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Apresentado na Câmara Municipal de Domingos Martins no dia 26 de maio de 2011

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
- Casa do Cidadão: mais facilidade na emissão de documentos. Número de
atendimentos em 2010: 3.466
- O Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) em Ponto Alto oferece cursos e
oficinas de arte e capoeira, cursos profissionalizantes de informática básica, eletricista
predial, corte e costura e cabeleireiro.
- Oficinas sócio-educativas de arte, bateria e capoeira: 177 crianças e adolescentes
participantes.
- Atendimentos gerais à população: 1276
- No Programa Bolsa Família, 3.140 famílias foram cadastradas em Domingos Martins
no Perfil CadÚnico.
- 1.923 famílias recebem o recurso por meio do Programa Bolsa Família no município.
- O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI possui dois núcleos de
atuação, em Alto Tijuco Preto e Melgaço. Ao todo, 55 crianças participam das
atividades.
Nos Grupos de 3ª Idade são mais de 800 idosos participantes em todo o município.
Para dar mais conforto aos idosos, a prefeitura municipal adquiriu com recursos
próprios um ônibus semi leito exclusivo para a terceira idade no valor de R$
260.000,00.
- A Casa Lar Pecinhas para Unir acolhe crianças e adolescentes com idades entre zero e
17 anos incompletos em situação de vítima encaminhadas pelo Ministério Público e
Conselho Tutelar, este último em caso de emergência. De agosto a dezembro de 2010
foram 13 crianças atendidas.

Defesa Civil
- Serviços/atendimentos realizados em 2010: 260

Secretaria Municipal de Educação e Esportes
Unidades de Ensino
- EMEF’s: 17
- CMEI’s: 07
- Unidocentes e Pluridocentes: 28
Alunos matriculados
- Educação Infantil: 1.138
- Ensino Fundamental: 3.720
- EJA: 260
- Total: 5.118
Biblioteca Municipal
- Atendimentos: 8.565
Polo Municipal da Universidade Aberta do Brasil (UAB)
- Alunos matriculados: 271
- O Centro de Pesquisa é responsável pela organização de capacitações e cursos para
os educadores da rede municipal de educação. Investimentos em cursos e
capacitações: R$ 81.992,90.
- O Projeto Educação do Campo foi reconhecido pelo Ministério da Educação como um
modelo para todo o Brasil. Domingos Martins é o único selecionado no Estado e um
dos dois selecionados na região Sudeste.
IDEB 2010: município tem as melhores escolas do Estado
- A rede municipal de ensino de Domingos Martins alcançou a melhor nota entre os
municípios do Estado no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2009,
divulgado em julho de 2010 pelo Ministério da Educação.
- Avaliação das séries iniciais: 6,5, a maior entre as escolas municipais capixabas.
- Avaliação das séries finais: 5,3, a maior entre todas as escolas públicas do estado.
- A Escola Municipal Mariano Ferreira de Nazareth alcançou o índice de 7,1. O
indicador conquistado é o terceiro maior entre todas as escolas públicas do Estado e
está um décimo acima da média registrada na rede particular capixaba.
- A prefeitura, em parceria com a Câmara Municipal, também ofereceu no ano passado
o Programa Universidade para Todos para alunos que já concluíram o Ensino Médio.

- Em 2010 também iniciamos a implantação da internet em todas as escolas da Rede
Municipal de Educação.
- Aumentamos em 15% os investimentos com recurso próprios na aquisição de
merenda escolar.
- Implantamos ainda laboratórios de informática em diversas unidades de ensino.
- No Transporte Escolar, os investimentos na condução de alunos da rede municipal
totalizaram R$ 1.742.560,57. Já no transporte escolar estadual foram investidos R$
1.544.295,05
Serviços contratados pelo município
- 127 linhas Municipais, atendendo a 3.726 alunos
- 86 linhas Estaduais, atendendo a 1.599 alunos
Serviços próprios
- 15 linhas, atendendo a 505 alunos
- Atendimento a alunos portadores de necessidades especiais em Córrego São Paulo,
Melgaço, Melgacinho, São Miguel e Tijuco Preto. São 160 alunos especiais atendidos
por seis linhas.
- Adquirimos 3 novos ônibus com valor total de R$ 519.000,00.
- Investimos R$ 165.688,20 na compra de móveis, ventiladores e conjuntos de mesa
pré escolar.
- Também adquirimos 7 Ônibus para Transporte Escolar do Programa Caminhos da
Escola.
Governo Federal: R$ 1.353.330,00
Prefeitura: R$ 13.670,00
- Na área do esporte, o Projeto Criança Cidadã possui núcleos de atividades na Sede,
Santa Isabel, Soído, São Miguel, Melgaço, Melgacinho, Paraju, Perobas, Ponto Alto,
Pedra Azul, Córrego São Paulo e União.
- No Projeto Campeões de Futuro, em parceria com o Governo do Estado, são
desenvolvidas as modalidades de Tae Kwon Do e Natação.
- Em 2010, a prefeitura implantou a Academia Popular na Sede do município. Ao todo
são duzentas pessoas atendidas, entre jovens adultos e idosos. As aulas gratuitas de
alongamento, musculação e ginástica localizada acontecem três vezes por semana na
Academia Ação e Malhação, vencedora da licitação para a prestação de serviços.
- Realizamos de mais de 50 eventos esportivos a nível municipal, estadual e nacional
na Sede e no interior de Domingos Martins

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Educação
Em 2010, a prefeitura deu continuidade à construção de três novas unidades de
ensino:
- EMEF Aracê – em andamento – Convênio com o Governo do Estado - R$ 690.396,33
- EMEF Biriricas – em andamento – recurso próprio – R$ 693.120,36
- EMEF Melgaço – em andamento – recurso próprio – R$ 688.303,16
Outras escolas estão sendo reformadas e/ou ampliadas
- EMEF Osvaldo Reetz – em andamento – recurso próprio – R$ 489.180,91
- EMEF Cristo Rei – em andamento – recurso próprio – R$ 474.438,24
- EMEF Fazenda Germano Schwanz – concluída - recurso próprio – R$ 146.715,55
- EMEF Santa Luzia – em andamento – recurso próprio – R$ 172.999,16
- EMEF Tijuco Preto – concluída - recurso próprio – R$113.151,56
- EMEF Floriano Augusto Dittrich – concluída – recurso próprio – R$ 107.327,75
Esporte e Lazer
- Construção da Praça de Santa Isabel – Convênio com o Governo Federal – em
andamento -: R$ 127.756,44
- Reconstrução do Campo de Futebol de Biriricas - em andamento – recurso próprio:
R$ 159.775,94
- Construção de Campo Society com grama sintética na Sede – Convênio com o
Governo Estadual – em andamento – R$ 235.516,00
Social
- Construção do CRAS em Ponto Alto – Convênio com o Governo Estadual – R$
192.305,98
Saúde
- Construção do Núcleo Estratégico Saúde da Família de Paraju – Convênio com o
Governo do Estado – paralisada - R$ 818.390,17
- Construção do Núcleo Estratégico Saúde da Família de Pedra Azul– Convênio com o
Governo do Estado – paralisada - R$ 818.390,17
A obra está paralisada para ajustes no projeto. A prefeitura solicitou ao Governo do
Estado a adaptação do telhado das unidades de saúde para o estilo colonial, seguindo
as características arquitetônicas do município.
Infra Estrutura
- Terceira etapa do Morangão – Convênio com o Governo Federal – em andamento –
R$ 519.650,93
- Construção do Centro de Juventude da Mulher Rural em Ponto Alto – Convênio com
o Governo Federal – concluído – R$ 103.077,89
- Obra de Infra estrutura do bairro Vivendas do Imperador (água, esgoto e
pavimentação) – Convênio com o Governo do Estado – em andamento – R$
710.976,53
- Pavimentação da via que liga Biriricas à BR 262 – Convênio com o Governo Federal –
em andamento – R$ 1.930.414,52

- Pavimentação de via que liga Paraju a Perobas – Convênio com o Governo Federal –
em andamento – R$ 1.439.961,19
- Pavimentação de acesso à localidade de Tijuco Preto – recurso próprio – concluída –
R$ 341.667,90
- Recapeamento asfáltico da Rua Principal de Ponto Alto – recurso próprio – concluído
– R$ 104.492,29
- Reforma do telhado da LBA – recurso próprio – concluída – R$ 124.224,75
- Reconstrução da ponte do Galo – recurso próprio – em fase de conclusão – R$
152.675,38
- Recomposição de calçamento da rua de chegada da Vila de Paraju – recurso próprio –
concluída – R$ 65.698,76
- Pavimentação da rua 1º de Maio em Soído – convênio com o Governo do Estado –
concluída – R$ 105.690,02
- Contratamos com a Marca Ambiental para recebimento de resíduos domiciliares.
Foram investidos R$ 689.384,85 no transporte de 4.178 toneladas de lixo doméstico.
- Para a coleta de lixo seco, a prefeitura investiu R$ 86.988,00 para garantir o
recolhimento.

Secretaria Municipal de Interior e Transporte
Estradas: manutenção constante e fim dos atoleiros
- Em 2010, mais de 5 mil quilômetros de estradas vicinais foram patroladas e/ou
cascalhadas.
- Pontes construídas e/ou reformadas: 55
- Bueiros construídos: 180
- Também em 2010, a prefeitura realizou um leilão de carros usados e sucatas diversas.
Foram leiloados uma retroescavadeira, três kombis, um Fiat Uno, um Gol, além de
sucatas diversas e de fábrica de manilhas. Com a ação a prefeitura arrecadou R$
116.800,00. O valor adquirido foi utilizado na aquisição de outros equipamentos.
- Adquirimos uma motoniveladora para Secretaria de Interior e Transporte com
recursos próprios: R$ 490.000,00 de investimento.
- Adquirimos também um elevador de carros. É mais segurança para funcionários e
mais facilidade na manutenção de veículos: investimento de R$ 8.000,00 em recurso
próprio.
Frota
Veículos e equipamentos adquiridos em convênio com o Governo Estadual
- Aquisição de 2 Caminhões coletores/compactadores de lixo – Convênio com o
Instituto Jones dos Santos Neves
Governo do Estado: R$ 389.459,00
Prefeitura: R$ 102.541,00

Secretaria Municipal de Saúde
Recursos investidos no Hospital
- A prefeitura municipal investiu 720 mil reais de recursos próprios no hospital. São 60
mil reais mensais destinados à compra de medicamentos, materiais, equipamentos,
contratação de profissionais de saúde. A administração municipal também coloca à
disposição do hospital duas ambulâncias, combustível e manutenção e cede servidores
municipais para prestação de serviços.
- Em abril do ano passado, a prefeitura firmou um convênio de R$ 360.000,00 para
custeio de procedimentos da pediatria e urgência e emergência da maternidade.
- A administração municipal também mantém um contrato com a entidade para
compra de serviços. O recurso é federal e em 2010 totalizou R$ 1.083.477,96 em
investimentos. O montante é destinado ao custeio de procedimentos ambulatoriais e
internações.
- Também em 2010, a prefeitura firmou convênio de repasse de recursos com o
Governo do Estado. O montante de R$ 2.400.000,00 é um incentivo para
complementação dos serviços de urgência, emergência e assistência hospitalar. São R$
200.000, 00 mensais repassados ao Hospital de Domingos Martins
Serviços Odontológicos
- Produção: 81.921 procedimentos
- Implantamos equipes de saúde bucal com dentista 40 horas em Tijuco Preto,
Melgaço, Melgacinho, Ponto Alto e Pedra Azul.
- O Odontomóvel realizou atendimentos em Cristo Rei, Barcelos, Santa Terezinha e
Tijuco Preto.
- O Programa Saúde da Família está presente em Pedra Azul, Tijuco Preto, Ponto Alto,
Barcelos e Melgaço.
- O Programa Agente Comunitário de Saúde na Sede e Paraju.
- Foram 65.554 atendimentos realizados pelos dois programas.
- Na atenção básica, foram 378.944 procedimentos realizados.
- Em 2010, a prefeitura municipal adquiriu dois micro ônibus para transporte de
pacientes para realização de consultas e exames especializados na Grande Vitória. Os
dois veículos custaram R$ 297.000,00 foram adquiridos com recursos de transferência
federal fundo a fundo referente à Média e Alta Complexidade.
- O município ainda disponibiliza outros veículos para transporte de pacientes para
realização de consultas, exames e doação de sangue.

- Em média, cerca de 3.700 pessoas foram transportadas a cada 3 meses em 2010.
- A prefeitura municipal também adquiriu 1 veículo utilitário para as equipes do
Programa Agente Comunitário de Saúde e Programa Saúde da Família de Aracê. O
carro no valor de R$ 52.000,00 foi adquirido com recurso próprio.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural
Atendimento ao produtor – máquinas e equipamentos
- Aquisição de 1 trator agrícola por meio de convênio com a Secretaria de Estado da
Agricultura, Abastecimento, Aqüicultura e Pesca (Seag)
Governo do Estado: R$ 80.000,00
Prefeitura: R$ 34.116,00
- Aquisição de 1 retroescavadeira por meio de convênio com a Secretaria de Estado da
Agricultura, Abastecimento, Aqüicultura e Pesca (Seag)
Governo do Estado: R$ 100.000,00
Prefeitura: R$ 68.700,00
----------------------------------------------------------------------PRONAF CAPIXABA
- Aquisição de 3 micro tratores, 3 carretas agrícolas tracionadas, 3 enxadas rotativas e
3 batedeiras de cereais.
- Aquisição de 1 caminhão baú
Governo do Estado: R$ 197.723,00
Prefeitura: 10.407,00
------------------------------------------------------------------------- Aquisição de 1 Caminhão Baú e 1 Câmara Frigorífica por meio de convênio com o
Governo Federal
Governo Federal: R$ 144.000,00
Prefeitura: R$ 36.000,00
- Aquisição de 1 Retroescavadeira e 1 Trator por meio de convênio com o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Governo Federal: R$ 243.750,00
Prefeitura: R$ 11.360,00
- Aquisição de 1 conjunto de lâminas dianteira e traseira e 1 enxada rotativa com
recurso próprio: R$ 40.000,00
- No atendimento ao produtor, foram prestados aproximadamente 1000 horas de
serviços de retroescavadeira e trator de lâmina.
- A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural também presta serviços de frete de
insumos, materiais de construção e produção agrícola. Em 2010 foram 715 visitas
técnicas em propriedades de todo o município
- Outras atividades desenvolvidas:
- Coleta de amostras de solo
- Dias de Campo
- Reuniões nas comunidades

- Palestras nas associações
- Foram realizadas 3 compras coletivas de insumos agrícolas, proporcionando uma
economia de cerca de 20% no preço dos produtos.
- Produção e distribuição de mudas de palmeiras das variedades real, açaí e Jussara.
Também foram produzidas e distribuídas 5 mil mudas de uva. A secretaria firmou
ainda parceria com a SEAG e o INCAPER para distribuição de mudas de morango, uva,
nectarina, nêspera e outras frutíferas.
- Mobilização de produtores e de associação para participação de projetos de venda de
produtos para o Programa de Aquisição de Alimentos e da Merenda Escolar,
estabelecido pela Lei nº 11.947/2009.
- Em março de 2010, foi inaugurado o escritório do Incaper (Instituto Capixaba de
Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural) na comunidade de Tijuco Preto. No
local os produtores contam com serviços de assistência de um técnico agrícola cedido
pela Prefeitura, que é a responsável também pela manutenção e custeio de um veículo
a ser utilizado nas visitas às propriedades.

Secretaria Municipal Cultura e Turismo
- O Município conquistou 1º lugar no Recall 2010, na categoria Destino Turístico mais
visitado.
- Domingos Martins foi o finalista do Prêmio Prefeito Empreendedor, com o projeto
“FrusFrus” de Ponto Alto.
- O município foi indicado pelo Ministério do Turismo para participação no projeto
nacional de Destinos Indutores de Turismo. O município e a capital do Estado, Vitória,
são os únicos contemplados no Espírito Santo.
Projeto Trem das Montanhas
- Capacitação dos produtores de trabalhos manuais inseridos no projeto.
- Participação nos seguintes eventos: Feira Sabores do Campo, Feira de Agroturismo de
Afonso Claudio, Feira GranexpoES 2010 e na Semana Cultural.
Circuitos Turísticos
- Acompanhamento das reuniões dos Circuitos Rurais (Circuito do Chapéu, Circuito do
Galo e Circuito Vale da Estação).
- Incentivo à criação do Circuito Turístico no distrito de Paraju.
Desenvolvimento Municipal
- Realização de cursos de qualificação dos envolvidos na cadeia produtiva do turismo
local (hoteis, bares, restaurantes e comércio em geral), em parceria com a Secretaria
de Estado do Turismo e SENAC.
Cultural e Social
- Criação do Conselho Municipal de Cultura – COMCULT – DM.
- Apoio e manutenção de grupos culturais de danças, música e canto.

- Valorização dos atrativos culturais do município por meio de contratação para
eventos (bandas de musicais).
- Incentivo à produção de livre expressão com a valorização da vida no campo por
meio do projeto Mostra de Cinema Rural, em parceria com a Secretaria de Estado do
Turismo, Secretaria de Estado da Cultura e Sincades.
- Retomada das atividades da Escola de Música Helena Gerhardt Brickweed.
- A prefeitura realizou a Sommerfest, Carnaval, Festival da Tilápia, Semana Cultural,
Festival de Inverno de Domingos Martins, Blumenfest, Brilho de Natal na Sede e no
interior, Réveillon. Apoiou ainda a realização de festas nas comunidades como a Festa
da Verdura em Aracê, Koncertina Fest em Melgaço e Corpus Christ em Santa Isabel e
Paraju

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
- O Parque Natural Municipal de Domingos Martins será instalado em uma área de
56,4 hectares localizada na Sede. O decreto de criação da reserva foi assinado no dia
22 de outubro de 2010. O convênio o Instituto Estadual de Meio Ambiente (IEMA), que
permite o repasse ao município de recursos oriundos de condicionantes ambientais já
foi assinado e aguarda publicação.
- A criação do Parque tem como objetivo geral a preservação de ecossistemas naturais
existentes de relevância ecológica, de beleza cênica e de fundamental importância
para a qualidade de vida e geração de serviços ambientais à população. Também será
possível o desenvolvimento do turismo sustentável, a exemplo do que acontece em
outros parques ecológicos.
- Em parceria com o IEMA, a Secretaria Municipal de meio Ambiente criou o Projeto
SOS Cascata do Galo, com o objetivo de despoluir a Micro Bacia do Córrego do Galo. O
convênio para repasse de recursos já foi assinado e o próximo passo é a licitação para
contratação de empresa para fornecer os materiais para confecção das fossas sépticas.
Licenças ambientais de obras do município
- Cemitério de Peçanha e Melgaço

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
- No ano passado, os servidores municipais passaram a receber auxílio alimentação,
aprovado pela Lei Municipal nº 2.260/2010.
- O valor mensal repassado a cada funcionário é de R$ 66,00.
- Em 2010, no período de junho a dezembro, foram investidos R$ 536.362,95 em
auxílio alimentação.
Implantação dos serviços de Medicina do Trabalho
Todos os admitidos no Concurso Público, realizado em 2008, contam com serviços de
Medicina do Trabalho. Os novos servidores públicos passam por avaliação médica e

realização de exames específicos para cada cargo. A Prefeitura Municipal também
conta agora com um técnico de segurança do trabalho.

Secretaria Municipal da Fazenda
- Implantação de Núcleos de Atendimento ao Contribuinte na Sede, Tijuco Preto,
Aracê, Ponto Alto.
- Até o dia 26 de maio de 2011 foram movimentados R$ 116.534.548,06 em notas
emitidas em blocos de produtor.
- Produtores com Inscrição Estadual: 2823
Convênios para repasse de recursos próprios
- APAE de Domingos Martins: R$ 96.000,00
- APAE de Venda Nova do Imigrante: R$ 26.496,00
¬- Albergue Martin Lutero: R$ 18.000,00
- Organização de Amparo a Idosos – Sou Feliz: R$ 43.944,00
- Incaper: R$ 6.000,00
- Associação Montanhas Capixabas Turismo e Eventos: R$ 15.700,00

Secretaria Municipal de Planejamento
Agência Nosso Crédito: município registra maior número de operações no Estado
- Operações realizadas desde a implantação: 468
- Valor liberado desde a implantação: R$ 2.000.000,00
- Operações realizadas em 2010: 167 operações
- Valor liberado em 2010: R$ 83.528,18

