, producao, analise de viabilidade financeira e gestao de pessoas, coma 

tarnbem a aplicacao pratlca dos conteudos, Destacamos os seguintes projetos do 

Nucleo: 
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produtiva do biscoito artesanal, produto ti pico do nos so rnunlci pio e cidades 

circunvizinhas, bem como gerar neqocios, promover as cidades da microrreqiao, 

promover feiras e partlcipacao dos ernpresarios integrantes do projeto, em acoes 

desenvolvidas. 

Entre os dias 30 de outubro a 1° de novembro de 2020, aconteceu a Confraria 

dos Biscoitos: Sabores em Harmonia, no Shopping Boulevard, em Vitoria da 

Conquista. 0 evento foi promovido pelo SEBRAE, atraves do projeto Cadeia Produtiva 

de Alimentos e Bebidas - Biscoitos de Conquista, Shopping Boulevard e Movimento 

Pro Conquista, e contou com a participacao de 8 expositores: dentre os produtores de 

biscoito e outros produtos, produzidos e comercializados na reqiao, 

0 Programa SEBRAETEC e um programa de orientacao especializada e 

customizada para implementar solucoes em sete areas de inovacao (Design, 

Produtividade, Propriedade lntelectual, Qualidade, lnovacao, Sustentabilidade, 

Tecnologia da lnforrnacao e Comunicacao), Este Programa atendeu empresas que 

optaram pelas consultorias detalhadas, com limitacao de ate 03 (tres) consultorias por 

empresa, sendo que a Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista coube o valor de 

30% da solucao aplicada, e ao SEBRAE/BA 70% do valor de cada consultoria. 

Durante a vigencia do contrato, foram atendidas 10 (dez) empresas integrantes da 

Cadeia do Biscoito de Vitoria da Conquista, com um total de 18 (dezoito) consultorias, 

tendo foco principal no processo de fabrlcacao de alimentos, planejamento e controle 

da prcducao, e e-commerce. 

Em busca de trabalhar acoes que estimulem, capacitem, ampliem e 

possibilitem novas formas de trabalho, vendas e neqocios entre comerciantes e 

clientes, durante a crise do COVID-19, a Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista, 

lancou a plataforma online (https://comercioconquista.pmvc.ba.gov.br) para 

lnterrnediacao de vendas. 

0 Projeto Empreender e um programa da CACB - Confederacao das 

Associacoes Comerciais e Empresariais do Brasil, em parceria com o SEBRAE, que 

visa o fortalecimento da micro e pequena empresa ao reunir ernpresarios; a realizacao 

e uma parceria entre a ACIVIC - Associacao Comercial e Industrial de Vitoria da 

Conquista, o SEBRAE ea Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista. 

Programa Portal do Desconto tern como objetivo potencializar o poder de 

compras do servidor municipal de Vitoria da Conquista, proporcionando beneffcios na 
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b. Oualificacao dos pontos e roteiros turisticos e culturais: 
A Gerencia de Fomento ao Turismo visa desenvolver o Turismo coma atividade 

Econ6mica autossustentavel em gerac;ao de Emprego e Renda, proporcionando 

lnclusao social. Destacamos algumas acoes executadas no perlodo analisado: 

• Projeto P6r do Sol no Cristo, com planejamento de Logfstica; 

• Visitas tecnlcas a Casa dos Carneiros, Planetarlo Municipal, Cristo de 

Mario Cravo e Memorial Regis Pacheco com o Secretario de Fomento a 
Cultura do Governo Federal; 

• Conclusao do Roteiro para o Plano Municipal de Turismo de Vitoria da 

Conquista; 

• Reconhecimento de 03 (tres) trilhas na Serra do Marcal, para futura 

dernarcacao de ponto turlstico; 

• Reuniao com o Conselho Municipal de Cultura sabre a Lei Aldir Blanc e 

suas aplicacoes: 

• A96es efetuadas diretamente nos Hotels da cidade para incentivar as 

lnscrlcoes na ABJH-Ba (Assoclacao Brasileira da lndustrla Hoteleira, setor 

Bahia); 

• Reuniao com o Artista Plastlco Allan di Kard, quando houve a doacao a 
cidade, de uma Escultura inspirada na Pandemia do Covid-19, em 

homenagem aos profissionais de Saude diretamente ligados ao tratamento 

de infectados pelo virus; 

• 0 "Censo Hoteleiro de Vitoria da Conquista", onde foram informadas a 

quantidade de habitacoes da Rede Hoteleira, especificacoes, e ocupacao 

media no ano de 2019; 

• Verlficacao e julgamento dos 147 (cento e quarenta e sete) projetos 

apresentados pelos Artistas locais participantes do Edita[ Gildasio Leite, 

para ajuda Emergencial aos mesmos, atraves da SECTEL - Secretaria 

Municipal de Cultura, Turismo e Lazer, onde foram premiados 115 ( cento e 

quinze) Projetos; 

forma de descontos na aqulslcao de services ou produtos junta as empresas 

participantes. 
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e. SAC Municipal: 
0 Projeto SAC Municipal, tern coma meta promover a agilidade e a unficacao 

do atendimento, fornecendo certid5es, alvaras e documentos de forma online, 

d. PPP's e concessoes: 

Com o nova contexto economlco de escassez de recurses publicos as PPPs - 

Parcerias Publico Privadas se tornaram uma excelente oportunidade para atracao de 

investimentos e oferta de services publicos, com Economicidade e qualidade, visando 

desenvolver um marco legal, criando as condlcoes para o Municipio estruturar e 

contratar. Vitoria da Conquista tern demanda e apresenta excelentes condicoes para 

atender diversos services publicos, atraves de PPPs e Concess6es em areas, coma: 

ilurninacao pubiica, destinacao final de residues s6Jidos e llquidos, smart cities (sao 

sistemas de pessoas interagindo e usando energia, materiais, services e 

financiamento para catalisar o desenvolvimento econornico e a melhoria da qualidade 

de vida.), entre outras. 

c. Cria9ao do Parque Tecnol6gico: 
A SEMTRE aposta na inovacao tecnol6gica com a lmplantacao do projeto do 

Parque Tecnol6gico (nas areas de tecnologia da lntorrnacao, comunlcacao e 

biotecnologia). 0 Parque tern coma objetivo abrigar e promover: aceleradora de 

Startups, incubadora de empresas, laborat6rio de prototipagem e anallse, nas areas 

de tecnologia da inforrnacao e cornunicacao, biotecnologia e agro-alimentar. No ano 

de 2020, conseguiu grandes avancos atraves da parceria com uma Rede de 

Apoiadores: SECT[ - Secretaria Estadual de Ciencla, Tecno!ogia e lnovacao, !FSA - 

lnstituto Federal da Bahia, Entidades Representativas Empresariais, UESB - 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, entre outras. 

Vitoria da Conquista foi classificada com a prerniacao maxima e coma o unico 

projeto da Bahia no Edital da ABDI - Agencia Brasileira de Desenvo!vimento Industrial, 

projeto que tern coma objetivo a transformacao digital de MPES - Micro e Pequena 

Empresa. 

• Conclusao e envio a Secretaria Municipal da Transparencia e do Controle 

- SMTC dos projetos de reestruturacao do COMTUR (Conselho Municipal 

de Turismo) e da criacao do FUMTUR (Fundo Municipal de Turismo). 
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11. 1 I ncentivo, Valor, Cultura e Turismo: 
a. Apoio e valorizacao de artistas e grupos culturais: 

Visando o apoio e a valorizacao de artistas e grupos culturais, a SECTEL, 

juntamente com o Conselho Municipal de Cultura do Municf pio de Vitoria da 

Conquista, lancou o Concurso n° 001/2020 referente ao do 1 Edital de Arte e Cultura 

Gildasio Leite, que premiou 115 (cento e quinze) Trabalhos Artistico Culturais, feitos 

exclusivamente em formato eletronico e produzidos por artistas e trabalhadores da 

Cultura, residentes em Vitoria da Conquista; tarnbern foram abertos mais tres 

concursos (Concurso de Prernlacao Trajet6rias; Concurso de Premlacao Forrnacao e 

Concurso de Prerniacao Reestruturacao) em atendimento a Lei Aldir Blanc, destinados 

a prernlacao de propostas culturais no periodo da pandemia. 

As lnscricoes do I Edita! de Arte e Cultura Glldasio Leite ficaram abertas de 21 

de agosto a 09 de setembro de 2020 e para participar, o proponente deveria estar 

cadastrado ou se cadastrar no Censo Cultural do Municf pio. Ja as inscricoes dos 03 

concursos da Lei Aldir Blanc, foram realizadas atraves do endereco eletrcnico 

https://aldirblanc.pmvc.ba.gov.br/inciso-3, entre os dias 27 de novembro a 06 de 

Fonte: Plano Plurianual 2018/2021 

Tabela 10: Secretaria Municipal de Cultura Turismo, Esporte e 
Lazer - SECTEL 

Quantidade 
de Programas Status 

Program as 

10.1 Incentive, Valor, Cultura e 
Em execucao 

Turismo 

02 10.2 Incentive e 

Desenvolvimento do Esporte e Em execucao 

Lazer 

10. Secretaria Municipal de Cultura Turismo, Esporte e Lazer - SECTEL 

reduzindo o tempo de espera do contribuinte. Para o atendimento presencial, 

combinado com o atendimento online, deu inicio ao processo de llcltacao do Sistema 

de Atendimento Online, com prevlsao de contratacao para lniclo de 2021. 
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c. Realizacao de eventos turisticos e populares: 
A SECTEL em parceria com as Secretarias Municipais de Cornunicacao, 

Governo, Mobilidade Urbana, Services Publicos, Trabalho, Renda e Desenvolvimento 

Econornico, Gabinete Civil e a 77a Companhia lndependente da Polfcia Militar - PM 

iniciou a 2a edlcao do Projeto PM no Por do Sol, um evento que reline cultura, rnuslca, 

gastronomia, lazer, shows musicais, atividades esportivas, exposicao de carros 

antigos e feirinha de artesanato. Localizada no alto da Serra do Periperi, na area do 

monumento do Cristo de Mario Cravo, sempre aos domingos. 0 evento ocorreu nos 

dlas 02, 09, 15 e 16 de fevereiro de 2020. Devido a pandemia do COVID-19, a 

Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista cancelou o Arraia da Conquista, uma das 

festas mais tradicionais do Sao Joao baiano. A SECTEL realizou ainda, no mes de 

setembro de 2020, o Plano de Acao da Lei Aldir Blanc; no mes de dezembro de 2020; 

b. Manutenc;:ao, desenvolvimento das atividades de cultura, turismo, 

esporte e lazer: 
A Estacao Cidadania - Cultura J. Murilo integra, no mesmo espaco, programas 

e acoes culturais, praticas esportivas e de lazer, forrnacao e qualificacao para o 

mercado de trabalho, services socioassistenciais, polltlcas de prevencao a violencia e 

de inclusao digital, visando promover a cidadania em territ6rios de alta vulnerabilidade 

social. 0 equipamento atende a comunidade local, seu entorno, CRAS Pedrinhas, 

CRAS Extensao Nova Cidade, os projetos NaVaranda e Acolhendo e Cuidando, alern 

de todo o municf pio. Na Estacao Cidadania sao oferecidos cursos para a populacao 

como: Desenho Expressional, Ballet Classlco, Teatro Vocacional, alem das oficinas de 

Hip Hop e Capoeira. As aulas foram iniciadas no dia 03 de fevereiro de 2020 e 

suspensas ap6s a publicacao do Decreto Municipal n° 20.190 de 16 de rnarco de 

2020, que paralisou as atividades de todas as escolas, devido ao COVID -19. A oficina 

de Ballet Classico iniciou aulas informativas e praticas sobre as tecnicas a serem feitas 

pelas alunas da oficina, no dia 11/08/2020, atraves do aplicativo Zoom. 

dezembro de 2021. No total, foram premiadas 384 (trezentas e oitenta e quatro) 

propostas divididas em tres eixos, que contemplaram artistas e espacos culturais das 

zonas urbana e rural do municf pio. Os editais estavam em conformidade com a Lei 

Federal n° 14.017/2020, conhecida como Lei Aldir Blanc, a Lei Municipal n° 

2.106/2016, e o Decreto Municipal n° 20.590/2020. 
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e. Manutenc;ao e arnpliacao do Conservat6rio Municipal de Musica: 

0 Conservat6rio Municipal de Musica de Vitoria da Conquista e hoje a unlca 

escola de musica mantida par uma prefeitura em todo o interior da Bahia. Nesse 

• Concurso de Prernlacao Reestruturacao - Aurino Cajafba: prernlo para 15 

(quinze) proposlas de reestruluracao para continuidade e aperfeicoamento 

do trabalho artistico-cultural de artistas e trabalhadores da cultura, em 

conformidade com a Lei Federal n° 14.017, de 29 de junho de 2020, "Lei 

Aldir Blanc", Lei Municipal n° 2106/2016, Decreto n° 20.140/2020. 

• Concurso de Prerniacao Formacao - Dona Fidelcina: prernio para 20 

(vinte) propostas de formacao artlstico-cultural de artistas e trabalhadores 

da cultura cultura em conformidade com a Lei Federal n° 14.017, de 29 de 

junho de 2020, "Lei Aldir Blanc", Lei Municipal n° 2106/2016, Decreto n° 

20.140/2020; 

d. Realizacao de acoes e eventos de arte e cultura: 

Fora, realizadas as seguintes atividades par parte da SECTEL, em atendimento as 

acoes de eventos de arte e cultura: 

• I Ed ital de Arte e Cultura Gildaslo Leite, que premiou 115 ( cento e quinze) 

Trabalhos Artistico Culturais, nas areas de: Artes visuais, audiovisual, 

culturas digitais, design, moda, teatro, literatura, musica, danca, circa, 

patrlrnonlo imaterial e cultura lndenitaria, culturas populares, festas, ritos, 

cultura LGBT, genera, afrodescendentes, quilombolas, indfgenas, 

Patrlmonlo material, pensamento e mem6ria, bens culturais, educacao, 

patrimonio, museus, arquivos, biblioteca, leitura, livros, polfticas e gestao 

cultural, cooperacao, formacao cultural, redes culturais, a artes integradas; 

• Concurso de Prerniacao Trajetorlas - Jorge Melquisedeque: prernio para 

349 (trezentos e q uarenta e nave) trajet6rias artlstico-culturais de artistas e 

trabalhadores da cultura em conformidade com a Lei Federal n° 14.017, de 

29 de junho de 2020 - "Lei Aldir Blanc", Decreto Presidencial n° 

10.464/2020, Lei Municipal n° 2.106/2016 e Decreto Municipal n° 

20.140/2020; 

efetuou as ornamentacoes de Natal na sede de Vitoria da Conquista e nos distritos de 

lnhobim, Bate-Pe e Jose Gongalves. 
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f. Revltallzacac da Biblioteca Municipal: 
A Biblioteca Municipal Jose de Sa Nunes difunde e estimula a atividade de 

leitura e pesquisa nas escolas municipais e na populacao em geral e rnantem o acervo 

biblioqrafico do Muni cf pio. Alern de pro mover a aquisicao de novos exemplares para a 

atuallzacao e modernizacao do acervo existente, faz a recuperacao de exemplares 

danificados. Nos tres primeiros meses do ano de 2020, a gerencia da biblioteca 

instalou o Livro Diario, para registro de usuarios; instalou o Livro Mem6ria, para 

descrever todas as acces do dia; realizou reunioes para planejamento do ano; 

catalogou 1.400 (mile quatrocentos) livros; deu inicio ao Projeto Biblioteca Viva, com o 

curso "A Arte de Contar Hist6rias", em parceria com a Secretaria Municipal de 

Educacao e a Coordenacao Pedag6gica, ministrado para professores e monitores das 

novas Creches Municipais; realizou amostra de Hist6rias lnfantis, na Sala de Leitura 

espaco sao oferecidos curses gratuitos de diversos instrumentos musicais, a exemplo 

de piano, teclado, vlolao, flauta dace e transversal. Para fomentar tarnbern o ensino da 

rnusica popular, e nae s6 da erudita, sac ministradas no Conservat6rio aulas com viola 

e acordeao. 
No mes de janeiro de 2020 foram abertas as lnscricoes atraves do site da 

Prefeitura Municipal (https://www.pmvc.ba.gov.br/inscricoes-abertas-para-selecao-do- 

conservatorio-municipal-de-musica/) para os candidates interessados em aulas de 

musica e instrumentos. Em fevereiro de 2020 ocorreu o teste seletivo para novas 

alunos, matriculas e planejamento das aulas. As aulas iniciaram em rnarco de 2020, 

ate a publicacao do Decreto Municipal n° 20.190 de 16 de marco de 2020, que 

suspendeu as atividades de todas as escolas, devido ao COVID -19. 0 restante do 

ano, o Conservat6rio funcionou na modalidade de tele trabalho, com as atividades 

sendo realizadas via aplicativo Whatzapp. Foi criado um grupo para cada turma, e 

disponibilizado o material de estudo em PDF e video aulas, atraves do canal do 

youtube dos instrutores, para que as alunos estudassem em casa. Existem alunos que 

nao es tao conseguindo acompanhar as atividades on line, nesse caso, a rnatrl cul a 

ficou assegurada pelo Conservat6rio ate a volta das aulas presenciais; em nenhuma 

hip6tese, o aluno foi prejudicado. Houveram reuni6es internas, para decis6es sabre o 

final de ano e a limpeza do ambiente foi realizada de forma regular a cada semana. 0 

ano letivo foi encerrado no dia 18 de dezembro de 2020. 
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g. Casa memorial Dr. Regis Pacheco: 

A Casa Memorial Governador Regis Pacheco sedia eventos culturais, como 

lancamento de livros, exposicoes, oficinas, ensaios e atos oficiais da Prefeitura. No 

primeiro trimestre de 2020, foi realizado o Cine Clube, todas as quartas-feiras as 

18:30h. Ap6s a publicacao do Decreto Municipal n° 20.203 de 23 de rnarco de 2020 as 

atividades com a populacao foram suspensas, devido a pandemia do COVID-19. 

Nesse perlodo, o anexo do Memorial Casa Regis Pacheco foi utilizado para o auxflio 

no preenchimento dos cadastros emergenciais do Governo Federal e do cadastro 

Cultural do Municfpio. Entre os meses de setembro a dezembro de 2020, houveram, 

atividades em ambiente virtual com os integrantes da 14° Primavera dos Museus. No 

que se refere a Casa Memorial Regis Pacheco, a SECTEL realizou no perfodo as 

seguintes atividades: 

• Lancarnento do video "visita mediada" com o historiador e servidor Afonso 

Silvestre, na plataforma do Conselho de Cultura; 

• Mesa redonda sabre o mite fundador de Vitoria da Conquista com os 

historiadores: Afonso Silvestre, Fabio Sena, Renata Oliveira e rnediacao de 

George Neri; 

• Acompanhamento e divulqacao dos vencedores do 1 ° edital de arte e 

cultura do edital Gildasio Leite (Concurso n° 001/2020); 

• Elaboracao dos Editais de Forrnacao de Trajet6ria e Restruturacao, para 

abertura de Concurso Publico destinado a prerniacao referente a Lei Aldir 

Blanc (Lei Federal n° 14.017/2020); 

• Elaboracao de atas, resolucoes e portarias; 

• Elaboracao e divulqacao do piano de acao da Lei Aldir Blanc, inciso 2° e 

incise 3°; 

Monteiro Lobato e efetuou a doacao de livros didaticos, para a biblioteca da 

CAESG/ClPE (Companhia lndependente de Policiamento Especializado Sudoeste). 

Ap6s o Decreto Municipal n° 20.203 de 23 de rnarco de 2020 de tele trabalho, a 

Biblioteca funcionou em trabalho remoto. Com o novo cenario mundial, surgiu a 

criacao de um grupo em Whatsapp para dar suporte emocional aos funcionarios, e se 

encontra em andamento a formatacao dos projetos a serem realizados quando houver 

a reabertura da biblioteca, a exemplo do terrnino do Regulamento lnterno da 

biblioteca. 
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h. Prac;a Ceus: 
A Estacao Cidadania - Cultura J. Murilo integra, no mesmo espaco, programas 

e acoes culturais, praticas esportivas e de lazer, formacao e quallficacao para o 

mercado de trabalho, services socioassistenciais, politlcas de prevencao a violencia e 

de lnclusao digital, visando promover a cidadania em territ6rios de alta vulnerabilidade 

social. Conhecida como Praca Ceus, a Estacao Cidadania - Cultura contern biblioteca, 

cineteatro, telecentro, espacos multiuso, Centro de Referencla em Assistencla Social 

(CRAS), quadra poliesportiva coberta, pista de skate, playground, equipamento para 

qinastica e pista de caminhada. 0 equipamento atende a comunidade local, seu 

entorno, CRAS Pedrinhas, CRAS Extensao Nova Cidade, os projetos NaVaranda e 

Acolhendo e Cuidando, alern de todo o Municfpio. 

As aulas na Estacao Cidadania foram suspensas ap6s a publicacao do Decreto 

Municipal n° 20.190 de 16 de rnarco de 2020, que interrompeu as atividades de todas 

as escolas, devido ao COVID -19. A oficina de Ballet Classico e a oficina de Teatro 

Ocupacional retornaram com as aulas informativas e praticas, atraves do aplicativo 

Zoom. No mes de setembro e outubro de 2020, o espaco da sala multiuso foi cedido a 

• Elaboracao de editais do inciso 3° da Lei Aldir Blanc (tormacao - Dona 

Fidelcina, Reestruturacao Aurino Cajafba, Trajet6rias Jorge 

Melq uisedeque ); 

• Langamento da chamada publlca para espacos culturais - execucao do 

inciso 2° da Lei Adlir Blanc; 

• Divulqacao dos selecionados do inciso 2° da Lei Aldir Blanc; 

• Langamento do concurso e hornoloqacao do resultado dos editais do inciso 

3° da Lei Aldir Blanc; 

• Pagamento dos premlos do inciso 2° e 3°, referente a Lei Aldir Blanc; 

• Reunloes com o Conselho Municipal de Cultura e com a sociedade civil; 

• Elaboracao da justificativa para permuta de terreno da Prefeitura Municipal 

pela Casa Glauber Rocha; 

• Acompanhamento do processo de aquisicao da casa de Glauber Rocha; 

• Entrevista concedida para o Bahia Notlcia, sobre a permuta da casa 

Glauber Rocha; 

• Producao da ilurninacao das festas natalinas no anexo da Casa memorial 

Regis Pacheco; 
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b. Construcao e reforma de quadras, ginasio e estadlos: 

Atendendo a atividade de Construcao e reforma de quadras, ginasio e estadlos, 

na Praca Marechal Rondon, a quadra esta sendo toda restaurada, com alambrado, 

llurnlnacao, piso, tabela de baquete, rede de v61ei, traves de futsal. 0 Estadio 

10.2 lncentivo e Desenvolvimento do Esporte e Lazer: 
a. Programa segundo tempo: 

Visando o incentivo e desenvolvimento do esporte e lazer no Municf pio, a 

Coordenacao de Esportes, vinculadas a SECTEL, coordena o Glnasio de Esportes 

Raul Ferraz, a Praca Norberto Aurich, o Estadio Edvaldo Flores, o Estadio Municipal 

da Zona Oeste, o Estadlo Lomanto Junior o a Praca da Juventude. Par conta da 

pandemia do COVID-19, todas as atividades esportivas foram suspensas, ap6s a 

publicacao do Decreto Municipal n° 20.190 de 16 de rnarco de 2020. 

i. Teatro Carlos Jeovah: 
O Teatro Carlos Jeovah e dirigido para a apresentacao de artistas locais e de 

outros Estados par meio de espetaculos de muslca, teatro, danca e movimentos 

culturais diversos. 0 teatro revela-se coma importante apoio para esses segmentos, 

como espaco para o desenvolvimento de espetaculos, ensaios e oficinas. Foram 

realizados, no primeiro trimestre, com o apoio da SECTEL, 35 (trinta e cinco) eventos, 

entre apresentacoes musicals, pecas teatrais, filmagens e grava96es de videos. 

Devido a pandemia do COVlD-19 e seguindo o Decreto Municipal n° 20.190 de 16 de 

rnarco de 2020, todos os eventos foram suspenses. Com o predlo do Teatro fechado 

para o publico, a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer esta fazendo uma 

rnanutencao geral nos equipamentos de som e luz. 

Unidade Acolhendo e Cuidando, pertencente a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social, para a realizacao de reuni5es e oficinas promovidas pela 

Coordenacao de Juventude, voltadas aos adolescentes da unidade (em media 10 

(dez) pessoas par dia) e realizadas em tres dias. No mes de dezembro de 2020, o 

espaco do cineteatro e a quadra poliesportiva foram cedidos ao lnstituto de Educacao 

Desportiva Judo Samurai Ltda-Me, para realizacao de videos de apresentacao do 

exame de Faixa Preta-2020; a Sala multiuso foi cedida para a realizacao de uma 

atividade do GRAS VI. 
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c. Realizacao de eventos esportivos e lazer: 

Na Zona Rural o Campeonato de Futebol do Distrito de Jose Gongalves iniciou 

no dia 26 de janeiro de 2020, com 16 (dezesseis) equipes de povoados diversos, 

porern, todas as atividades esportivas foram suspensas, ap6s a publicacao do Decreto 

Municipal n° 20.190 de 16 de rnarco de 2020, editado por causa da COVID-19. 

A Praca da Juventude recebe visitantes diaries e e utilizada pela comunidade 

para atividades ffsicas; eventos artisticos; culturais e religiosos; piqueniques; 

atividades de lazer; Projeto na Praca com futsal e futebol de campo. Antes do Decreto 

Municipal n° 20.190 de 16 de marco de 2020, ocorriam aulas de educacao ffsica da 

Escola Estadual Sao Joao Batista e aulas de Capoeira do Projeto Na varanda. No mes 

de fevereiro de 2020, a Praca da Juventude sediou o evento Point do Rock, durante os 

tres dias de Carnaval, recebendo aproximadamente 3.000 (tres mil) pessoas. 

0 Estadio Municipal da Zona Oeste tambsm foi utilizado pela comunidade para 

atividades ffsicas; no Estadio Lomanto Junior, a pista de atletismo foi utilizada pela 

comunidade e por corredores, para treinos, e o campo para o Campeonato Baiano de 

Futebol da Serie A. 

No Estadlo Edvaldo Flores o campo foi utilizado pela populacao para pratlca de 

futebol (babas); pelas Escolinhas de Futebol; para Campeonato de Futebol (Master e 

Super Master); e para o Campeonato Municipal de Futebol Feminino. A quadra foi 

utilizada para o evento Projeto Encontro Jovem Moviment; para sediar a Copa Brasil 

de Futsal, e para torneios e jogos de futsal da comunidade. 

Na Praca Norberto Aurich a comunidade realizou atividades ao ar livre, aulas 

de funcional, cornpetlcao de Hip Hop, Projeto Social (futebol), escolinha de futebol, 

escolinha de basquete, babas de futebol e futsal e Roda de Capoeira. A comunidade 

Evanqelica tambem utiliza o local para evanqelizacao e projetos socials. 

Na quadra do Ginasio de Esportes Raul Ferraz foram desenvolvidas atividades 

par escolinhas de basquete, voleibol e futsal; a quadra de areia e a pista de skate 

foram utilizadas pela comunidade para atividades esportivas, e os campos para 

Municipal Lomanto Junior foi revitalizado; a Empresa Municipal de Urbanizacao de 

Vitoria da Conquista - EMURC, junta a Secretaria Municipal de lnfraestrutura - 

SEINFRA e Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA realizaram diversas 

reformas no estadio. 
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Fonte: Plano Plurianual 2018/2021 

Tabela 11: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

Quantidade 
de Programas Status 

Programas 

11.1 A95es de Prornocao Social Em execucao 

Programa de Scquranca Alimentar 
Em execui,:80 

e Nutricional 

11.2 Programa de Polfticas 
Em execucao 05 Publicas de lnclusao 

11.3 Habltacao Popular Em execucao 

1.4 Programa de Atencao a 
Em execucao 

Crianca e ao Adolescente 

11. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

d. Manutene;rao, recuperacao e melhoria de equipamentos esportivos: 
Por conta da pandemia do COVID-19, todas as atividades esportivas foram 

suspensas, ap6s a publicacao do Decreto Municipal n° 20.190 de 16 de rnarco de 

2020. No infcio do ano de 2020, conforme previsto no projeto da Secretaria Municipal 

de lnfraestrutura, foram iniciadas as obras de construcao de cabine para imprensa; 

acesso pavimentado a arquibancada; construcao de vestlarlos para jufzes e 

paisagismo no Estadio Municipal Edvaldo Flores; tarnbem foi realizada a construcao 

do Campo society de Futebol, no Bairro Jurema. 

atividades esportivas desenvolvidas pela comunidade e pela Escolinha de Futebol 

Sociedade Esportiva Rosa Cruz. 

No mes de agosto de 2020, o Esporte Clube Primeiro Passe Vitoria da 

Conquista (ECPP) iniciou seus treinos para a volta do Campeonato Baiano da serie A, 

no Estadio Lomanto Junior. Os jogos do Campeonato nao estao sendo abertos ao 

publico. A pista de atletismo do Estadio Lomanto Junior esta sendo utilizada para 

atividades esportivas desenvolvidas pela comunidade, com multiples corredores. 
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11.1 Ac;oes de Promocao Social: 

a. Desenvolvimento de acoes da Protecao Social Especial (PSE): 

A Coordenacao de Protecao Social Especial - PSE e composta por: 

• Gerencia de Media e Alta Complexidade; 

• Gerencias de Services de Protecao Social Especial de Media 

Complexidade, desempenhadas junta ao Centro de Referenda 

Especializado de Asslstencia Social - CREAS Central, ao CREAS Rural 

Jose Gongalves, ao CREAS Rural Bate Pe, CREAS Medidas 

Socioeducativas - Novo Olhar, ao Centro de Referenda Especializado de 

Assistencia Social para populacao em Situacao de Rua - Centro POP 

Adulto, ao Centro POP Crianca e Adolescente e a Abordagem Social; 

• Gerencias de Services de Protecao Social Especial de Alta Complexidade, 

a serem desempenhadas junta a Unidade de Acolhimento para Crianca e 

Adolescente, ao Programa Acolhendo e Cuidando e ao Programa Familia 

Acolhedora. 
0 Programa de Protecao Social Especial mantido pelo municipio, e destinado a 

familias e indivfduos que se encontram em situacao de risco pessoal e social. 

Nos services de media complexidade, que abrangem 05 (cinco) CREAS, foram 

efetuados atendimentos aos usuarios e a algumas famflias, bem como foram 

realizadas buscas ativas no sistema, com o intuito de identificar os usuarlos. No 

Servico de Protecao e Atendimento Especializado a Farnllias e lndividuos - PAEFI, 

foram acompanhados os casos de usuarlos, tendo permanecia entre 01 (um) mes a 05 

(cinco) anos no service. Tarnbem foram acompanhados adolescentes em cumprimento 

de Medidas Socioeducativas. 
0 Municipio disponibiliza a populacao o Centro de Referenda Especializado de 

Asslstencia Social para a Populacao em sltuacao de Rua - CREAS POP Adulto, o 

CREAS POP Crianca e Adolescente e o Service Especializado em Abordagem Social, 

que realiza um service socioassistencial de media complexidade entre usuarlos de 

drogas ill citas, entre pessoas com doencas ou transtornos mentais, que vivem em 

situacao de rua no municf pio ou que sao oriundas de outro municipio. 

0 CREAS POP Adulto atende pessoas de 18 a 60 anos ou mais e o CREAS 

POP Crianca e Adolescente atende criancas e adolescentes de 0 a 17 anos, 

facilitando o acesso a programas e services publicos que melhorem a qualidade de 
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b. Desenvolvimento de ac;oes de Protecao Social Baslca {PSB); 
A Coordenacao de Protecao Social Baslca - PSB e composta por: 

• Gerencia de Beneficios Socioassistenciais e Eventuais; 

• Gerencia de Atencao Integral ao ldoso; 

• Gerencias de Services da Protecao Social Basica, desempenhadas junto 

aos 08 (oito) Centros de Referencia de Assistencia Social - CRAS; 

vida dos usuarios. 0 Service Especializado em Abordagem Social abordou pessoas 

entre 0 e 60 anos, ou rnals, entre usuarios de drogas ilf citas, pessoas com doencas ou 

transtornos mentais, que vivem em situacao de rua no Municf pio ou sao oriundo de 

outro municf pio. 

Os services de Alta Complexidade sao aqueles que garantem a protecao 

integral - moradia, alimentacao, higieniza9ao e trabalho protegido para famflias e 

indivfduos que se encontram em sltuacao de violacao de direitos. Todos os tipos 

de acolhimento devem garantir a privacidade, o atendimento sem dlscrlrnlnacao, 

respeitando costumes e tradicoes, Deve funcionar de forma ininterrupta e, 

necessariamente, manter a articulacao em rede com orqaos do Sistema de 

Garanti a de Direitos e outros. No municf pio, as UA (Unidades de Acolhimento) 

realizaram acompanhamentos no Abrigo lnstitucional a criancas, adolescentes e 

pessoas idosas, salientando que nas UA's o acolhimento e temporario. 

No que se refere a Alta Complexidade, o Municf pio de Vitoria da Conquista 

possui a Unidade de Acolhimento para Crianca e Adolescente, o Programa 

Acolhendo e Cuidando, o Programa Familia Acolhedora, o Abrigo Nasso Lar (Nao- 

Governamental) e o CREAS Medidas Socioeducativas - Novo Olhar, que oferecem 

duas formas de medidas socioeducativas em meio aberto, estipuladas pelo Estatuto 

da Crianca e do Adolescente. Assim que sao encaminhados ao CREAS Novo 

Olhar, os educandos sac direcionados aos atendimentos nas areas de direito, 

pedagogia, service social e psicologia. 

0 Municfpio de Vitoria da Conquista presta o Servlco de Protecao Social 

Especial para Pessoas com deflclencia, idosos e suas farnllias, atraves de parcerias 

com a APAE - Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Vitoria da 

Conquista e com a ACIDE - Assoclacao Conquistense de lnteqracao do Deficiente; o 

Service de Acolhimento de Adultos e Famflias e realizado alraves de parcerias com as 

instituicoes Casa do Andarilho e a Comunidade de Allanca Anuncia-Me. 
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c. Manutenc;ao do gabinete da secretaria: 
Visando a rnanutencao do Gabinete do Secretario Municipal, a Coordenacao 

Administrativa da SEMDES rnantem os setores de contratos, compras, almoxarifado, 

zeladoria e o setor de qestao de pessoas (que executa o controle de pessoal no que 

tange a frequencia, carga horaria, apontamento de horas extras, llcencas, ferlas, 

adicionais e atuallzacao do cadastro funcional de 541 (quinhentos e quarenta e um) 

Objetivando o desenvolvimento de acoes de Protecao Social Baslca - PSB, o 

municipio de Vitoria da Conquista mantern 08 CRAS - Centres de Referencia de 

Assistencia Social, 01 CCI - Centro de Convivencia da 3a ldade, o Programa Primeira 

lnfancia no SUAS (Crianca Feliz), alern dos Beneficios Eventuais (BE), todos em pleno 

funcionamento. 

Os 08 (oito) GRAS do municfpio (I - Bruno Bacelar, II - Vila America, 111 - 

Pedrinhas, IV - Jardim Valeria, V - Zona Rural, VI - Nova Cidade, Vil -Aparecida, VIII 

- Miro Cairo) realizam atendimento a famflias, visitas domiciliares, encaminhamento 

de usuarlos para services da rede de protecao do Municf pio, concede beneficios 

eventuais (funeral, natalidade, aluguel social, passagem, etc.) e, para melhorar o 

atendimento e ampliar a oferta de services nos diversos territ6rios de atuacao dos 

CRAS, o Governo Municipal vem investindo na capacltacao das equipes, com 

assessorias para o reordenamento das ofertas da Politica de Assistencla Social do 

Municf pio. 0 CRAS contribui para o fortalecimento do vf nculo familiar, social e 

cornunitario, par meio do servlco de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (SFVC) 

que realiza atendimentos em grupo, considerando as faixas etarias e as 

especificidades dos ciclos de vida. Atualmente, o municfpio conta com 19 (dezenove) 

SFVC que estao vinculados aos 08 (oito) GRAS. 

0 Centro de Convivencia da 3a ldade - CCI e um espaco que oferece diversas 

atividades que contribuem no processo de envelhecimento saudavel, no 

desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento dos vinculos 

familiares e do convfvio comunltarlo e na prevencao de situacoes de risco social para 

as pessoas acima de 60 anos. Desde o dia 17 de marco de 2020 foram suspensas as 

atividades do Centro de Convivencia do ldoso devido a pandemia do COVID - 19, uma 

vez que o publico atendido e considerado grupo de risco. 
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d. Desenvolvimento das acoes da gestao do Sistema Unico de 

Asststencla Social - SUAS: 

A Coordenacao de Renda e Cidadania, visando o desenvolvimento das acoes 

da gestao do Sistema Unlco de Asslstencla Social - SUAS vem, de forma satisfat6ria, 

alcancando com exito uma boa parte da populacao. Esta Coordenacao e responsavsl 

pelo Cadastro Unlco, Programa Balsa Familia - PBF, Gestao de Beneffcios e o 

Programa ACESSUAS Trabalho. 
No perfodo analisado, o Municfpio de Vitoria da Conquista possuia 59.409 

(cinquenta e nave mil quatrocentas e nave) farnilias inseridas no Cadastro Onico, com 

o total de 166.187 ( cento e sessenta e seis mil, cento e oitenta e sete) pessoas 

cadastradas, e 51.236 (cinquenta e uma mil e duzentas e trinta e seis) famflias com o 

cadastro atualizado nos ultimas dais anos. 0 Programa Balsa Familia consta com 

20.037 (vinte mil e trinta e sete) famflias beneficiadas. A cobertura do PBF e de 92% 

em relacao as famflias pobres do municlpio, conforme dados mais atuais do Censo 

Demoqrafico, realizado pelo lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica - IBGE. 

0 fndice de Gestao Descentralizada Municipal - IGD-M, e um instrumento de 

prornocao e fortalecimento da gestao intersetorial do Programa Balsa Familia. 0 

lndlce varia de 0 (zero) a 1 (um), e com base nele, os valores sao calculados e os 

recursos sao transferidos do Fundo Nacional de Asslstencla Social para o Fundo 

Municipal de Assistencla Social - FMAS. Em novembro de 2020, o IGD-M de Vitoria 

da Conquista alcancou o fndice de 0,9282, valor acima da media nacional que e de 

0,8483. Portanto, o municfpio esta bem focalizado no que tange ao resultado do IGD. 

A Coordenacao de Renda e Cidadania vem alcancando com exito boa parte da 

populacao, atraves das acoes planejadas e executadas polo Programa Bolsa Familia 

M6vel, que realiza atendimento itinerante, atendendo de forma ampla e eficaz as 

comunidades mais distantes, bem como as pessoas com maior dificuldade de 

locornocao, Com a pandemia do COVID-19, a Coordenacao de Renda e Cidadania 

procurou, mesmo nesse momenta de dificil enfrentamento, juntamente com a 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, desenvolver acoes de prevencao e 

cautela para a reducao do risco de contarninacao pelo virus do COVID-19, tanto dos 

trabalhadores coma dos usuarios que buscaram atendimento do Cadastro Unico para 

servidores). A Coordenacao Financeira mantern todas as acoes rotineiras em perfeito 

funcionamento. 
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Programas Sociais do Governo Federal (Cadlfnico) e do Bolsa Familia. Foram 

implantadas medidas de atendimento regular aos usuarios, intensificando a 

disseminacao de lntorrnacces pelos meios de cornunicacao e a CallCenter, para a 

retirada de possfveis duvidas sabre: Balsa Familia, Cadastro Unico, Auxilio 

Emergencial, entre outras. 
Os atendimentas realizados durante esse perfodo de pandemia foram 

referentes as atualizacoes cadastrais de cadastros pr6ximos do vencimento e/ou 

vencidos, bloqueados ou suspensos; relacionados a anallse da situacoes do Beneficio 

de Prestacao Cantinuada; referentes ao cadastro na Tarifa Social de Energia Eletrlca; 

e direcionados a analise de 6bitas que impossibilitam o acesso aos Programas 

Sociais, servicos e beneffcios. Houve ainda as atividades desenvolvidas pelo Service 

Social do Cadllnico (Programa Bolsa Famflia), com os atendimentos na sede da 

SEMDES; na Prefeitura da Zona Oeste - PZO; nos CRAS; Distrito de Jose Goncalves; 

Distrito de Bate-pe; e Distrito de lnhobim, realizando atendimentos aos cidadaos coma: 

atualizacao cadastral; averlquacao da situacao cadastral no sistema; digita9ao de 

cadastro; cadastro de BPC - Beneficio de Prestacao Continuada; atualizacao do 

cadastro e novas cadastros do programa Balsa Famflia. Tambern foram realizadas 

visitas domiciliares. A Equipe do Programa Balsa Familia M6vel levou os services a 

zona rural e zona urbana e a Equipe de Service Social prestou atendimentos e visitas 

domiciliares e institucionais. 

A Gestao de Beneficios do Programa Balsa Familia - PBF e caracterizada par 

um canjunto de procedimentos e atividades que garantem o cumprimento das regras 

do PBF ea devida transferencia de renda as families, alern do acompanhamento das 

acoes relacionadas ao Programa e das repercussoes de cada uma delas, a exemplo 

de quando o beneffcio e bloqueado ou cancelado, por conta de descumprimento dos 

prazos ou recomendacoes. A Gestao de Beneffcios realiza, diariamente, atendimento 

aos usuarios; atualizacao cadastral e averiquacoes; diqltacao de cadastros; lnclusao 

de novos cadastros e atuallzacao de BPC (Beneffcio de Prestacao Continuada), na 

sede da SEMDES, na Prefeitura da Zona Oeste - PZO, no CRAS, nas Subprefeituras 

dos Distritos de Jose Gongalves, Bate-pe e lnhobim. Realiza tarnbern acao com a 

equipe do Programa Balsa Famflia M6vel, nas zonas rural e urbana, tornando os 

services mais pr6ximos da populacao. 

0 Programa Nacional de Prornocao do Acesso ao Mundo do Trabalho - 

ACESSUAS Trabalho, vinculado aos objetivos do Programa Balsa Famflia, atraves da 
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f. Avanca SUAS e fortalecimento da Rede SUAS (publica e prlvada): 

0 Municf pio de Vitoria da Conquista presta ainda, o Servi90 de Protecao Social 

Especial para Pessoas com deficiencla, idosos e suas familias, atraves de parcerias 

e. Manuten~ao e fortalecimento dos conselhos tutelares: 
A SEMDES conta com 07 (sete) conselhos municipais em sua cornposicao, 

sendo eles: Conselho Municipal do ldoso, Conselho Municipal da Mulher, Conselho 

Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiencia, Conselho Municipal de 

Assistencia Social, Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente, 

Conselho Municipal de Sequranca Alimentar e Nutricional e Conselho Municipal de 

Habitacao e de lnteresse Social que sao gestores de polfticas publicas com a 

participacao popular, para que haja um melhor atendimento a populacao. Alern dos 

conselhos municipais, ha tarnbem o Conselho Tutelar, que e um orgao permanente e 

autonorno, nae jurisdicional, encarregado pela sociedade por zelar pelos direitos da 

crianca e do adolescente. Vitoria da Conquista possui 03 Conselhos Tutelares: 

Conselho Tutelar Leste, Conselho Tutelar Oeste e Conselho Tutelar Zona Rural. 

Ressalta-se que os Conselhos Tutelares nao tiveram suas atividades 

suspensas durante a pandemia, e continuaram atendendo a populacao todos os dias, 

em regime de plantao 24h. 

Coordenacao de Renda e Cidadania, vem estabelecendo com primazia a inclusao das 

famflias em situacao de vulnerabilidade ou rlsco social, no mundo do trabalho, 

viabilizando oportunidades de qualificacao profissional e de emprego ao publico do 

PBF, atuando no Projeto Sala de Espera {que consiste na realizacao de dlalcqos 

enquanto as beneficiaries aguardam por atendimento no Espaco do Programa Balsa 

Familia), bem como no Projeto de Orientacao Profissional - POP, (que visa com que o 

estudante passe par um processo de autoconhecimento e identiticacao de seus 

interesses e habilidades, colaborando no seu processo de escolha e na elaboracao do 

projeto de vida para que alcance sua realizacao pessoal e profissional, nas Oficinas de 

Empregabilidade ). A plataforma digital do Plano Progredir, do Governo Federal, que 

tern coma objetivos a qualiticacao profissional, o incentive ao empreendedorismo e o 

acesso ao mundo do trabalho, encontra-se em manutencao. De acordo com o tecnico 

da plataforma, esta ocorrendo a rniqracao dos dados para um nova portal; dessa 

forma, os cidadaos estao impossibilitados de inscrlcao e acesso aos curses. 
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11.2 Programa de Seguranc;a Alimentar e Nutricional - programa de seguranc;a 
alimentar e nutricional e manutencao do restaurante popular: 
0 Programa de Seguran9a Alimentar e Nutricional e composto: pelo Programa 

de Aquisicao de Alimentos - PAA, pelo Programa Leite Fame Zero, pelas Hortas 

Comunitarlas e pelo Restaurante Popular. 

0 Programa de Aquisicao de Alimentos - PAA tern coma objetivo garantir o 

acesso aos alimentos em quantidade, qualidade e regularidade necessaries as 

populacoes em situacao de insequranca alimentar e nutricional, promovendo assim a 

lnclusao social no meio rural atravss do fortalecimento da agricultura familiar, alem de 

permitir a compra par dispensa de licltacao de alimentos dos produtores rurals, 

obedecendo ao !imite de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) par ano, para cada 

agricultor. 0 Programa vem cumprindo o seu papel social beneficiando cerca de 

10.000 (dez mil) pessoas, atendidas par 12 (doze) entidades socio assistenciais e 47 

(quarenta e sete) entidades e equipamentos. Atualmente o Programa conta com 240 

(duzentos e quarenta) agricu!tores cadastrados e 29 (vinte e nove) Creches do 

Governo e Conveniadas, que atendem as pessoas vinculadas ao Programa, 

adquirindo 185 ( cento e oitenta e cinco) tone!adas de alimentos. 

0 Programa Leite Fame Zero esta desativado desde o anode 2016. Processes 

licitat6rios foram realizados pelo Governo do Estado para a contratacao dos laticlnios, 

porern, para os processes licitat6rios realizados nos anos de 2017 e 2018 nae 

houveram interessados no late destinado ao municfpio de Vitoria da Conquista. 

As Hortas Cornunitarias tern o objelivo de aumentar a oferta de alimentos de 

elevado poder nutritive e melhorar as condlcces de vida de grupos sociais em sltuacao 

de inseguranc;a alimentar, par intermedio da irnplantacao e apoio as hortas 

comunitarlas em espacos disponfveis na comunidade. Como acoes do Programa, sao 

realizadas visitas para acompanhamento das atividades, bem coma !impeza na area 

externa nas 04 (quatros) hortas cornunltarias dos Bairros Vila America (22 famflias 

beneficiadas), Kadija (35 famflias beneficiadas), Recanto das Aguas (10 famflias 

beneficiadas) e Jardim Valeria (25 famflias beneficiadas). 

com a APAE - Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais, e com a AClDE - 

Associacao Conquistense de lnteqracao do Deficiente; o Service de Acolhimento de 

Adultos e Famflias e realizado atraves de parcerias com a Casa do Andarilho e a 

Comunidade de Allanca Anuncia-Me. 
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12. 3 Programa de Politicas Publicas de lnclusao - manutencao das Politicas 

Publlcas especiais voltadas para mulheres e minorias: 

A Coordenacao Municipal de Polltlcas para Mulheres se coloca coma 6rgao 

responsavel par elaborar, proper, articular e executar politicas publicas que 

modifiquem a hist6ria, trabalhando para todas as mulheres, respeitando suas 

diferencas e entendendo o posicionamento estrateqico e os desdobramentos 

conquistados pelo autoconhecimento, protagonismo feminino, autonomia financeira e 

acesso a saude. E de competencia da Coordenacao possibilitar uma boa gestao do 

Centro de Referencia da Mui her Albertina Vasconcelos - CRA V e exercer um papel 

articulador da Rede de Protecao e Atencao a Mulher em situacao de vlolencia, com a 

finalidade de responder as demandas pela protecao da mulher em vulnerabilidade 

pessoal e social. 

0 Conselho Municipal de Sequranca Alimentar e Nutricional tern carater 

consultivo e fiscalizador; cabe ainda ao Conselho estabelecer um dlaloqo entre o 

Governo Municipal e a Sociedade Civil para a forrnulacao de diretrizes voltadas a 

polfticas e acoes na area da sequranca alimentar e nutricional, considerando as 

deliberacoes da Conferencia Municipal de Seguranga Alimentar e Nutricional; a alern 

de fiscalizar, acompanhar, articular e monitorar a converqencia de acoes destinadas a 

assegurar o direito humano a allmentacao adequada e saudavel, 

O Restaurante Popular de Vitoria da Conquista oferece refelcces saudaveis, 

nutricionalmente balanceadas, originadas de processes seguros, de forma a garantir a 

dignidade ao ato de se alimentar as pessoas em situacao de lnsequranca Alimentar. 0 

usuario tern o direito a uma allmentacao de qualidade pagando R$ 3,50 (tres reais e 

cinquenta centavos) pelo prato, e a Prefeitura contribui de forma significativa com as 

politicas de sequranca alimentar arcando com o subsidio de R$ 5,09 ( cinco reais e 

nave centavos). Para garantir a qualidade e o direito de todos, a Coordenacao realiza 

periodicamente reunloes com representantes da empresa contratada para atuar no 

Restaurante Popular, a fim de garantir a qualidade no atendimento aos usuarlos, o 

acompanhamento do cardapio e a fiscalizacao do contrato. O quadro eletronico que 

mede a satlsfacao do usuarlo foi retirado como medida de prevencao a contamlnacao 

das pessoas pelo COVID 19. No ano 2020 o Restaurante funcionou 242 (duzentos e 

quarenta e dais) dias, servindo um total de 194. 762 ( cento e noventa e quatro mil, 

setecentos e sessenta e duas) refeicoes. 
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11.4 Habltacao Popular: 

0 CRAV tern como objetivo oferecer atendimentos, acompanhamento 

psicol6gico, social, jurfdico, orientacao e inforrnacao a todas as mulheres em situacao 

de violencia. Foram acolhidas no ano de 2020, para primeiro atendimento, 300 

(trezentas) mulheres, com a reallzacao de atendimentos psicol6gicos, jurfdicos e 

dlsponibilizacao de services socials. Houve tarnbern o encaminhamento de mulheres 

para services especfficos disponiveis na Defensoria Publica, CREAS, CAPS, Nucleo 

Jurfdico e de Psicologia das faculdades, Delegacia da Muther, Programa Balsa 

Familia; houve ainda a abertura de estudos de casos e ernlssao de notiflcacoes de 

violencia e/ou abuso de mulheres com vlnculo com o programa, alern de notificacoes 

de violencia e/ou abuse de mulheres sem vinculo com o programa. 

Considerando a declaracao da Orqanizacao Mundial de Saude (OMS), de 30 

de janeiro de 2020, que informa que o surto do COVID-19 constitui uma ernerqencla 

em saude: a Portaria n° 454, de 20 de marco de 2020, do Ministerlo da Saude, que 

declara em todo territ6rio nacional o estado de transmissao cornunitaria do COVID-19, 

e os Decretos Municipais n° 20.190/2020, 20.193/2020, 20.194/2020, 20.203/2020 e 

20.210/2020, que tratam de medidas preventivas e orientadoras sabre a prevencao ao 

contaqio do COVID - 19, e objetivando garantir o acesso das mulheres ao service, a 

Coordenacao Municipal de Mulheres, no sentido de minimizar os efeitos da Pandemia, 

adaptou a forma de atendimento as referenciadas; alterou o horario de atendimento no 

Centro de Referencla da Mulher Albertina Vasconcelos e possibilitou o atendimento 

remoto. A equipe passou a manter contato com as referenciadas atraves de telefone, 

mensagens de texto e audio. 0 Centro de Referencia passou a funcionar em horarlo 

especial, sendo realizadas reunioes vlrtuais com os services da Rede de Atencao e 

Protecao a Mulher e com os Services da Rede Socioassistencial, para estudos de 

cases e consequentemente, para tracar diversas estrateqlas no intuito e garantir os 

Direitos das referenciadas. 

A Coordenacao participou de estudos de caso com os representantes da Rede 

Socioassistencial (CREAS, Unidade Municipal de Acolhimento, Conselho Tutelar e 

Mlnisterlo Publico ); encontros virtuais; lives; rodas de conversa e realizou a cam pan ha 

Mundial dos 16 Dias de Ativismo, pelo fim da violencia contra a mulher. 0 CRAV 

realizou atendimentos individualizados (presenciais e remotes) e atendimentos em 

home office (atraves de Whatsaap e telefone). 
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11.5 Programa de Aten9ao a Crianca e ao Adolescente: 
a. Fortalecimento de acoes para atendimento a crlanca e ao 

adolescente: 
A Rede de Atencao e Defesa da Crianca e do Adolescente tern coma objetivo 

principal o fortalecimento das acoes dos Conselhos, entidades governamentais e nao 

governamentais. Colabora no desenvolvimento de projetos e polltlcas de captacao de 

recurses e redes de inforrnacao. Com a pandemia do COVlD-19 todas as atividades 

nao essenciais presenciais da Rede de Atencao foram suspensas. Em acao conjunta 

com a Secretaria Municipal de Saude, foi solicitado um medico infectologista para 

orientacao quanta a execucao dos services essenciais para os quais, nae houve 

suspensao dos atendimentos. Assim, no dia 09 de abril de 2020 uma medica 

infectologista e uma enfermeira se deslocaram aos Conselhos Tutelares Leste, Oeste 

e Rural, para toccr oxpllcacoos sabre as rnedldas de prevencao, os cuidados, os 

protocolos de hlqienizacao e de distanciamento, coma tarnbem, tirar duvldas, sabre os 

procedimentos que devem ser feitos no atendimento presencial. 

Com a pandemia e a impossibilidade de realizar acoes presenciais, a Rede de 

Atencao e Defesa da Crianca e do Adolescente realizou diversas reunioes virtuais, 

destacando as seguintes atividades: 

b. Manuten9ao e fortalecimento das acoes de habitacao popular 

municipal: 
Visando a Manutencao e o fortalecimento das acoes de habitacao popular 

municipal, a Coordenacao de Habitacao realizou reuni6es externas, internas e virtuais; 

atendimentos presenciais na SEMDES, bem coma, visitas socioassistenciais nos 

bairros e atendimentos socioassistenciais (virtuais e presencias). 

a. Viver bem: 
A Diretoria de Habitacao gerencia dais programas populates: o Programa 

Morar Legal, que e um programa de reqularizacao e leqalizacao fundlaria, com entrega 

de escrituras e reversao de terrenos publlcos: e o Programa Casa Legal, de 

assistencia ao rnutuarlo do Programa Minha Casa Minha Vida, realizando em 2020 o 

acompanhamento social, das reintegrag6es e das denuncias das unidades. 
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• Conclusao do diagn6stico sabre mortes violentas de adolescentes, que 

fora construfdo a partir de pesquisas no Departamento de Polfcia Tecnica 

-DPT; 

• Apresentacao sabre Fluxo de Atendimento sabre Medida Socioeducativa; 

• Evento de assinatura do Termo de Cooperacao Tecnica entre a Childhood 

Brasil e o municf pio de Vitoria da Conquista para que a Childhood possa 

assessorar na implementacao da sala de escuta protegida, como tambem 

na construcao dos fluxes de atendimentos e protocolos; 

• Realizacao da Semana Nacional de Prevencao da Gravidez, institufda 

atraves da Lei n° 13. 798/19, que utiliza como principal estrateqla a 

educacao sexual para prevenir a gravidez indesejada na adolescencla; 

• Acao de Validacao sabre o Subregistro Civil de Nascimento. Essa acao faz 

parte de uma das etapas do Sela UNICEF, que propoe acoes aos publicos 

priorltarlos do Plano Social de Registro Civil de Nascimento e 

Docurnentacao Basica, sendo a populacao em situacao de rua pertencente 

a esse publico: 

• Reallzacao da Campanha lnfancia Sem Racismo, com tema "Seria 

possfvel termos todas as crlancas livres dos efeitos da dlscrirninacao 

racial?"; 

• Reuniao entre a Prefeitura e o Institute Federal da Bahia - lFBA, buscando 

ampliar as parcerias entre os dais 6rgaos. O projeto Cidadao Aprendiz foi 

umas das iniciativas de sucesso entre os mesmos e sera conclufdo em 

junho de 2020, quando completa 02 (dois) anos em que 30 (trinta) jovens 

em vulnerabilidade social tiveram a sua primeira oportunidade de trabalho 

nos setores da prefeitura; 

• Projeto "18 de Maio", com enfase nos mementos virtuais, com a realizacao 

de videoconferencias e atendimentos remotes com as famflias que estao 

em acompanhamento; 

• Capacltacao online do Sela UNICEF; 

• Visitas ao terceiro abrigo provis6rio implantado para a populacao em 

situacao de rua; 

• Lancarnento, no dia Internacional de Combate ao Trabalho lnfantil, da 

Campanha "Quern esta em idade de brincar, nao pode trabalhar"; 
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b. Manuten~ao do Programa Conquista Crlanca: 
0 Centro de Convivencla Conquista Crlanca desenvolve um trabalho 

sociopedag6gico, visando o atendimento as crlancas e adolescentes, com idade entre 

6 e 18 anos, em situacao de vulnerabilidade pessoal e social. Ao longo dos anos, a 

unidade sofreu grandes mudancas em sua concepcao e ao longo do ano de 2018 

passou par um processo de readequacao para se enquadrar nas norrnativas da 

Politica Nacional da Assistencla Social (PNAS). O entao Programa Conquista Crianca 

passou a ser denominado Centro de Convivencia Conquista Crianca e cornecou a ser 

referenciado pelo CRAS IV- Jardim Valeria. 0 atendimento deixou de estar focado no 

usuario e passou a integrar toda a familia atraves das acoes do PAIF {Programa de 

Assistencia Integral a farnllia). 

Foi realizado o reordenamento no Centro de Convivencia Conquista Crianca, 

no primeiro trimestre de 2020, com algumas reuni6es entre a SEMDES e a SMED 

Em rnarco de 2020, foram iniciadas as aulas da oficina de lnforrnatica basica e 

de montagem e rnanutencao de computadores na Rede de Atencao. Foram 

matriculados 65 (sessenta e cinco) alunos nas 07 (sete) turmas, nos turnos da rnanha 

e da tarde. 0 curse e uma continuidade do Projeto "Ampliando Horizontes - Promover 

Avancos Sociais atraves da lnclusao Digital". 

No dia 01 de julho de 2020 o Prefeito foi reconhecido com o Prernio Prefeito 

Amigo da Crianca - PPAC. 0 Processo de avaliacao consistiu em uma analise crltica 

dos dados oficiais e lnforrnacoes autodeclaradas por meio da cornparacao entre as 

inforrnacoes coletadas do primeiro ao terceiro ano da gestao, tambem associadas aos 

indicadores oficiais, do ano de reterencia, denominadas nesse processo come 

situacao final. A Coordenacao da Rede de Atencao e Defesa da Crianca e do 

Adolescente, e tarnbern articuladora do Sele UNICEF, foi a cidade de Salvador 

juntamente com o Secretario Municipal de Desenvolvimento Social, a Coordenacao da 

Juventude e o Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do 

Adolescente para recebero Selo UNICEF, Edi9ao 2017/2020. 

• Supervlsao tecnlca da Childhood Brasil, para elaboracao dos documentos 

que irao nortear o funcionamento do Complexo de Escuta Protegida; 

Acompanhamento da obra do Complexo de Escuta Protegida, juntamente 

com a Secretaria Municipal de lnfraestrutura. 
• 
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Tabela 12: Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana 

12. Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana 

(Secretaria Municipal de Educacao) para efetivacao do planejamento das atividades 

no Centro de Convivencia, sem prejudicar os educandos e usuarios que se beneficiam 

dessas duas acoes estrateplcas (reordenamento ea readequacao), Houve a garantia 

da matrfcula e rematricula de todos os educandos oriundos da Escola Conquista 

Crlanca em outras escolas do territ6rio do bairro Jardim Valeria. Alem da garantia 

dessas matriculas por parte da SMED, foi garantida por parte da SEMDES, protecao 

aos usuarios, lnsercao de novas usuarios nos equipamentos (CRAS e Centro de 

Convivsncia), vinculacao e desvinculacao atraves das acoes executadas pela equipe 

dos GRAS dos seus territories, atendendo tanto ao usuario do service quanta a toda 

sua familia, atraves do PAIF - Protecao e Atendimento Integral a Familia. As 

atividades do Centro de Convivencla Conquista Crianca foram suspensas pelo Decreto 

n° 20.194 de 18 de rnarco de 2020, visando canter a propaqacao do COVID-19. 

Ressalta-se que a suspensao das atividades do Centro de Convlvencia envolveu nao 

somente as criancas e adolescentes assistidas, mas tarnbem os servidores que 

trabalham na unidade que foram remanejados para outros equipamentos da 

Assistencla Social do Municf pio. Com as atividades suspensas, os usuarios continuam 

sendo atendidos e acompanhados pela equipe do GRAS IV-Jardim Valeria, que 

orienta e realiza os encaminhamentos necessaries. Foi criado, no aplicativo whatsapp, 

grupos de convlvencia que rnantern as atividades de forma virtual, auxiliam no 

desenvolvimento de atividades cognitivas, sociopedag6gicas e contribuem para a 

autonomia e lndependencia de cada usuario. Os educadores adotaram uma nova 

metodologia, devido a importancia de realizar esse acompanhamento, para dar 

continuidade aos trabalhos, de forma paralela ao contato virtual; na medida do 

possivel, sac realizadas visitas as famllias, sendo acordada uma nova metodologia na 

Escola Municipal Conquista Crianca, que passara a funcionar em tempo integral 

(quando retornar as aulas), a partir da construcao de novas salas para o 

funcionamento no contra turno das atividades da escola. Em reuniao com a SMED foi 

concretizado o desmembramento das duas polfticas (Centro de Convivencla Conquista 

Crianca e Escola Municipal). 
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12.1 Desenvolvimento e Planejamento Urbano: 

a. lrnplantacao de Ciclovias e Calcadas: 

A Coordenacao de lnfraestrutura Viaria efetua levantamentos destinados a 
elaboracao do planejamento do sistema vlarlo do peri metro urbano e nucleos urbanos 

dos distritos e povoados. Elabora cronogramas de utilizacao de equipamentos de 

acordo com as necessidades e condlcoes clirnatlcas, e promove a inteqracao, par 

meio da construcao de novas estradas nas sedes distritais, vilas e lugarejos. E 
responsavel tarnbern par gerenciar e fiscalizar a execucao de obras no sistema viario, 

realizadas por meio de convenios, contratos e concess6es, bem coma executar obras 

de infraestrutura, incluindo calcadas, passeios, rampas, pistas de rolamento, canteiros 

centrais, etc., de acordo com as normas, padroes e especiflcacoes para construcao e 

conservacao de obras viarias. No ano de 2020 foi exccutado: 

• Construcao de passagens elevadas e lambadas; 

• Rebaixamento de calcada domiciliar; 

• Recuperacao de calcamento; 

• Recuperacao de passeios; 

• Construcao de rampas de acesso nas Avenidas Sao Pedro (Centro), Laura 

Nunes (Boa Vista) e Francisco Santos (Centro); 

• Reposicao/lnstalacao de meio-fio, recuperacao de passeio e sarjeta e 

recuperacao de calcarnento. 

Fonte: Plano Plurianual 2018/2021 

Quantidade de 
Programas Status 

Program as 

12.1 Desenvolvimento e 

Planejamento Urbano 
Em execucao 

12.2 lnfraestrutura de Drenagem e 
Em execucao 

Saneamento 

05 12.3 Sistema Municipal de Transite Em execucao 

12.4 Sistema Municipal de 
Em execucao 

Transporte 

12.5 Desenvolvimento das A96es e 
Em execucao 

lnfraestrutura e Mobilidade Urbana 
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13. 2 lnfraestrutura de Drenagem e Saneamento: 
a. Obras de Drenagem e Saneamento: 
A Coordenacao de Planejamento e Projetos auxilia a execucao e atuallzacao 

do Plano de Mobilidade Urbana do Municf pio e da leqislacao voltada para a area de 

mobilidade. Alern disso, coordena a execucao de projetos arquitetonicos e de 

engenharia bem coma efetua o detalhamento dos equipamentos e orcarnentos; os 

levantamentos topoqraficos, locacoes e rnedicoes de areas; e a atuallzacao 

slstematlca de plantas do desenho urbano. Executou, no ano de 2020: 

• Drenagem do Loteamento Bruno Barcelar; 

• Vistoria para verificar danos em galerias de concreto, em bueiros tubulares 

em aco e concreto, e em canais abertos; 

• Recuperacao e reposlcao de tampas em concrelo armada e grelhas para 

trincheiras; 

• Limpeza de dispositivos de drenagem de aguas pluviais - caixas de 

drenagem, boca de lobo, trincheiras e galerias; 

• Recuperacao de PV's (Peco de Visita) de drenagem; 

• Rebaixamento de rede de Agua; 

• Recuperacao de sarjetas; 

• Drenagem do Loteamento Conjunto da Vitoria; 

• Drenagem do Loteamento Renato Magalhaes; 

b. Promocao e Desenvolvimento das A9oes de Mobilidade Urbana: 
A Coordenacao Administrativa coordena as atividades relativas ao controle de 

pessoal; promove o controle e conservacao dos bens patrimoniais da SEMOB; efetua 

acoes de controle interno; administra a execucao de contratos e convenlos de 

responsabilidade da Secretaria e organiza e encaminha processos de licitacao para 

obras e services, necessarios as atividades da Prefeitura Municipal. No ano de 2020 a 

Coordenacao Administrativa geriu contratos vigentes de anos anteriores e novas 

contratos realizados em 2020; elaborou termos aditivos; encaminhou notas fiscais; 

realizou publicacoes no Diario Oficial do Muni cf pio e publlcacoes no Dlario Oficial da 

Uniao; realizou lancarnentos em sistema pr6prio do Municipio e lancarnentos no 

Sistema SIGA (Sistema lntegrado de Gestao e Auditoria); alern de verificar boletins de 

msdlcao. 
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12.3 Sistema Municipal de Transite: 

a. lrnplantacao e Melhoria da Sinaliza~ao e Equipamentos de Transite: 

Visando a melhoria no transito do Municf pio, a Gerencia de Projetos e 

Execucao de Sinalizacao realizou no perlodo analisado, a confeccao 

do relat6rio semestral da sinalizacao viaria; a elaboracao mensal da escala de 

c. Manuten~ao e Recuperacao do Sistema de Drenagem e Saneamento: 
Visando a manutencao e recuperacao do sistema de drenagem e saneamento, 

a Ccordenacao de lnfraestrutura Viaria executou o projeto de travessia de aquas 

pluvials no Povoado de Itaipu; efetuou a melhoria na captacao de aquas (service 

constante de manutencao, para escoamento das aguas pluvials); realizacao da 

recuperacao de canals e galerias de escoamento de aquas pluviais; da limpeza e 

desobstrucao de canais de aguas pluviais; e diversos services de limpeza com bota 

fora (retirada de entulho) de obras diversas, sinalizacao de obras, instalacao de pontos 

para ligagao eletrica provis6ria, remocao de redutores de velocidade irregulares, 

recuperacao em alvenaria nos predios publicos do DESERG e da sede da SEMOB. 

b. Manutem;ao e Conservacao de Logradouros Publicos: 

Objetivando a rnanutencao e conservacao de logradouros publicos, a 

Coordenacao de lnfraestrutura Viaria realizou service de patrolamento de diversas 

vias, com encascalhamento em pontos crfticos (zona urbana e rural); recornposicao de 

pavimentacao asfaltica (tapa-buraco) em diversas vias do Municf pio (zona urbana e 

distritos); terraplenagem para pavlmentacao asfaltica (nos distritos de lnhobim e 

Veredinha, e no Povoado de Itaipu); construcao de redutores de velocidade 

(passagens elevadas e lambadas); rernocao de redutores de velocidade irregulares; 

reparos em abrigos de 6nibus; sinallzacao de obras; instalacao de pontos para ligac.;:ao 

eletrica provis6ria; pavimentacao do Loteamento Bruno Barcelar; pavirnentacao do 

Loteamento Nossa Senhora Aparecida; pavirnentacao do Loteamento Conjunto da 

Vitoria; pavlrnentacao do Loteamento Renato Maqalhaes; pavirnentacao do 

Loteamento Alto do Panorama; pavimentacao da Rua da Batalha; pavlmentacao da 

Travessa Cacule: pavirnentacao em 2° etapa, da avenida principal do Povoado de 

Itaipu. 

• Drenagem do Loteamento Alto do Panorama. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPARENCIA E DO CONTROLE 



PREFEITURA 

VITORIA DA 
CONQUISTA 
MAIS PERTO Oil 1f0C:E 

P9. Joaqulrn Correia, 55 - Centro 
Fone: (77) 3424-8947 
CEP 45000-907 - Vitoria da Conquista - Bahia 
sectransparencia@pmvc.ba.gov.br 

123 

b. Pavimentacao e Melhoria do Sistema Vlario: 

A Coordenacao de Transite acompanha as atividades de planejamento, 

orqanizacao, gerendamenlu e flscailzacao, necessarias a operacao do sistema de 

transito, bem coma projeta, implanta e administra a slnallzacao viaria e outros services 

e/ou equipamentos inerentes ao sistema; executa, mantem e opera o sistema de 

sinalizacao, os dispositivos e os equipamentos de orientacao e controle do translto de 

velculos e pedestres. Atualmente, a Coordenacao conta com setores de trabalho 

divididos da seguinte forma: Gerencia de Processamento e Arrecadacao: Defesa de 

Autuacao: Gerencia de Educacao; Operacao e Fiscalizagao; Projetos e Execucao de 

Sinallzacao: Logfstica e Compras; Fiscalizacao de Contratos. Como parte da 

service; o acompanhamento da licltacao da sinalizacao vlaria: a rnanutencao corretiva 

em diversos semaforos: a manutencao preventiva na rnaquina de sinalizacao viaria; o 

ajuste da sinalizacao de algumas ruas e avenidas; a recolocacao de placas de pontos 

de cnibus: a sinallzacao de faixa de pedestres em diversas ruas; a slnalizacao de 

emerqencla nas ruas, no p6s chuvas; a efetivacao de sinalizacao ternporaria nas 

diversas obras do municfpio; a slnalizacao horizontal e vertical; a readequacao de 

placas; os ajustes da slnalizacao para o terminal provis6rio, nas imediacoes da Av. 

Lauro de Freitas; a rernocao do conjunto semaf6rico da Praca Sarao do Rio Branco; a 

substltuicao de todo o equipamento do semaforo da Av. Frei Benjamim x Av. Parana 

(manutencao corretiva ap6s curto-circuito na rede geral da Coelba); a rnanutencao 

corretiva em diversos semaforo do Centro da cidade; a slnalizacao de diversas ruas no 

Bairro Jurema, (durante a participacao da edicao do Programa Bairro Legal); o ajuste 

da sinalizacao na Praca Tancredo Neves e na Av. Regis Pacheco; a slnallzacao de 

faixas elevadas de pedestres no cruzamento da Av. Laura Nunes x 3a avenida; a 

slnallzacao de lambadas nos bairros lbirapuera e Recreio; a sinallzacao das setas 

direcionais em frente as agencias da Caixa Econornica Federal; a aquislcao de 3 (tres) 

equipamentos controladores de sematoros: a rernocao do conjunto semaf6rico da Av. 

Olivia Flores nas proximidades do Supermercado Gbarbosa; a instalacao de placas de 

logradouros no Bairro Boa Vista; a realocacao do ponto de Taxi da Praca Sarao do Rio 

Branco; o ajuste do tempo nos sernaforos em diversos locais; a instalacao de "guarda 

corpo" na Rua Francisco Santos e Rua Monsenhor Olf mpio; a lnstalacao de placas de 

requlamentacao e de advertencia na zona rural; a sinalizacao das rampas de 

acessibilidade, no centro. 
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12.4 Sistema Municipal de Transporte: 
a. lrnplantacao e Melhoria dos Equipamentos de Transports: 

0 Guiche de flscalizacao, situado na Avenida Lauro de Freitas, foi demolido em 

abril de 2020 por conta da reestruturacao do Terminal de 6nibus da Avenida Lauro de 

Freitas, e esta funcionando temporariamente em um trailer. No guiche, sao acolhidas 

as reclarnacoes da populacao par escrito e por telefone, e encaminhadas a 
Coordenacao de Transporte, onde sao cadastradas e enviadas para as empresas 

responsaveis pelo service questionado, el ou permlssionarios responsaveis, sendo 

c. Manutem;ao e funcionamento das Atividades de Transite: 

A Coordenacao de Transite efetua operacoes de fiscalizacao programadas, 

como a leitura de catraca e leitura de quilometragem do transporte coletivo urbano 

(6nibus); elas ocorrem mensalmente, no ultimo dia do mes, ou em datas definidas 

estrategicamente, para gerar um hist6rico de dados por amostragem. 

Foram realizados em 2020 aproximadamente 9.500 (nave mil e quinhentos) 

atendimentos no balcao sobre services diversos como: consulta de processes; entrega 

de formularlos: registro de processes: orientacao aos condutores para protocolo de 

defesa prevla e recurses das multas de transito: instrucao dos processos de defesa de 

autuacao de translto e JARI; arquivamento de processes e documentos relacionados a 

recursos de defesa; instrucao de processos e diligencias para o CETRAN (Conselho 

Estadual de Transite ); envio e controle de remessas digitais para o DETRAN 

{Departamento Estadual de Transite) e correios: estatfstica de acidentes sem vftimas, 

de infracoes e julgamentos de processos, alern de apresentacao de condutores do 

vefculo, no memento da lnfracao: analise de processos de defesa previa: analise de 

processes da Jari e de processes do CETRAN; ernlssao de cart5es de estacionamento 

do ldoso; emlssao de cart5es de estacionamento de PNE (Pessoas com 

Necessidades Especiais); ernlssao de notificacoes de autuacces e de notificacoes de 

lmposlcao de penalidade; entrega de lrnposicao de penalidade; julgamento de 

processes de defesa previa e de processos de JAR!. 

"b" acima. 

revitalizacao do Sistema Vlarlo na cidade, foi efetuada a remocao do canteiro da Rua 

Francisco Andrade para rnudanca de trafeqo, a construcao do retorno para desvio de 

translto na Av. Bartolomeu de Gusrnao e varias pavirnentacoes, como ja citado no item 
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