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Relatório de Gestão da Prefeitura 
de Viana com os principais 
resultados obtidos, em todas as 
áreas, entre os anos de 2013 a 2016.



APRESENTAÇÃO

Os desaios da gestão pública
 
O que move uma pessoa a ingressar em um cargo público eletivo 

é o desejo de transformação da sociedade. Pelo menos, foi esse 
o desejo que me levou a disputar a eleição de prefeito em Viana 
em 2012: o desejo de fazer o melhor para a sociedade vianense, 
aplicando da melhor forma os recursos públicos. Os desaios foram 
muitos, mas, com comprometimento, boa gestão, competência e 
equilíbrio, conseguimos executar muito e fazer boas entregas para 
a população.

Em 2013, assumimos uma prefeitura com uma dívida de mais de 
R$ 13 milhões e com o imenso desaio de levar o desenvolvimento 
para os moradores de Viana. A tarefa era árdua e seguimos com 
foco no resultado, na melhoria do atendimento ao cidadão e com 
muito amor pela população de Viana.

Entramos em uma das maiores crises econômicas do país, do 
Estado, e não seria diferente em Viana. Mas, mesmo assim, con-
seguimos, com muito esforço, fazer um investimento de mais de 
R$ 78 milhões na cidade. Fiz um trabalho sério de captação de re-
cursos nas esferas estadual e federal: bati de porta em porta, nos 
gabinetes dos deputados estaduais e federais, dos senadores da 
república, e fui atendido porque eles entenderam o nosso desejo 
de melhoria da qualidade de vida do povo vianense.

Esse desejo de transformação me fez lançar, em janeiro de 2013, 
o Programa Municipal de Obras (PMO) e já começamos assinando 
ordens de serviço pela cidade. No dia 23 de março de 2013, lança-
mos uma ferramenta de controle e participação da sociedade com 
relação às obras, o PMO Transparência. O projeto foi vencedor no 
Prêmio de Inovação da Gestão Pública do Espírito Santo, o Inoves. A 
partir daí, Viana sentiu uma onda de transformação.

Também realizamos boas parcerias, que renderam aos cofres 
públicos do município muitas economias, como o convênio com a 
Secretaria de Justiça para a utilização da mão de obra de reedu-
candos nos trabalhos de limpeza pública e manutenção de áreas 
verdes. Projeto também premiado. Foram mais de R$ 7 milhões 
economizados em dois anos deste convênio.

Mesmo com a crise econômica que assola o mundo, mesmo dian-
te das diiculdades de arrecadação que enfrentamos durante todos 
os quatro anos por conta da crise, inalizo o mandato de 2013 a 
2016 com o sentimento de dever cumprido e com uma grande von-
tade de realizar ainda mais pelos vianenses no segundo mandato, 
que o povo me conferiu! E vamos em frente! 

Gilson Daniel
Prefeito de Viana
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Gestão Premiada



Nos últimos quatro anos, o 
município de Viana foi reconhe-
cido em nível estadual e nacional 
pela excelência em sua gestão. 
Foram diferentes premiações, 
em diferentes áreas, que aju-

dam no desenvolvimento eco-
nômico e social do município. 
Somente no Prêmio Inovação 
na Gestão Pública do Espírito 
Santo, o Inoves, o município foi 
reconhecido em 2014, 2015 e 

2016. Outro prêmio foi o Prefei-
to Empreendedor, do Sistema 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae), 
nos biênios de 2014 e 2016.

Viana tem reconhecimentos 
durante os 4 anos
Prêmios como o Inoves e o Prefeito Empreendedor colocaram a gestão em 
destaque pelo trabalho realizado. Viana também foi eleita uma das 50 cidades 
mais desenvolvidas do país.
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Gestão Premiada

Prefeito 
Empreendedor

O programa premiado nos 
dois biênios consecutivos foi o 
Empreendedor Legal, trabalho 
desenvolvido pela equipe do 
Nossocrédito da Secretaria de 
Desenvolvimento Sustentável. 
Em 2016, o Empreendedor Le-
gal ganhou na categoria Desbu-
rocratização e Formalização.

O Prêmio Prefeito Empreen-
dedor tem como objetivo princi-
pal reconhecer e divulgar o tra-
balho das prefeituras municipais 
de todo o país para o estímulo 
ao surgimento e desenvolvimen-
to dos pequenos negócios e da 
modernização da gestão públi-
ca, contribuindo de forma efeti-
va para o desenvolvimento eco-
nômico e social do município.
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Prêmio Inoves

Em 2014, Viana conquistou 
sua primeira premiação no Ino-
ves com o Programa Municipal 
de Obras (PMO) Transparência, 
vitorioso na categoria Participa-
ção e Controle Social. O PMO 
teve seu reconhecimento por 
ser o maior plano de obras já 
realizado no município, trazen-
do infraestrutura com transpa-
rência para sua população. Nes-
ta edição, outros três projetos 
do município também foram i-
nalistas do prêmio: Visitação In-
tegrada, Atendimento Itinerante 
Noturno e Sistema de Gestão de 
Informações de Defesa Social. 

Já na cerimônia de 2015, Via-
na foi duplamente premiada. O 
vencedor da categoria Práticas 
Transformadoras foi o Progra-
ma Relorestar Viana, que tem o 
papel de relorestamento para 
a preservação das nascentes. O 
município recebeu, também, a 
menção especial por Destaque 
de Participação: foi o que mais 
inscreveu projetos no Inoves da-
quele ano, 31 no total.
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Inoves 2016 |  Libras: Mãos que Transformam 

Inoves 2015 | Relorestar Viana

Inoves 2014 | PMO Transparência



Gestão Premiada

E, em 2016, o município foi 
premiado com o projeto Lín-
gua Brasileira de Sinais: Mãos 
que Transformam, na categoria 
Inclusão Social, e o projeto Em-
preendedor Legal, que também 
estava entre os inalistas, rece-
beu a menção Destaque Inova-
ção na Gestão Municipal - Re-
gião Metropolitana.

100 melhores 
Prefeitos do Brasil

Também em 2014 e 2016, 
Viana esteve entre os 100 me-
lhores municípios do país na 
qualidade em gestão pública. As 
cidades foram escolhidas com 
base em pesquisa realizada pela 
Faculdade Getúlio Vargas (FGV), 
a pedido da Associação Nacio-
nal de Prefeitos e Vice-prefeitos 
(ANPV). As escolhidas se desta-
caram pela eiciência na aplica-
ção de seus projetos de políticas 
públicas. Em 2014, Viana foi o 
único município capixaba a ter 
reconhecimento pelo III Prêmio 

Cerimônia Inoves 2015

Cerimônia Inoves 2014

Revista Prefeitos e Vice-prefeitos
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ANPV Excelência de Gestão, se 
destacando com o Pronatec, 
que viabilizou formação para 
muitos moradores e o inan-
ciamento para pequenos e mi-
croempreendedores por meio 
do Creditar e Nossocrédito. Já 
em 2015, foram escolhidos os 
100 municípios em excelência 
de gestão, combate às drogas, 
segurança pública, sustentabi-
lidade e meio ambiente e, Via-
na, se destacou em mudanças 
na infraestrutura da cidade, na 
iluminação pública, no aumen-
to do número de médicos, na 
entrega gratuita de uniformes 
e materiais escolares, na redu-
ção da criminalidade com fer-
ramentas importantes, como o 
videomonitoramento, e a parce-
ria com as Polícias Civil e Militar, 
entre outros.

50 cidades pequenas 
mais desenvolvidas 
do Brasil

Uma pesquisa realizada pela   
consultoria Urban Systems para 
a Revista Exame, da Editora 
Abril, que compõe a pesquisa 
“As melhores cidades do Brasil 
para se fazer negócios”,  colocou 
Viana na 47ª posição no ranking 
das 50 cidades pequenas que 
apresentaram melhor desenvol-
vimento econômico. A pesquisa 
foi produzida a partir de dados 
de análise de 13 indicadores 
econômicos de 348 cidades 
com população entre 50.000 e 
100.000 habitantes em todo o 
país. Municípios do porte de Via-
na são responsáveis por 10% de 
tudo que é produzido no Brasil.

Prêmio ANPV | Prefeitos das 100 cidades mais sustentáveis 
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Gestão Premiada

Selo Social 
Uma economia de mais de R$ 

7 milhões foi gerada para Via-
na desde que passou a utilizar 
a mão de obra de reeducandos 
do sistema prisional no traba-
lho de limpeza pública, de áreas 
verdes da cidade e reloresta-
mento de nascentes. A parceria 
com a Secretaria de Estado da 
Justiça (Sejus), além de promo-
ver a ressocialização dos deten-
tos, beneicia a gestão municipal 
com a redução de custos. 

Até 2016, foram 60 reeducan-
dos que, além da limpeza, tam-
bém somaram a outras frentes 
de trabalho dos Serviços Urba-
nos na cidade. A parceria trouxe 
para Viana, por dois anos conse-
cutivos, em 2015 e 2016, o Selo 
Social, concedido pelo Governo 
do Estado. 

Viana foi a única Prefeitura do 
Estado a receber a certiicação. 
A cada três dias trabalhados 

para o município, o reeducando 
reduz um dia de sua pena. Por 
mês, saiam dos cofres públicos 
R$ 350 mil e, desde 2014, quan-
do a Prefeitura passou a contar 

com a mão de obra dos reedu-
candos, o custo reduziu para R$ 
120 mil, gerando uma economia 
de mais de R$ 7 milhões nos 
dois anos de convênio.
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Gestor Nota Dez 
Em 2015, Viana icou entre as 

100 melhores cidades do país 
em Educação e Infraestrutura. O 
reconhecimento ocorreu diante 
aos investimentos realizados 
em infraestrutura, tecnologia na 
Educação e ações pedagógicas, 
que resultaram na qualidade 
de aprendizagem dos alunos. 
O prêmio foi direcionado para 
o prefeito Gilson Daniel como 
um dos 100 melhores prefeitos 
do Brasil e, para a secretária de 
Educação, Luzian Belisario, tam-
bém, como uma das 100 me-
lhores secretárias de Educação 
do país. Para o prefeito Gilson 
Daniel, este é o resultado de to-
das as ações voltadas à garantia 
da qualidade na Educação de 
Viana. “Só no ano de 2014 fo-
ram investidos mais de R$ 10 
milhões na Educação. Reforma-
mos e ampliamos escolas, leva-
mos a tecnologia para a sala de 
aula com a lousa digital, adqui-
rimos livros (material didático) e 
izemos a entrega de uniformes 
escolares com kits escolares”, 
disse. Além dos investimentos, 
os resultados na aprendizagem 
dos alunos também apontam 
que a Educação avançou. Alu-
nos dos anos iniciais da rede 
municipal de Viana alcançaram, 
em 2013, a meta prevista para 
2015 do Índice de Desenvol-
vimento da Educação Básica 
(IDEB), que avalia aprovação e 
média de desempenho dos es-
tudantes em Língua Portuguesa 
e Matemática. Os estudantes 
conseguiram cinco pontos, ul-
trapassando em três décimos o 
índice estabelecido para 2013 e 
atingindo o valor de 2015.

Nossocrédito
O Nossocrédito fez mais de 

R$ 11 milhões de empréstimos 
em quatro anos. O valor é mais 
do que o dobro concedido nos 
dez anos anteriores, de 2003 
a 2012. Com este benefício, o 
número de microempreende-
dores deu um salto de mais de 
200%. A equipe do Nossocrédito 
garantiu para o município pre-
miações, concedidas três vezes 
consecutivas, pelo Banco de De-
senvolvimento do Espírito Santo 

(Bandes). Em 2016, a agente de 
crédito Andrezza Almeida Gas-
parini Mendes alcançou a classi-
icação ‘Bronze’. Já no Encontro 
de 2015, o município conquistou 
três premiações: ‘Bronze’ para o 
Programa Nossocrédito, ‘Bronze’ 
para o agente de crédito Flávio 
André Santos e ‘Ouro Elite’ para 
a agente de crédito Andrezza 
Almeida Gasparini. Já em 2014, 
‘Ouro’ foi para o destaque nas 
atividades do programa.

Equipe do Nossocrédito 2015

Secretária de Educação Luzian e o prefeito Gilson Daniel com as premiações
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Saúde



Números de médicos

Atendimento em Unidade de Saúde 
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Atendimento digno, com 
mais proissionais e em 
espaços adequados. Es-

ses foram alguns dos avanços 
na Saúde do município. Foram 
aplicados R$ 113.096.177,58 o 
que garantiu a entrega de um 
Pronto Atendimento 24 horas 
no bairro Arlindo Villaschi (uma 
obra abandonada há 15 anos) 
e quatro novas Unidades de 
Saúde (bairros Bom Pastor, Ipa-
nema Soteco e Vila Bethânia). 
Além disso, o número de médi-
cos saiu de 39, em 2012, para 
104 proissionais, atendendo na 
rede municipal desde 2013.
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Mais de R$ 100 milhões 
aplicados em Saúde



Saúde

Programa Saúde da Família (PSF)

Consultas

16

Somente a rede física rece-
beu mais de R$ 8 milhões em 
investimentos com as novas 
unidades e as que receberam 
melhorias com reformas e am-
pliações. 

As melhorias deixaram o mu-
nicípio em posição de desta-
que na cobertura do Programa 
Saúde da Família (PSF). Hoje, 
100% da população de Viana 
recebe atendimento na Atenção 
Primária, diferente dos 47% 
em 2012. 
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O salto do número 
de médicos em Viana 
(de 39 para 104), reletiu 
diretamente no número 
de consultas e atendi-
mentos: de 2012 para 
cá foram mais de 600% 
de aumento no número 
de consultas. 



Unidade de Saúde de Ipanema

Outras novas 
unidades

Os avanços na rede física não 
param. A obra da nova Unidade 
de Saúde de Marcílio de Noro-
nha II já começou. A UPA 24 ho-
ras, em Viana Sede, já está em 
fase de acabamento. Também 

Canteiro de obra da US de Marcílio de Noronha II

em Viana Sede, o antigo Hospi-
tal Mãe Casemira dará lugar à 
Secretaria de Saúde. A reforma 
do espaço já está concluída.

Na US de Marcílio de Noro-
nha está em andamento a cons-
trução da Farmácia Popular, 
que centralizará a distribuição 

de remédios para atendimento 
ao cidadão. O investimento é de 
R$ 84.086,38. A obra da US de 
Marcílio II está na fase de esta-
queamento da área. 

A US terá salas de espera, de 
vacina, consultórios médicos, 
consultórios odontológicos e de 
enfermagem.
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Saúde

Investimentos em Saúde
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Saúde Bucal

O programa conta com 20 ci-
rurgiões dentistas e 19 auxiliares 
de consultório odontológico. Em 
2012, os dentistas estavam dis-
tribuídos em 13 unidades. Com 
as três novas Unidades de Saú-
de, inauguradas em Bom Pastor, 
Ipanema e Soteco, e com o Ôni-
bus da Saúde, os atendimentos 
passaram a ser realizados em 
17 consultórios. São realizados 
atendimentos de urgência, emer-
gência, restauração, clínica geral, 
raspagem de cálculos, dentística, 
escovação, aplicação de lúor, 
orientação de higiene bucal, 
serviço básico em odontologia. 
Somente em 2016, foram quase 
cinco mil consultas realizadas. 
Um dos ganhos do programa foi 
a inserção de seis equipes da Es-
tratégia da Família (PSF).

Atendimento odontológico

Em todos os quatro 
anos, o investimento 
sobressaiu ao mínimo 
exigido, que é de 15%. 
Em 2013 foram investi-
dos 22,12%; já em 2014 
foram 21%; em 2015 
foram 26,97%; e, em 
2016, foram 21,49%.

PA do Arlindo
Em 2012, foram realiza-

dos no antigo PA de Viana 
Sede 50.649 atendimentos. 
Já entre 2015 e 2016, no PA 
do Arlindo, foram realiza-
dos 304.665 atendimentos.



Atendimento móvel
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Atendimento 
Itinerante Noturno

O Atendimento Itinerante, ini-
ciado em 2014, passou a levar 
atendimentos em Saúde para as 
comunidades por meio do Ôni-
bus da Saúde. Com um consultó-
rio dentário e um consultório mé-
dico, os pacientes, principalmente 
os da área rural, que icam mais 
distantes das unidades de saúde 
ou que não têm tempo durante o 
dia, fazem acompanhamentos em 
saúde. O serviço é realizado sem-
pre no período noturno e mais 
de 2 mil atendimentos foram 
realizados em 2016.
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Especialidades
Mesmo não sendo obri-

gação do município, o aten-
dimento com especialistas 
também é uma realidade 
em Viana. Foi entregue, em 
2014, o Núcleo de Espe-
cialidades, em Viana Sede. 
Mensalmente, 1,5 mil atendi-
mentos são feitos com nutri-
cionista, psicólogo, psiquiatra 
e outras 12 especialidades. 
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US IPANEMA | 
IPANEMA

Reforma da Unidade de Saúde

Construção de Unidade de Saúde
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US E NÚCLEO DE 
ESPECIALIDADES 

VIANA SEDE

Reforma do Núcleo e da Unidade de Saúde

Reforma e ampliação da Unidade de Saúde

Reforma da Unidade de Saúde e implantação da academia
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Saúde
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POSTO BIRIRICAS 
DE BAIXO

Construção de Posto de Saúde

Reforma da Unidade de Saúde

Reforma e ampliação da Unidade de Saúde
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US DE CANAÃ

Reforma e ampliação de Unidade de Saúde

Reforma geral do prédio e compra de equipamentos

Obra abandonada há 15 
anos e que, em 7 meses da 
atual administração, foi total-
mente reformada e equipa-
da para atender o vianense.
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Saúde
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MÃE CASEMIRA

O prédio histórico em Viana 
Sede, onde funcionava um hos-
pital, estava abandonado. A Se-
cretaria de Saúde reformou o 
prédio e em breve passará a fun-
cionar a sede da secretaria.

Construção de Unidade de Saúde
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US DE BOM PASTOR

Construção de Unidade de Saúde
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Saúde

ANDAMENTO

UPA DE VIANA

A UPA de Viana Sede é a maior obra de steel frame do Espírito 
Santo. Considerada uma obra limpa (construção sustentável, 
com baixa utilização de água, economia de energia e baixo 
volume de resíduos gerados), a UPA está em fase de conclu-
são e a Secretaria de Saúde está comprando os equipamen-
tos. A previsão de entrega é segundo semestre de 2017.
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Educação
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V iana fecha os primeiros 
quatro anos da gestão 
municipal com um inves-

timento recorde na Educação: 
foram R$ 20 milhões direcio-
nados para a melhoria da rede 
física, por exemplo. Ir para a 
escola ganhou uma nova mo-
tivação com as 48 mil peças 
de uniformes e 12 mil pares 
de tênis e meias que foram 
entregues para os alunos. 

Em cadeiras novas, eles pas-
saram a aprender o conteúdo 
de forma mais atraente com 

material didático diferenciado 
e, também, com lousas digitais, 
distribuídas em 14 escolas da 
rede. Em sala de aula e nas 
bibliotecas, a aprendizagem 
também foi reforçada com mais 
de 40 mil livros distribuídos 
nas escolas, além de várias 
formações, seminários e oficinas 
oferecidas aos profissionais 
do magistério. E, junto destes 
novos recursos, está, também, 
o uso na Educação Infantil, nos 
anos de 2014, 2015 e 2016, 
de um sistema de ensino de 

qualidade, utilizado em esco-
las particulares, um material 
didático apostilado próprio 
para as crianças. 

Todas essas ações contribuí-
ram para o resultado alcançado 
no Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (IDEB), que, 
em 2016, superou a meta de 
5.0 estabelecida pelo Minis-
tério da Educação (MEC). O 
município também alcançou 
a pontuação de 5.2 no IDEB 
referente aos anos iniciais (4ª 
série / 5º ano) de 2015.

Viana tem investimento 
recorde na Educação
Com um investimento de R$ 20 milhões, o município despontou com a entrega 
de uniformes, kits escolares e 40 mil livros distribuídos nas escolas da rede.

Cadeiras novas em sala de aula reformada



30 Educação

Escolas reformadas

Um grande avanço na gestão 
foi a reforma e ampliação de 22 
unidades de ensino. Exemplo 
é a Escola Municipal de Ensino 
Fundamental (EMEF) Professo-
ra Divaneta Lesssa de Moraes, 
reforma feita pela primeira vez 
depois de mais de 20 anos após 
a sua construção e funciona-
mento. O espaço ganhou muro 
em todo o entorno, campo de 
grama natural com iluminação e 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Divaneta Lessa de Moraes

CMEI Joana Batista Chagas, em Vale do Sol

CMEI Guilherme de Almeida Filho, em Caxias do Sul

alambrado, além da reforma da 
quadra de esportes, dos banhei-
ros, troca das redes elétrica e 
hidráulica, entre outros acertos. 
Essa e outras obras feitas na 
Educação fazem parte do PMO.  
Dois novos Centros Municipais 
de Educação Infantil (CMEI) es-
tão em fase de construção: são 
os CMEIs Joana Batista Chagas, 
em Vale do Sol, e Guilherme de 
Almeida Filho, em Caxias do Sul.
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Uniformes, sem custo para os pais 

Kits escolares

Kits escolares

Ao todo, foram 24 mil kits es-
colares entregues na rede, sen-
do 12 mil kits em 2014 e mais 
12 mil em 2015. Nos kits, os alu-
nos encontraram cadernos, ca-
derno de desenho, lápis de cor, 
borracha, canetas, apontadores, 
caneta hidrocor, cola branca, te-
soura sem ponta, dentre outros 
materiais que beneiciaram as 
turmas da Educação Infantil, En-
sino Fundamental e da Educa-
ção para Jovens e Adultos (EJA).
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Uniformes

Pela primeira vez em Viana, a 
administração pública fornece, 
sem custo para os pais, unifor-
mes escolares para os alunos. 
Foram distribuídas mais de 48 
mil peças de uniformes (camisas 
e bermudas) e 24 mil pares de 
tênis e meias, que foram entre-
gues para os alunos. Os alunos 
da Escola Soteco postaram nas 
redes sociais uma foto dos tênis, 
formando um coração.



Livros e formação

Em sala de aula e nas biblio-
tecas, a aprendizagem também 
foi reforçada com mais de 40 
mil livros distribuídos nas esco-
las, além de várias formações, 
seminários e oicinas oferecidas 
aos proissionais do magistério. 
“Investimos em formações con-
tinuadas para que eles pudes-
sem aprimorar o cotidiano em 
sala de aula e rever as práticas 
de ensino. Os conjuntos de in-
vestimentos trazem melhorias 
na qualidade da educação e no 
crescimento da aprendizagem”, 
disse a secretária de Educação 
Luzian Belisario.

Transporte escolar

Entre os anos de 2014 e 2015,  
a Secretaria de Educação reali-
zou a aquisição de ônibus esco-
lares para melhorar ainda mais 
o luxo dos estudantes na área 
rural do município. Os ônibus 
foram adquiridos por meio do 
Programa Caminho da Escola.
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Ponto facial

Foi implantado nas escolas de 
Viana o ponto facial, um sistema 
de leitura de face para a iden-
tiicação da presença do aluno 
na escola. Com o sistema, caso 
o aluno não compareça à esco-
la, os pais ou responsáveis são 
avisados por mensagem SMS 
no celular. Em caso de faltas 
constantes, o Conselho Tutelar 
é acionado. Após o registro das 
presenças, as merendeiras re-
cebem um SMS com o número 
de alunos presentes na escola e 
elas conseguem, sem desperdí-
cio, fazer a quantidade adequa-
da de merenda para aquele dia.

Ônibus escolar



Cadeiras e lousas 
digitais

Todas as escolas do municí-
pio tiveram suas cadeiras subs-
tituídas por novas. Os professo-
res de 14 escolas trabalharam 
com lousas digitais que possi-
bilitaram maior interação entre 
conteúdo e aluno. Todas as cre-
ches da rede estão recebendo 
melhorias na rede elétrica para 
instalação de ar condicionado 
para os alunos. Além disso, a 
partir da matrícula de 2015, 
não houve ila para vagas nas 
creches de Viana para idade 
de 4 a 5 anos. Ainda serão ofe-
recidas 500 novas vagas que vi-
rão das ampliações das creches.
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CMEI MARIA ANTÔNIA 
DE SOUZA BRAVIM 

CANAÃ
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 EMEF JOÃO PAULO 
SOBRINHO | AREINHA

Reforma geral e ampliação com mais 9 salas e cozinha

Reforma geral e ampliação com mais 3 salas, quadra e banheiro

QUADRA 
POLIESPORTIVA  

EMEF PADRE ANTUNES

Construção de quadra
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DIVANETA LESSA 
CAMPO VERDE
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Há mais de 20 anos sem qualquer intervenção, a Es-
cola Divaneta Lessa de Moraes foi completamente re-
formada. Um investimento de R$ 1,4 milhão, que pos-
sibilitou a construção de muro, reforma de quadra, 
reforma do campo de futebol, construção de banhei-
ro na quadra, iluminação, entre outras melhorias.  
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CMEI SANTA CLARA 
VILA BETHÂNIA
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CMEI CALYPIO 
SIQUEIRA ROCHA 

MARCÍLIO
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CMEI ADÉLIA DE 
OLIVEIRA SILVA 

AREINHA

Reforma e ampliação com mais 3 salas

Reforma geral e ampliação com mais 5 salas

Reforma geral e ampliação com mais 3 salas e banheiro
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Reforma geral e ampliação com mais 4 salas, muro e cozinha, além da construção da quadra
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DEPOIS

INSTITUTO FEDERAL DO 
ESPÍRITO SANTO (IFES) 

UNIDADE VIANA

40 Educação



A chegada do Instituto Federal 
do Espírito Santo (Ifes) em Viana 
foi uma das maiores conquistas 
da cidade. A Prefeitura de Viana 
reformou todo o prédio, com um 
investimento de mais de R$ 500 
mil, e arcou com o aluguel da es-
trutura para trazer uma das en-
tidades mais respeitadas da edu-
cação brasileira para o município. 
E o Ifes já chegou oferecendo 
curso superior em logística, área 
de vocação natural de Viana.

ANTES
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Viana dá um salto em 
investimentos e chega a quase 
500 obras em 4 anos
A meta, que era de lançar 400 obras em quatro anos, foi superada em dois 
anos e 10 meses por meio de um investimento de mais de R$ 78 milhões, que 
levaram mais saúde, educação e dignidade para os moradores.

Ruas antes sem pavimenta-
ção agora estão asfaltadas. 
Unidades de Saúde que 

foram completamente construí-
das e outras que, por meio da 
reforma, deram condições favo-
ráveis de atendimento ao cida-
dão. Isso sem contar as praças 
revitalizadas, mais iluminadas e 
com espaços para o esporte, la-

zer e convívio familiar. Tudo isso 
é fruto de um investimento re-
corde de mais de R$ 78 milhões 
feitos por meio do Programa 
Municipal de Obras (PMO), que 
já soma 484 obras e, destas, 215 
são totalmente novas, obras fei-
tas do projeto à conclusão.

Mais da metade das obras 
estão concluídas e incluem, 

também, drenagem, saneamen-
to básico, além de redução de 
riscos, como os muros de con-
tenção. Deste total, 175 são so-
mente de ruas calçadas, asfalta-
das e pavimentadas. “A cidade 
se transformou em um canteiro 
de obras. Mesmo em épocas 
de crise inanceira, como a que 
passa o país, não deixamos de 
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Pavimentação das ruas no entorno da Praça de Universal



Obras

levar melhorias para as comu-
nidades. Focamos no trabalho 
e não nas diiculdades”, disse o 
prefeito Gilson Daniel.

Ele ainda destacou as parce-
rias com os governos federal e 
estadual, o que ajudou a chegar 
a este volume de obras no mu-
nicípio. “Somos o município com 
maior número de obras no Es-
tado. Buscamos parcerias e con-
vênios, o que muito nos ajudou 
para tornar realidade este que é 
o maior plano de obras já rea-
lizado na cidade. E muito ainda 
há para ser feito nos próximos 
quatro anos”, reforçou.

Das obras de pavimentação, 
o que totaliza as 175 ruas, o in-
vestimento foi de quase R$ 26 
milhões. Destas, 71 receberam 
a primeira pavimentação. Já em 
relação ao saneamento básico, 
o investimento é de R$ 14 mi-
lhões, obra feita em Universal 

em parceria com o Governo do 
Estado. “Com todo esse investi-
mento, o esgoto deixará de ser 
lançado no Rio Jucu”, completou 
o prefeito.

Saúde e Educação

Nestes quatro anos, foram 
construídas desde o projeto até 
a entrega para a comunidade 
três Unidades de Saúde: nos 
bairros Ipanema, Bom Pastor e 
Soteco. Elas fazem parte do pa-
cote de 50 obras do PMO em 
construção, reforma e amplia-
ção nas áreas da Saúde e da 
Educação. Unidade como a de 
Vila Bethânia teve a obra con-
cluída após anos paralisada e 
o Pronto Atendimento Arlindo 
Villaschi, que estava com obra 
abandonada há 15 anos, foi i-
nalizado, equipado e entregue 
à população nos primeiros sete 

meses de gestão.
Já na Educação, escolas foram 

reformadas e ampliadas, garan-
tindo, assim, mais vagas e aca-
bando com as ilas de espera, 
garantindo que todas as crian-
ças de 4 e 5 anos estiveram nas 
escolas do município. Uma das 
reformas foi feita na Escola Mu-
nicipal de Ensino Fundamental 
(EMEF) Divaneta Lessa de Mo-
raes, em Campo Verde. A unida-
de não recebia nenhum tipo de 
melhoria há 20 anos.

Outras obras que merecem 
destaque são as de redução de 
risco, com as construções de 
muros de contenção, totalizan-
do um investimento de mais de 
R$ 3 milhões. “Essa foi uma das 
ações preventivas ao período de 
chuvas, o que nos deu resulta-
dos satisfatórios, garantindo a 
segurança da população destas 
áreas”, airmou o prefeito.
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US DE VILA BETHÂNIA

Adaptação, reforma geral e compra de equipamentos 
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RUA TOCANTINS
NOVA BETHÂNIA
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RUA XINGU
NOVA BETHÂNIA
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RUA SOROCABA
MARCÍLIO DE 

NORONHA

Pavimentação asfáltica

Drenagem e pavimentação

Drenagem e pavimentação
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RUA A | UNIVERSAL
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RUA AMETISTA
SOTECO
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RUA DISTRITO FEDERAL 
INDUSTRIAL

Pavimentação

Drenagem e pavimentação

Construção de muro de arrimo e pavimentação
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RUA PANCAS 
MARCÍLIO DE 

NORONHA
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RUA AMAZONAS 
NOVA BETHÂNIA
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RUA TREZE DE MAIO
UNIVERSAL

Construção de muro de arrimo

Drenagem e pavimentação

Drenagem e pavimentação
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RUA SÃO MARCOS
NOVA BETHÂNIA
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RUA CARIACICA
MORADA DE 
BETHÂNIA

Drenagem e pavimentação

Drenagem e pavimentação

Pavimentação
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RUA GOIÁS 
UNIVERSAL
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RUA BARÃO DA 
TORRE | AREINHA
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RUA TEREZINHA 
ABRANCHES 
PRIMAVERA

Reconstrução, drenagem e pavimentação de via

Pavimentação

Drenagem, pavimentação, construção de escadaria e muro 
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RUA BARATA RIBEIRO 
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RUA 32 | IPANEMA
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RUA CATETE
VALE DO SOL

Drenagem e pavimentação

Drenagem e pavimentação

Drenagem e pavimentação
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AVENIDA SÃO PAULO 
MARCÍLIO DE 
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RUA PORTO ALEGRE
MARCÍLIO DE 
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RUA AMETISTA
CAXIAS DO SUL

Drenagem e pavimentação

Pavimentação asfáltica

Drenagem e pavimentação asfáltica
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AV. DOMINGOS 
MARTINS | MORADA 

DE BETHÂNIA
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RUA DO CASARÃO 
MARCÍLIO
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RUA DO OUVIDOR 
VALE DO SOL

Drenagem e pavimentação

Drenagem e pavimentação asfáltica

Drenagem e pavimentação asfáltica
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RUA N. S. 
AUXILIADORA

UNIVERSAL
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ENTRADA DO BAIRRO 
SOTECO

Pavimentação asfáltica

Drenagem e pavimentação asfáltica das ruas da entrada de Soteco
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RESPLENDOR

CANAÃ
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SÃO JOÃO DEL REI 
MARCÍLIO DE 

NORONHA
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MORRO DO QUARTEL 
MARCÍLIO DE 

NORONHA

Pavimentação do entorno da Praça do Morro do Quartel

Drenagem e pavimentação asfáltica

Pavimentação asfáltica
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TREVO BR 262 E 101
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RUA AUGUSTA
VALE DO SOL

Pavimentação

Revitalização e instalação de totem

Drenagem e pavimentação
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RUA BATISTA DOS 
ANJOS

NOVA BETHÂNIA
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APARECIDA
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RUA MILITINO 
MIRANDA | SEDE

Drenagem e pavimentação

Pavimentação asfáltica

Pavimentação
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RUA SÃO MARCOS
NOVA BETHÂNIA

Construção de escadaria

Pavimentação

Pavimentação asfáltica
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RUA 19 | ARLINDO 
VILLASCHI
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RUA ARAGUAIA
NOVA BETHÂNIA

Drenagem e pavimentação

Pavimentação
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CAPELA MORTUÁRIA 
DE VIANA SEDE

Reforma
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CEMITÉRIO DE VILA 

BETHÂNIA
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RUA E 
CAMPO VERDE
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RUA OIAPOQUE
NOVA BETHÂNIA

Drenagem e pavimentação

Drenagem e pavimentação

Melhorias no acesso e construção de calçada acessível
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PAÇO MUNICIPAL
VIANA SEDE

O Paço Municipal da Prefeitura de 
Viana, que estava ocioso, ganhou 
muita utilidade com a reforma 
do espaço. Foram construídas 
salas de atendimento ao público, 
climatizadas, e todos os serviços 
para a população estão concen-
trados neste local. Também foi 
construída uma passarela para 
acesso dos cadeirantes. 
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Desenvolvimento 
Sustentável
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Viana: a capital da logística e do 
desenvolvimento no Espírito Santo
O município chama a atenção de empreendedores e, hoje, é cenário econômico 
favorável para microempreendedores individuais.

O totem instalado pela Prefeitura mexeu com a autoestima da população Vianense

Viana, em 2013, deu um 
pontapé no assunto de-
senvolvimento. O municí-

pio despontou, principalmente, 
no cenário da logística e tem se 
destacado quando o assunto 
são os novos negócios. O cená-
rio é positivo para quem busca 
abrir seu próprio empreendi-
mento e, mesmo em tempos de 
crise, desde os pequenos até 
os empreendedores já consoli-
dados no mercado, enxergam 

oportunidades na cidade. 
A Prefeitura tem ajudado pe-

quenos empreendedores a bus-
car novas chances de alavancar 
seus comércios e, por meio de 
ações que facilitam os proce-
dimentos de abertura destes 
negócios, oferecidas pelas equi-
pes da Secretaria de Desenvol-
vimento Sustentável, é possível 
visualizar onde há demandas 
para determinados mercados.

Tudo isso ganha relexo na 

chamada geração de empre-
go. A gestão municipal gerou 
de mais de quatro mil vagas 
em cursos de qualiicação nos 
últimos anos. Além de abrir as 
portas para o conhecimento, 
qualiicar os munícipes também 
foi uma alternativa para abrir as 
portas de aproveitamento da 
mão de obra dentro do próprio 
município.

Por isso, já está na reta inal a 
construção do Centro de Qualii-



Desenvolvimento Sustentável

Microempreendedores Individuais em Viana
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O incentivo também veio por meio de capacitações. Em parcerias com o Sebrae, 
por exemplo, microempreendedores vianenses tiveram oportunidades de aperfeiçoar 
conhecimentos em palestras durante ações como o Comércio Total e a Semana do 
Microempreendedor. O incentivo também se deu por meio de ferramentas facilitado-
ras, como o Centro do Empreendedor, em Marcílio de Noronha, onde os serviços para 
empreendedores encontram-se em um único espaço, bem como por meio da Unida-
de Móvel do Empreendedor Legal, que leva todos esses serviços até às comunidades.
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cação em Viana Sede. Lá, jovens 
e adultos terão esta oportunida-
de ampliada. O local será sede 
de mais cursos de qualiicação 
proissional. E, as chances de se 
reinventar na crise não pararam 
por aí. 

Em Viana, os produtores ru-
rais, que tiveram prejuízos com 
a seca, se qualiicaram na Uni-
dade Didática da Secretaria de 
Agricultura em áreas diversas, 
desde a produção de salgados, 
doces, a seminários, com prois-
sionais que apontaram o apri-
moramento e novas técnicas 
para o cultivo no campo.

Diante de um cenário difícil e 
que tem levado muitos a perde-
rem sua principal fonte de renda, 
o surgimento de microempreen-
dedores individuais no município 
de Viana tem sido expressivo. 
Mas, além disso, outros fatores 
têm sido fundamentais para esse 
resultado. 

O aumento também é relexo 
das ferramentas desenvolvidas 
pela Secretaria de Desenvol-
vimento Sustentável de Viana, 
que tem facilitado as regulariza-
ções e proporcionado avanços 

importantes para os pequenos 
empreendedores.

De 2012 a 2016, o número de 
microempreendedores indivi-
duais aumentou de 1.059 para 
3.057, um salto de mais de 200%. 
Trata-se de resultados das polí-
ticas públicas empreendedoras 
realizadas em parceria com o 
Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae) na atual gestão, fomen-
tando a formalização, a desburo-
cratização e incentivando o em-
preendedorismo no município.

Aumento de microempreendedores



Novos 
empreendimentos

Viana passou a ser a bola da 
vez para investidores, principal-
mente na área da logística. Mu-
nicípio com ampla área para a 
instalação de galpões, já são 27 
empresas com área pronta para 
se instalar. O município, que tam-
bém tem avançado nos investi-
mentos em mobilidade urbana, 
receberá mais dois empreendi-
mentos em Marcílio de Noronha: 

um shopping mall com quase 30 
lojas e mais 26 salas, além de um 
loteamento, com mais de 100 mil 
m², totalizando 317 lotes.

Os dois empreendimentos i-
carão localizados na entrada do 
bairro Marcílio de Noronha, onde 
haverá o Loteamento 7 Belo. Na 
área de 192.523,91 m², mais de 
100 mil m² serão destinadas para 
cada um dos 317 lotes, que terão 
a partir de 250 m² cada um. Será 
um novo espaço para o cresci-
mento da cidade, de forma or-

denada e com qualidade na in-
fraestrutura urbana.

Logo atrás do Loteamento 
será construído um shopping 
mall em uma área de 16 mil m², 
8 mil m² serão de área contruí-
da. Serão 22 lojas e um comple-
xo de supermercado, além de 
uma praça de alimentação e, na 
parte externa, haverá, também, 
bancos, academias, cerimonial, e 
sete lojas com 300 m². Um esta-
cionamento 177 vagas também 
faz parte do projeto. 
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Desenvolvimento Sustentável

Mobilidade

Viana passa por mudanças 
signiicativas quanto à mobilida-
de urbana, como a construção 
de dois viadutos no eixo da BR 
que corta o município. Estes in-
vestimentos da Eco 101, como 
a construção de passarelas já 
feitas em dois pontos, além de 
outros que ainda estão por vir, 
são atrativos para a vinda des-
tes empreendimentos.O local, 
onde serão implantados os dois 
viadutos, ica no trecho urbano 
de Viana, eliminando dois cru-
zamentos semaforizados. Com 
a implantação de dois viadutos, 
o luxo de veículos na BR 101 
será contínuo, sem a necessida-
de de paradas para cruzamento 
de veículos. 
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Nossocrédito 
Viana concedeu mais que 

o dobro de créditos do Nos-
socrédito nos últimos quatro 
anos se comparado aos dez 
anos anteriores de progra-
ma,  de 2003 a 2012. Com este 
benefício, o número de mi-
croempreendedores deu um 
salto de mais de 200%.

De 2013 a 2016, foram em-
prestados R$ 11.250.800,00, 
o que representa 131% a mais 
dos empréstimos feitos de 
2003 a 2012, que foram R$ 
8.590.074,00. Os resultados ga-
rantiram para o município pre-
miações concedidas três vezes 
consecutivas pelo Serviço Bra-
sileiro de Apoio aos Microem-
preendedores (Sebrae).

O segmento de roupas mas-
culina e feminina foi o que ga-
nhou no quesito de emprésti-
mos feitos. Já em segundo lugar 

icou o de cosméticos e, em 
terceiro, as lojas de roupas. O 
Nossocrédito é uma porta para 
os pequenos empreendedores 
e Viana avançou nas facilidades 
concedidas para estes prois-
sionais. Eles movimentam uma 
parcela signiicativa da econo-
mia local e geram oportunida-
des no mercado de trabalho.

Nossocrédito | Empréstimos concedidos
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R$ 8.590.074,00

R$ 11.250.800,00

Todos os serviços passaram 
a icar centralizados em um só 
lugar, no Centro do Empreen-
dedor, em Marcílio de Noronha, 
inaugurado em 2015. Além 
disso, uma Unidade Móvel do 
Empreendedor Legal também 
leva estes serviços até às comu-
nidades. Essas ações colocaram 
Viana na inal do Inoves 2016.

Em quatro anos, 
a administração fez 
mais empréstimos do 
que nos 10 anos an-
teriores do programa.
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Desenvolvimento Sustentável

Premiações

Tanto a equipe quanto o pro-
grama foram premiados três 
anos consecutivos no Encontro 
Estadual do Nossocrédito, pro-
movido pelo Banco de Desen-
volvimento do Espírito Santo 
(Bandes). Em 2016, a agente de 
crédito Andrezza Almeida Gas-
parini Mendes alcançou a classi-
icação ‘Bronze’, graças às ações 
desenvolvidas junto aos micro e 
pequenos empreendedores lo-
cais ao longo de 2015. 

Já no Encontro de 2015, o 
município conquistou três pre-
miações: 'Bronze' para o Pro-
grama Nossocrédito, ‘Bronze’ 
para o agente de crédito Flávio 
André Santos e 'Ouro Elite' para 
a agente de crédito Andrezza 
Almeida Gasparini. Eles alcan-
çaram mais de 125% da meta e 
mantiveram baixo nível de ina-
dimplência. Já em 2014, ‘Ouro’ 
foi para o destaque nas ativida-
des do programa.

Organização da 
cidade

Foi realizada a revisão do 
Plano Diretor Municipal (PDM), 
com audiências públicas e parti-
cipação da sociedade. Os traba-
lhos foram iniciados em 2015 e 
continuaram em 2016. Também 
foi realizado o Plano de Sanea-
mento de Viana, que é diagnós-
tico e o plano de ação para o 
saneamento de toda a cidade e 
também foi iniciado o Plano de 
Regularização Fundiária, para 
regularização de terrenos em 
todos os bairros de Viana.
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Prefeito 
Empreendedor

Viana foi o único município 
que levou, em dois biênios con-
secutivos, 2014 e 2016, o Prê-
mio Prefeito Empreendedor, do 
Sebrae. O projeto vencedor foi 
o Empreendedor Legal, sendo 
em 2014 na categoria Novos 
Projetos e, em 2016, na catego-
ria Desburocratização e Forma-
lização. O objetivo principal do 
Empreendedor Legal é forma-
lizar os empreendedores que 
estão na informalidade, com 
diversas ações. São premiados, 
no Prefeito Empreendedor, ges-
tores que tenham implantado 
projetos com resultados com-
provados, ainda que parciais, 
de estímulo ao surgimento e ao 

desenvolvimento de pequenos 
negócios e à modernização da 
gestão pública, contribuindo de 

forma efetiva para o desenvol-
vimento econômico e social do 
município.
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Desenvolvimento Sustentável
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CENTRO DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL DO PARQUE 

ROTA DAS GARÇAS

Centro de Educação 
Ambiental

O Centro de Educação Am-
biental foi construído para rea-
lizar programas e projetos vol-
tados para o meio ambiente e 
para a educação de crianças e 
jovens de Viana. O local também 
é aberto para estudantes de es-
colas de outros municípios. O 
Centro de Educação ica dentro 
do Parque Natural Rota das Gar-
ças, em Viana Sede.
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Centro de 
Qualiicação 
Proissional

O prédio onde funcionará o 
Centro de Qualiicação Prois-
sional de Viana era outra obra 
abandonada na cidade, há mais 
de 10 anos, que foi retomada 
pela Prefeitura. A obra está con-
cluída e será entregue no primei-
ro semestre de 2017. Serão ofe-
recidos cursos de diversas áreas 
para a capacitação do vianense.
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Cuidar da saúde das contas 
públicas é dever de todo 
gestor e de sua equipe 

de Finanças. E isso é o que foi 
realizado no município de Viana 
nos últimos quatro anos. Mes-
mo com queda na arrecadação, 
com os esforços da Prefeitura 
para se melhorar essa arreca-
dação, houve um trabalho de 
captação de recursos e convê-
nios, tanto na esfera estadual e 
federal, que garantiram o bom 
desempenho da gestão.

Viana encerra 2016 
com superávit de mais 
de R$ 12 milhões
Mesmo em tempos de crise inanceira mundial, com uma gestão de pulso, o 
município de Viana conseguiu manter as contas em dia, bem como a folha de 
pagamento dos servidores municipais e realizar grandes investimentos.

Durante os anos de 2013 a 
2016, Viana acompanhou bem 
de perto seus números e, em 
2015, houve uma queda brus-
ca de receita, arrecadando mais 
de R$ 11 milhões a menos que 
2014. Por conta deste resultado 
pouco satisfatório e não espera-
do em 2015, o município entrou 
em um ajuste iscal severo, sem 
afetar os serviços públicos. O re-
sultado foi superávit de mais de 
R$ 11 milhões, que, acumulados 
durante toda a gestão, a cidade 

fechou 2016 com um superávit 
total de mais de R$ 12 milhões.

Mesmo com as diiculdades, 
os números mostram que a ges-
tão 2013/2016 foi muito eicien-
te na arrecadação e na aplica-
ção de seus recursos. A gestão 
recebeu, em 2012, os valores de 
pouco mais de R$ 12 milhões 
em caixa e fechou 2016 com 
quase R$ 34 milhões, um cresci-
mento de 281,56%. Traduzindo 
em valores, chega a quase R$ 22 
milhões. 
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Finanças

Execução 
Orçamentária da 
Receita 

A Gestão 2013/2016 focou seus 
esforços na gestão eiciente dos 

recursos públicos, na captação de 
recursos estaduais e federais e 
um trabalho forte voltado a me-
lhoria de suas receitas próprias 
e a otimização na realização de 

suas despesas. Os quadros abaixo 
demonstram as receitas arrecada-
das durante os períodos de 2013 
a 2016 e a aplicação das despesas 
por categoria econômica.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RECEITA

Categoria Econômica 2013 2014 2015 2016
Participa-
ção 2016

1. RECEITAS CORRENTES        146.488.087,23        162.594.702,06        166.929.184,29                 181.999.738,76 93,10%

      Tributária         18.676.080,08         21.085.711,16         18.986.067,37                  20.618.657,12 11,51%

      Contribuições           5.817.033,34           5.999.292,23           6.690.635,63                    8.596.198,51 4,80%

      Patrimonial           1.905.192,69           4.165.691,26           7.322.091,28                    6.368.722,63 3,56%

      Serviços                           -                             -                             -                             1.215,00 0,00%

      Transf. Correntes*        116.908.596,22        128.696.125,23        131.559.688,99                 142.015.714,80 70,77%

      Outras Receitas Correntes           3.181.184,90           2.647.882,18           2.370.701,02                    4.399.230,70 2,46%

2. RECEITAS DE CAPITAL           4.279.550,06         18.000.434,58           7.190.479,32                    6.422.152,61 3,59%

      Operações de Crédito                           -                             -                726.500,00                       726.500,00 0,41%

      Alienação de Bens Móveis                           -                             -                             -                                      -   0,00%

      Transf. De Capital           4.279.211,66         17.858.077,76           6.336.303,55                    5.695.652,61 3,18%

       Outras Receitas de Capital                    338,40              142.356,82              127.675,77                                    -   0,00%

3. RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS         13.625.926,40           8.454.055,07           5.626.056,01                    5.934.158,34 3,31%

4. DEDUÇÃO DO FUNDEB        (11.826.101,38)        (12.238.038,80)        (14.114.032,96)                 (15.286.166,01) -8,54%

TOTAL        152.567.462,31        76.811.152,91        65.631.686,66    179.069.883,70 100%

* No cálculo da participação 2016 das transferências correntes, foi descontado a dedução do Fundeb.

O Município de Viana, mes-
mo em um cenário econômico 
muito ruim para os municípios, 
se mostrou eiciente no esfor-
ço de arrecadação, tendo um 
avanço em 2014 na receita tri-
butária e na captação de recur-
sos de transferência de capital 
com o governo do estado e fe-
deral. Já em 2016, a receita su-
perou todos os anos da gestão 
2013/2016, com destaque para 
a arrecadação própria tributária 
e as transferências correntes, 
fruto de um trabalho forte na 
melhoria do índice de participa-
ção do município no ICMS.

74

Atendimento ao cidadão | Paço Municipal



Receitas Tributárias

Composta de impostos e ta-

RECEITA TRIBUTÁRIA
DISCRIMINAÇÃO 2013 2014 2015 2016

IMPOSTOS 16.828.555,26 19.178.517,24 16.861.405,32 17.593.712,82

IPTU 3.050.847,71 3.065.093,15 3.271.282,51     4.060.978,45 

IRRF 2.840.478,09 2.457.746,13 2.586.709,75     3.237.896,61 

ITBI 1.269.925,31 1.184.351,14 792.981,97     1.061.090,09 

ISS 9.667.304,15 12.471.326,82 10.210.431,09     9.233.747,67 

TAXAS 1.847.524,82 1.907.193,92 2.124.662,02    2.351.644,85 

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00       673.299,45 

TOTAL 18.676.080,08 21.085.711,16 18.986.067,34 20.618.657,12

xas. Ela atingiu o montante em 
2016 de R$ 20.618.657,12, re-
presentando 11,51% da Receita 

Total Arrecadada, apresentando 
dos anos da gestão 2013/2016, 
os seguintes desdobramentos:

Do total das receitas de im-
postos, a mais representativa é 
a receita de ISS, que demons-
trou queda nos dois últimos 
anos da gestão, relexo da crise 
inanceira, que afetou fortemen-

te o setor de transporte de car-
gas, área que a cidade de Viana 
se desenvolveu no ramo da lo-
gística. 

O destaque da Receita Tribu-
tária ica com os resultados apu-

rados no IPTU de 2016, que, se 
comparado com o exercício de 
2012 (R$ 2.223.175,10), teve um 
crescimento de quase 83%. A 
evolução do IPTU é demonstra-
da abaixo:

Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU
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Transferências 
Correntes

Compostas por transferên-
cias do Estado e da União, as 
transferências correntes tive-

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
DISCRIMINAÇÃO 2013 2014 2015 2016

TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS 116.908.596,22 127.583.592,73 131.559.688,99 142.010.011,80

UNIÃO 45.356.573,56 53.378.422,69 49.107.155,54 57.357.311,07

ESTADO 37.060.024,45 38.416.983,90 44.868.051,70 45.142.239,31

FUNDEB 34.491.998,21 35.788.186,14 37.584.481,75 39.510.461,42

TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 0,00 0,00 0,00

INST. PRIVADAS 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSF. DE CONVÊNIOS 0,00 1.112.532,50 0,00 5.703,00

UNIÃO 0,00 1.112.532,50 0,00 0,00

ESTADO 0,00 0,00 0,00 5.703,00

(-) Retenção do FUNDEB 11.826.101,38 12.238.038,80 14.114.032,96 15.286.166,01

TOTAL 105.082.494,84 116.458.086,43 117.445.656,03 126.729.548,79

ram um crescimento considerá-
vel durante a gestão 2013/2016. 
Essa evolução na arrecadação 
da receita foi preponderante 
para suportar o pagamento de 

dívidas com a previdência nacio-
nal e própria de Viana.  A referi-
da receita apresentou o seguin-
te desdobramento:

As receitas do Estado e da 
União tiveram uma evolução 
importante durante os anos. 
Somente as transferências da 
União em 2015 sofreram queda. 
As demais tiveram crescimento 
em todos os anos.

IPM - ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL
ANO ÍNDICE ARRECADAÇÃO ICMS % CRESCIMENTO

2012 0,88                     25.322.730,23  

2013 1,04                     27.582.537,83 8,92%

2014 1,04                     28.110.761,92 1,92%

2015 1,35                     35.693.469,55 26,97%

2016 1,51                     37.090.856,85 3,91%

2017* 1,77                     43.478.215,32 17,22%

Percentual de Crescimento Gestão 2013/2016 58,95%

* Previsão para 2017

O destaque ica com a trans-
ferência Estado que, após um 
trabalho forte da tributação 
municipal, a Prefeitura obteve 
um crescimento no índice de 
participação dos municípios 
(IPM), sendo Viana, na gestão 

2013/2016, o segundo municí-
pio no Estado que mais cresceu 
no ICMS, perdendo apenas para 
o município de Serra. Abaixo, o 
demonstrativo da evolução do 
IPM de 2012 até a previsão para 
2017:

76



O crescimento apresentado, 
irá colocar no cofre público do 
município de Viana, mais de R$ 

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - IPM - VIANA

18 milhões por ano a mais, com-
parados os valores recebidos 
em 2012.

Abaixo, apresentação de for-
ma gráica da evolução desse 
índice ao longo da gestão:

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0
2017

2016

2015

2014

2013

2012

77Balanço da Gestão 2013/16 



Finanças

Analisando as despesas aci-
ma, observa-se o crescimento 
dos gastos com pessoal, fru-
to de aumento de médicos da 
Atenção Básica, de onde saímos 
de 47% do Programa Saúde da 
Família (PSF) para 100%; revi-
sões salariais decorrentes do 
aumento do salário mínimo e 
também do aumento no núme-
ro de professores para atender 
as mais de 1.000 novas vagas de 
Ensino Infantil e Fundamental 
abertas com as ampliações fei-

DESCRIÇÃO 2013 2014 2015 2016
RECEITA ARRECADA TOTAL 152.567.462,31 176.811.152,91 165.631.686,66 179.069.883,70

DESPESA LIQUIDADA TOTAL 147.592.690,56 173.216.706,84 172.580.915,31 167.844.302,98

DÉFICIT/SUPERÁVIT 4.974.771,75   3.594.446,07 - 6.949.228,65   11.225.580,72 

RESULTADO DA GESTÃO 2013/2016 - SUPERÁVIT  12.845.569,89 

tas nas diversas escolas da rede.
Redução do pagamento de 

multas e juros, devido a quita-
ção de diversos parcelamento 
deixados pela administração 
anterior, principalmente com a 
previdência.

Os investimentos durante a 
gestão 2013/2016 foi o grande 
sucesso da administração, que 
criou o Programa Municipal de 
Obras (PMO 400), e realizou 
mais de 480 obras durante os 
anos de gestão, investindo mais 

de R$ 78 milhões, investimen-
to recorde na história dos 154 
anos de Viana. 

Análise da Gestão

Com base nos dados já apre-
sentados, seguem análises que 
demonstram a eiciência da ges-
tão com os recursos públicos. 

A análise abaixo demonstra 
os totais arrecadadas e as des-
pesas realizados nos anos da 
gestão 2013/2016:

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESA LIQUIDADA

DISCRIMINAÇÃO 2013 2014 2015 2016
Participa-
ção 2016

DESPESA TOTAL 147.592.690,56 173.216.706,84 172.580.915,31 167.844.302,98 100,00%

1. DESPESAS CORRENTES 127.363.733,96 144.696.013,18 147.728.824,10 148.440.659,61 88,44%

   1.1 Pessoal e Encargos Sociais 79.196.548,35 90.822.894,88 95.366.048,86 99.875.944,63 59,51%

   1.2 Juros e Encargos da Dívida 2.472.580,97 42.080,43 372.190,21 209.660,55 0,12%

   1.3 Outras Despesas Correntes 45.694.604,64 53.831.037,87 51.990.585,03 48.355.054,43 28,81%

2. DESPESAS DE CAPITAL 20.228.956,60 28.520.693,66 24.852.091,21 19.403.643,37 11,56%

   2.1. Investimentos 13.386.800,60 23.677.517,82 23.551.658,99 18.020.066,16 10,74%

   2.3. Amortização da Dívida 6.842.156,00 4.843.175,84 1.300.432,22 1.383.577,21 0,82%

DA DESPESA
A despesa da Prefeitura 

acompanhou o crescimento da 

receita, sempre otimizado os 
recursos, buscando prestar ser-
viços de qualidade e efetuar in-

vestimentos, visando a melhoria 
na qualidade de vida da popula-
ção:
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Durante os anos de 2013 
a 2016, o município de Viana 
acompanhou bem de perto 
seus números e, em 2015, hou-
ve uma queda brusca de receita, 
arrecadando mais de R$ 11 mi-
lhões a menos que 2014. Com 
um resultado muito ruim e não 
esperado em 2015, o município 
entrou em um ajuste iscal seve-

ro. Porém, sem afetar os servi-
ços públicos e o resultado veio 
com superávit de mais de R$ 11 
milhões. Acumulados durante 
toda a gestão, a cidade fechou 
com um superávit total de mais 
de R$ 12 milhões.

Esse quadro demostra que a 
gestão 2013/2016 foi muito ei-
ciente na arrecadação e na apli-

cação de seus recursos.
O ajuste iscal executado em 

2016 e a responsabilidade do 
gestor público é demonstrado 
no quadro abaixo, onde o muni-
cípio trabalhou cuidadosamente 
a efetivação de suas arrecada-
ções e a execução de suas des-
pesas, mesmo sendo um ano 
eleitoral.

SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO
Títulos Prevista / Autorizada Execução Diferença %

Receita 203.373.413,68 179.069.883,70 -24.303.529,98 -11,95

Despesas 203.373.413,68 167.844.302,98 -35.529.110,70 -17,47

Total 0,00 11.225.580,72 11.225.580,72

O resultado inanceiro de 2016 também é positivo, conforme quadro abaixo: 

Ativo Valor Passivo Valor
Ativo Financeiro   Passivo Financeiro  

Bancos Conta Movimento 22.697.618,70 Restos a pagar Processado 2016 12.018.286,26

Bancos – Aplicações 170.342,17 Rap Processado Exercícios Anteriores 5.233.379,35

Bancos Contas Vinculadas 4.029,80 Restos a pagar não Processado 2016 0,00

    Rap não Processado Exercícios Anteriores 130.445,01

Total 22.871.990,67 Total 17.382.110,62

SALDO POSITIVO DE CAIXA   5.489.880,05

O quadro demonstra que o município de Viana possui saldos para pagar todas as suas dívidas e 
ainda um saldo de caixa de mais de R$ 5 milhões. 
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APONSENTADORIA E PENSÕES CONCEDIDAS

ANO

BENEFICÁRIOS VALOR MENSAL R$
APONSENTADOS PENSIONISTAS TOTAL QUANT/ANO APOSENTADOS PENSIONISTAS TOTAL

2012 377 69 446   742.520,13 86.741,81 829.261,94

2013 411 67 478 32 865.138,32 98.038,61 963.176,93

2014 447 68 515 37 1.096.151,98 108.271,65 1.204.423,63

2015 490 71 561 46 1.167.587,52 119.055,23 1.286.642,75

2016 550 70 620 59 1.386.832,14 123.119,11 1.509.951,25

Previdência própria

A Previdência Municipal de 
Viana teve sua maior evolução 

nesta gestão 2013/2016. O qua-
dro abaixo demostra um cresci-
mento no número de aposenta-
dorias e, consequentemente, o 
aumento no valor do aporte por 

parte do município. Nesse perío-
do, a folha dos inativos teve um 
crescimento de 82%, não sendo 
acompanhado pelo crescimento 
da receita municipal. 

REPASSES  DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA PARA IPREVI

ANO

CONTRIBUIÇÃO 
DO SERVIDOR 

ATIVO
 

FUNDO PREVIDENCIÁRIO
APORTE PARCELAMENTO TOTAL

FUNDO FINANCEIRO 

2013 4.102.572,45 4.182.043,56   7.627.802,75 15.912.418,76

2014 2.413.497,00 4.445.286,15 6.375.140,92 2.060.076,32 15.294.000,39

2015 2.221.185,80 2.725.386,77 11.080.552,35   16.027.124,92

2016 4.380.852,38 4.787.083,67 13.069.673,72 400.152,13 22.637.761,90

TOTAL 13.118.107,63 16.139.800,15 30.525.366,99 10.088.031,20 69.871.305,97
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  ANO VALORES EM 
CONTA

2012 12.048.662,68

2013 16.071.289,95

2014 21.864.958,37

2015 25.527.987,16

2016 33.924.286,07

% CRESCIMENTO - 2012/2016 281,56%

$ CRESCIMENTO - 2012/2017 21.875.623,39

Durante os anos de 2013 a 
2016, o município efetuou re-
passes de quase R$ 70 milhões 
ao Instituto. Destaque para os 
valores de pagamento de dívida 
e aporte para pagamento de fo-
lha.

O quadro demonstra que o 
município transferiu para o ins-
tituto a título de aporte, Recur-
sos de Arrecadação Própria, o 
montante de R$ 30.525.366,99 
(trinta milhões quinhentos e 

vinte e cinco mil, trezentos e 
sessenta e seis reais e noventa 
e nove centavos), valores consi-
deráveis para uma Prefeitura do 
tamanho de Viana.

No início de 2013, também 
foi encontrado uma dívida de R$ 
10.088.031,20 (dez milhões, oi-
tenta e oito mil, trinta e um reais 
e vinte centavos), que foi total-
mente quitada nos dois primei-
ros anos de gestão.

Os valores retidos de servi-

dores e patronal foram repas-
sados durante os exercícios de 
competência.

Situação inanceira

Os recursos inanceiros, ou 
seja, valores nas contas do Insti-
tuto de Previdência de Viana, ti-
veram um crescimento recorde 
ao longo da gestão. O quadro 
abaixo demonstra essa evolução:

A gestão recebeu, em 2012, os valores de pouco mais de R$ 12 
milhões em caixa e fechou 2016 com quase R$ 34 milhões, um cres-
cimento de 281,56%. Isso, traduzido em valores, chega a quase R$ 
22 milhões. Demonstrado a eiciência na gestão dos recursos pre-
videnciários de Viana.
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Investimentos em 
segurança ajudam na 
redução de homicídios
Foram sete meses consecutivos sem registros deste crime em Viana. Os 
investimentos em segurança e a Central de Videomonitoramento ajudaram 
nestes avanços.

O município de Viana pas-
sou sete meses conse-
cutivos sem registros de 

homicídios em 2014 e fechou o 
mês de novembro de 2016 sem 
nenhum registro feito. Segundo 
a Secretaria de Estado da Segu-
rança Pública (Sesp), em 2015, 
foram registrados 19, enquanto 
nos 11 meses do ano de 2016 
foram 15, trazendo uma redu-
ção de 21% comparando com o 
mesmo período do ano anterior. 
No primeiro trimestre de 2016, 

inclusive, a redução chegou a 
60% em comparação ao mesmo 
período de 2015, icando Viana 
100 dias consecutivos sem re-
gistros de nenhum homicídio. 

Os investimentos feitos nos 
últimos anos, como as revitali-
zações das praças, construção 
de locais de vivência onde an-
tes eram terrenos baldios e a 
melhora na iluminação pública, 
associados ao plano de segu-
rança pública integrado com as 
Polícias Civil, Militar e Ministério 

Público, foram determinantes 
para que Viana chegasse a esse 
resultado. 

De acordo com a Sesp, em 
2013 foram 35 homicídios em 
Viana e, em 2014, este número 
caiu para 12. Já em 2015 o regis-
tro foi de 21, tendo uma queda, 
novamente, em 2016, com 15 
homicídios até 23 de outubro, 
quando foi contabilizada a úl-
tima ocorrência deste tipo de 
crime no município (até início de 
novembro).

Redução de homicídios em Viana
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Videomonitoramento

Desde junho de 2015, quan-
do a Central passou a funcionar 
em caráter experimental, quase 
37.500 ocorrências já foram re-
gistradas. São atos de infrações 
de trânsito, lixo depositado em 
local impróprio em vias públicas, 
uso e tráico de drogas, dentre 
outros tipos. Somente neste 
ano de 2016, quando a Central 
já passou a operar em deinitivo, 
já somam mais de 24 mil ocor-
rências, sendo as de infração de 
trânsito em maior volume: são 
22.637 até novembro.

Sob o olhar atento de 20 
operadores que trabalham em 
regime de escala, os bairros Via-
na Sede, Santa Terezinha, Vila 
Nova, Ribeira, Universal, Canaã, 
Primavera, Areinha, Vila Bethâ-
nia, Arlindo Villaschi, Nova Be-
thânia, Industrial e Marcílio de 
Noronha são videomonitorados 
24 horas por 40 câmeras, insta-
ladas em pontos estratégicos, 
inclusive, em alguns trechos das 
BRs 101 e 262. 

Aplicativo inovador 
de segurança

Há cinco meses, o Sentinela 
Viana tem auxiliado na solução 
de assaltos, arrombamentos e 
outros atos cometidos e, em 
alguns casos, foi peça funda-
mental para identiicação de 
criminosos. O aplicativo é uma 
ferramenta de interação entre o 
cidadão e os órgãos de seguran-
ça pública, oferecendo um canal 
de comunicação para denúncias 

de ações delituosas ou crimino-
sas nas áreas videomonitoradas 
no município. O aplicativo está 
disponível na plataforma IOS e 
para o sistema operacional An-
droid.

Contudo, a ferramenta visa 
não somente centrar na ação 
da polícia, mas, sim, nas diver-
sas iniciativas que contribuem 
com a gestão e ordenamento 
do espaço urbano. É importante 
frisar que o aplicativo não exclui 
as denúncias realizadas pelo 
telefone 190, da Polícia Militar, 
continuando este canal a ser uti-
lizado normalmente. O objetivo 
é somar.

Homicídios de 
mulheres

Outro dado que chama a 
atenção são os 480 dias sem re-
gistros de homicídios de mulhe-
res ao longo de 2013 e em 2014 
no município, trazendo uma 
redução de 63% nas ocorrên-
cias da Lei Maria da Penha 
em Viana.

Câmera de vídeo Monitoramento

Aplicativo Sentinela
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Prevenção ajuda 
Viana a driblar 
períodos de chuvas 
intensas

A construção de diversos 
muros de contenção em áreas 
que ofereciam riscos de desliza-
mento, bem como a limpeza dos 
córregos do município, favore-
ceram à prevenção em período 
de chuvas intensas. Viana inves-
tiu mais de R$ 2 milhões somen-
te na construção de muros de 
contenção nos bairros Univer-
sal, Canaã, Marcílio de Noronha, 
Bom Pastor, Ipanema e Areinha, 
por exemplo. 

Além disso, a parceria com a 
Secretaria de Serviços Urbanos 
rendeu na limpeza periódica 
dos córregos e rios ao longo 
dos quatro anos de gestão. Ou-
tra ação de destaque foi a lim-
peza do Rio Formate, por meio 
de parceria com a Prefeitura de 
Cariacica, trecho que estava as-
soreado e não contava com lim-
peza há mais de 20 anos. 

Ao longo do mandato, o tra-
balho foi intenso. Não foram 
poupados esforços em buscar 
alternativas preventivas. Foram 
traçadas as áreas de risco, fo-
ram construídos muros de con-
tenção em comunidades que 
sofriam com o perigo de desliza-
mentos e, hoje, mais um recurso 
auxilia, que são as câmeras de 
videomonitoramento, instaladas 
em pontos estratégicos nas co-
munidades, que dão um campo 
de visão ao longo dos leitos dos 
córregos, o que otimiza o tempo 
de trabalho e agiliza os atendi-
mentos e ações rápidas da equi-
pe da Defesa Civil.

Plano de 
Contingência

Viana foi o primeiro municí-
pio capixaba a ter um Plano de 
Contingência para as rodovias. 
O documento foi elaborado pela 
Defesa Civil do município, com o 
apoio da Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF), Corpo de Bombei-
ros e Instituto Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos 
(Iema), além das secretarias mu-
nicipais de Viana. 

O município também conta 
com um Plano de Contingência 
para atendimentos à população 
em casos de períodos chuvosos 
intensos. As secretarias estão 
integradas para prestar serviços 
como resgate em áreas de risco, 
orientação da equipe da Defesa 
Civil, abrigos com a Assistência 
Social, limpeza de córregos e 
áreas atingidas por desastres 
naturais com os Serviços Urba-
nos, dentre outros.

Galeria Rua A | Universal
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Muros de Contenção

Desde 2013, foram construí-
dos dez muros de contenção no 
município, totalizando mais de 
R$ 2 milhões em investimentos. 
Um foi na Rua A, em Universal, 
com cerca de cinco metros de 
extensão, o investimento che-
gou a quase R$ 500 mil no lo-
cal. Somente em Canaã, foram 
construídos mais quatro muros: 
um na Rua Santa Catarina, com 
9 metros de extensão e 7 metros 
de altura, sendo investidos R$ 
74.691,28; outro foi na Rua Vale 
Alegre, sendo direcionados R$ 
842.762,76; também na Rua Mi-
rim, com R$ 406.980,32; e na Rua 
Primavera, com 48 metros de ex-
tensão e 7 metros de altura, com 
R$ 585.807,61 investidos.

Já em Ipanema, o muro foi er-
guido na Avenida Linhares e fo-
ram investidos R$ 13.740,19 no 
local. Em Areinha, na Rua Gua-
rapari, foi construído um muro 
de 46 metros, um investimento 
de R$ 73.108,51. Em Marcílio 
de Noronha, na Rua Anchieta, a 
Prefeitura investiu R$ 10.060,00 
na construção do muro ao lon-

go de 14 metros de extensão e 
2,80 metros de altura. Em Bom 
Pastor foi a Rua Morumbi que 
recebeu o muro, uma constru-
ção de 17 metros de extensão 
e 2,75 metros de altura, por 
meio de um investimento de R$ 
21.460,11.

Câmeras que 
monitoram nível 
dos rios

Outro recurso que tem auxi-
liado o trabalho preventivo às 
chuvas em Viana é o videomo-
nitoramento. Câmeras instala-

das dentro dos bairros auxiliam 
no monitoramento de córregos 
que cortam essas comunidades. 
Elas monitoram nível das mar-
gens de córregos como Santo 
Agostinho, Nova Bethânia, Ri-
beira, Universal, Campo Verde e 
do Rio Formate e, assim, ajudam 
nas ações das equipes da Defe-
sa Civil. As câmeras se tornaram 
ferramentas de extrema impor-
tância, fornecendo imagens em 
tempo real destes trechos em 
dias de chuvas intensas, contri-
buindo, de forma signiicativa, 
para o acompanhamento e des-
locamento necessário das equi-
pes de trabalho.

Rua Treze de Maio | Universal

Rio Formate
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Muro de Contenção | Rua A em Universal

Muro de Contenção | Rua Vale Alegre Canaã

Mais de 3 milhões de 
investimentos em muro de 
contenção
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As reformas de praças no 
município, com instalação 
de academias populares, 

a construção do Ginásio Polies-
portivo, de campos de futebol 
e a realização de torneios para 
diferentes modalidades foram 
algumas das novas ferramentas 
de promoção e incentivo à prá-
tica esportiva no município. Du-
rante os quatro anos de gover-
no, os investimentos no Esporte 
e Lazer ultrapassaram a marca 
de R$ 3 milhões. 

Esses investimentos releti-
ram diretamente na qualidade 
de vida da população, que hoje 
conta com espaços adequados 
para prática de esportes, exer-
cícios físicos e realização de tor-
neios de diferentes modalida-
des esportivas. 

Esportes são resgatados com 
investimentos em praças e 
espaços de lazer em viana
Praças revitalizadas, campos e ginásio construídos garantiram a utilização 
dos espaços para campeonatos e práticas esportivas no município.

Ginásio de Esportes 

O novo espaço para prática 
esportiva em Viana já é uma rea-
lidade. O Ginásio Poliesportivo, 
em Vila Bethânia, está com 95% 
das obras concluídas. Para cons-
trução dos 1.728 m² do local fo-
ram investidos R$ 1.858.030,45.
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Esporte e Lazer

Academia Saudável e 
da Família 

Uma das ferramentas que 
proporcionou mudança na qua-
lidade de vida de vários morado-
res foram as Academias Saudá-
veis. Instaladas nas praças dos 
bairros, o local virou point para 
prática de diferentes exercícios 
físicos para todas as idades. Du-
rante as atividades promovidas 
no local, um professor de educa-
ção física acompanha todo o de-
senvolvimento da turma e ava-
lia o condicionamento físico de 
cada um: o peso, a coordenação 
motora e o equilíbrio. Hoje, as 
academias estão instaladas nos 
bairros Canaã, Viana Sede, Jucu, 
Marcílio de Noronha I e II, Uni-
versal, Morada Bethânia, Nova 
Bethânia, Vila Bethânia, Vale do 
Sol e Primavera. 

Dia Saudável

Promover a prática de ativida-
de física aliada a uma alimenta-
ção saudável é um dos objetivos 
do Dia Saudável. O projeto é 
uma integração entre as secre-
tarias de Esporte e Saúde, que 
leva atendimentos com nutricio-
nista, isioterapeuta, enfermeiro 
e o proissional de educação físi-
ca para as academias populares 
das praças do município. Du-
rante o evento os participantes 
também contam com o reforço 
nas atividades físicas com aula 
de zumba, treinamento funcio-
nal e alongamentos. 
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Dança na Praça

O projeto Dança na Praça 
tem como objetivo levar o agito 
musical para promover a saú-
de. A atividade deu certo e tem 
atraído o público de diferentes 
bairros. Diariamente, a equipe 
do projeto desembarca em uma 
praça de uma comunidade com 
o swing da zumba. Quem apro-
veitou a oportunidade para sair 
do sedentarismo foi Lucia Mar-
gareth Pinheiro, de 55 anos. Ela 
airma que, desde que passou 
a participar, tanto das aulas de 
dança, quanto das aulas de gi-
nástica oferecidas na academia 
popular, ela deu adeus às dores 
nas articulações.

Campos

Viana Sede, Vila Bethânia, 
Areinha e Caixas do Sul são 
os quatro bairros de Viana 
contemplados com campos 
de futebol society. As obras 
foram feitas por meio de uma 
parceria entre a Prefeitura de 
Viana e o Governo do Estado. 
Os espaços seguem o padrão 
determinado pela Confederação 
Society, com dimensão de 31,5 
x 49 m², permitindo, assim, um 
espaço padrão para os bancos 
de reserva dos jogadores. 
Também foram reformados 
e reconstruídos os campos 
de futebol de campo de Jucu 
e Arlindo Villaschi.

Campeonatos 

Os investimentos para cons-
trução de novas praças, campos 
de futebol e o Ginásio Poliespor-
tivo possibilitaram a realização 
de diversos torneios e campeo-
natos, o que só tem reforçado 
os incentivos para prática espor-
tiva no município. Um dos cam-
peonatos é o Vianense de Fute-
bol Amador, realizado todos os 
anos e que integra os times do 
município. E dos campos para 
a quadra, o futebol dá lugar ao 
futsal nas quadras das praças 
do município, bem como o vôlei, 
que ganha espaço nas quadras 
de areia em bairros como Vila 
Bethânia. 
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Agricultura



Plantar árvores para colher 
água no futuro. Com este 
objetivo que mais de um 

milhão de mudas de árvores na-
tivas foram plantadas em Viana 
por meio do Relorestar Viana. 
Desde 2014, quando iniciaram 
os mapeamentos das nascen-
tes no município, tem equipe 
da Prefeitura semeando mudas, 
plantando e visitando as pro-
priedades para acompanhar a 
preservação das águas. Tudo 
para garantir a manutenção das 
nascentes que alimentam o Rio 
Jucu, uma das principais fontes 
de abastecimento da Grande 
Vitória. 

Mais de 1.500 nascentes fo-
ram mapeadas em cerca de 200 
propriedades. Inicialmente, as 
equipes das Secretarias de Agri-
cultura e Desenvolvimento Sus-
tentável visitaram propriedades 
na área rural para identiicar 
essas nascentes. Por meio de 
uma parceria entre a Secreta-
ria de Agricultura do município, 
Secretaria de Estado da Justiça 
(Sejus), o Instituto Capixaba de 
Assistência Técnica e Extensão 
Rural (Incaper) e Governo do 
Estado começaram as ações. 
Todo o trabalho resultou, além 
na preservação de nascentes, 
no reconhecimento por meio 

do Prêmio Inoves, em 2015, na 
categoria ‘Práticas Transforma-
doras’.

Mudas de amburana, ipê rosa 
e amarelo, paineira rosa, san-
são do campo, jequitibá branco, 
embaúba branca, cedro rosa, 
jacarandá bahia, açaí, juçara e 
cupuaçu são cultivadas para 
serem distribuídas aos produ-
tores e demais contribuintes 
do programa. Essas mudas são 
semeadas no Viveiro Municipal 
e reeducandos do Sistema Peni-
tenciário atuam neste processo, 
bem como, também, no plantio 
dessas mudas nas proprieda-
des.

Relorestar Viana: milhares 
de mudas são plantadas para 
preservar nascentes
O Relorestar Viana tem garantido a preservação de mais de 1.500 nascentes 
que alimentam o Rio Jucu. As estradas e pontes também receberam melhorias, 
beneiciando o escoamento da produção agrícola.
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Agricultura

A preservação das nascentes 
no município é garantia de água 
para a toda Grande Vitória. “Via-
na é um rico produtor de água, 
considerando que possui cinco 
rios: o Formate, o Santo Agosti-
nho, o Jacarandá, Peixe Verde e 
Biriricas”, disse o secretário de 
Agricultura de Viana, Ledir Por-
to. Todos abastecem o Rio Jucu, 
que, com 60 km de extensão, 
corta o município e leva o re-
curso hídrico para toda a Gran-
de Vitória. Por isso, o Programa 
Relorestar tem alcançado o seu 
objetivo que é proteger as nas-
centes desses rios por meio do 
plantio de mudas. 

Além da garantia da preserva-
ção, o Relorestar também traba-
lha a conscientização por meio 
da Educação Ambiental. Alunos 
das escolas municipais partici-
pam dos plantios e aprendem, 
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desta forma, sobre a importân-
cia do relorestamento. Antes 
de plantar, os alunos conhecem 
atitudes necessárias com os 
cuidados com o meio ambien-
te. “As crianças são o futuro do 
país e, mais do nunca, é preciso 
que elas saibam que, se não cui-
darmos do meio ambiente, não 
teremos água suiciente para as 
gerações futuras”, conta Ledir.

Firmamos parceria com as 
secretarias de Educação e Meio 

 Plantio realizado com a equipe do Relorestar Viana

Propriedades
Nascentes mapeadas 

georeferenciadas
Mudas

150 180 30.075mil 

Mudas retiradas no Viveiro para recuperação de nascente

Propriedades Mudas

130 80.000 mil

Ambiente para realização dos 
plantios, na parceria também 
irmada com produtores rurais, 
assim realizando na prática a 
construção de uma cultura de 
conscientização do uso dos 
recursos naturais.  Também 
contribui no processo de res-
socialização dos reeducandos 
do sistema penitenciário em 
cumprimento de pena no regi-
me semi-aberto que estão na 
Penitenciária Agrícola de Viana. 

Os internos são selecionados 
dentre os que apresentarem 
melhor comportamento e que 
atendam à Lei de Execução Pe-
nal, para desenvolver a ativida-
de laborativa. São eles um dos 
responsáveis por boa parte da 
produção das mais de 350mil 
mudas já semeadas pelo proje-
to. O Programa Relorestar Via-
na conquistou em 2015 o prê-
mio Inoves na categoria ‘Práticas 
Transformadoras’. 

Conforme informações 
do censo o município possui 
1.500 Nascentes. Viana pos-
sui 6 rios: Formate, Biriricas, 

Santo Agostinho, Peixe Verde, 
Jacarandá e Jucu. Todos com-
põem a bacia do rio jucu com 
40km de extensão no município 

de Viana. O município de Via-
na possui uma cobertura lo-
restal de 100km² em um terri-
tório de 316km² de extensão.

350 mil mudas produzidas
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Melhorias estradas 
e acessos às 
comunidades - 
Construção de 
pontes

Estradas e pontes que garan-
tem o escoamento de produtos 
agrícolas do município ganha-
ram melhorias nos últimos anos, 
estradas que, inclusive, não re-
cebiam melhorias há mais de 20 
anos. Durante os últimos quatro 
anos essas estradas, além das 
melhorias, foram recebendo 
manutenção. A Prefeitura cons-
truíu 11 novas pontes, benei-
ciando diversas comunidades 
de Viana, valorizando a vida no 
campo.

Usina de 
Compostagem

A Usina de Compostagem é 
um projeto em parceria com a 
empresa Real Café e INCAPER, 
onde a Real Café arca com a 
construção do galpão em uma 
aréa de 8.887 metros quadra-
dos cedida pela INCAPER na 
fazenda experimental de Viana 
e destinará os resíduos orgâni-
cos gerados na empresa para se 
transformar em um composto 
orgânico. A Prefeitura é respon-
sável pela gestão da produção e 
distribuição do produto inal aos 
agricultores familiares do muni-
cípio. A distribuição será feita 
prioritariamente para produto-
res portadores do bloco de pro-
dutor rural, está previsto o início 
das obras na primeira semana 
de janeiro de 2017. 
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Capacitação para 
produtor

Iniciados no período de seca, 
os cursos oferecidos pela Secre-
taria de Agricultura garantiram 
qualiicação e uma nova opor-
tunidade de geração de renda 
para 888 participantes, em sua 
maioria produtores rurais. Des-
de março deste ano, 46 cursos 
já foram oferecidos na Unidade 
Didática da Secretaria de Agri-
cultura, em Viana Sede. As aulas 
são ministradas por meio de 
uma parceria com o Serviço Na-
cional de Aprendizagem Rural 
(Senar). Foram cursos de bom-
bons e trufas, olericultura, con-
gelamento de alimentos, bolo 
de pote, plantas ornamentais, 
docinhos de festa e tratorista 
agrícola por exemplo.

Foram realizados também 
três seminários com o objetivo 
de beneiciar diferentes tipos de 
produção e auxiliar os produto-
res do município. Foram eles: ‘1º 
Seminário da Cadeia Produtiva 
da Banana’, ‘1º Seminário da Ca-
deia Produtiva da Cana-de-açú-
car e do mel’ e o ‘1º Seminário 

Unidade didática de 
processamento de 
alimentos

Espaço destinado à promo-
ção da qualiicação proissional 
para o produtor rural.  O local, 
que passou por reforma recen-
temente, foi reaberto em março 
de 2016 para que novas capaci-
tações sejam oferecidas para os 
produtores.

Em parceria com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural 
– SENAR, que oferecem diversos 
cursos prioritariamente para o 
público da área rural, em parce-
ria com instrutores voluntários 
a Unidade Didática oferece um 
leque de cursos também para 
moradores da área urbana. 

da Cadeia Produtiva do Leite’.
A Prefeitura de Viana também 

levou os produtores da cidade 
para uma visita técnica para 
conhecer a produção da bana-
na em Alfredo Chaves. Mais de 
40 produtores foram na visita, 
que contou com a presença do 
prefeito Gilson Daniel.

Casa do Mel

A Casa do Mel está sem-
do construída em Jucuruaba 
e o espaço terá uma área 
de mais de 175m². No lo-
cal, funcionrá a Asssociação 
Vianense de Apicultores e 
serão ministrados diversos 
cursos cursos para aprimo-
ramento dos apicultores.
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Uma economia de R$ 7 
milhões foi gerada para 
Viana desde que passou 

a utilizar a mão de obra de ree-
ducandos do sistema prisional 
no trabalho de limpeza pública. 
A parceria com a Secretaria de 
Estado da Justiça (Sejus), além de 
promover a ressocialização e re-
dução de pena dos detentos, be-
neicia a gestão municipal com a 
redução de custos. Atualmente, 
são 60 reeducandos que, além 
da limpeza, também somam a 
outras frentes de trabalho dos 
Serviços Urbanos na cidade.

Por mês, saiam dos cofres pú-

Viana economiza R$ 7 milhões 
em 2 anos na limpeza pública
A redução é fruto do convênio com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), 
que permite o trabalho de 60 reeducandos na limpeza, jardinagem e 
relorestamento do município.

blicos R$ 350 mil e, desde 2014, 
quando passamos a contar com 
a mão de obra dos reeducan-

dos, este custo caiu para R$ 120 
mil, gerando uma economia de 
R$ 7 milhões em dois anos. 

Gasto com limpeza pública
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Estimativa empresa

R$ 8.400.000,00

R$ 1.042.000,00

Limpeza da cidade sendo realizada 
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Serviços Urbanos

Selo Social

Viana já conquistou, por dois 
anos consecutivos, em 2015 e 
2016, pela oportunidade que é 
dada aos reeducandos, o Selo 
Social, concedido pelo Gover-
no do Estado. O município foi o 
único órgão público da Grande 
Vitória a receber a certiicação. 
Os 60 reeducandos atuam em 
diferentes frentes de trabalho, 
desde a limpeza, passando pelo 
paisagismo e chegando ao relo-
restamento em áreas de nascen-
tes, ação em parceria com a Se-
cretaria Municipal de Agricultura.

Com o trabalho dos reedu-
candos, Viana economizou por 
dois anos R$ 7 milhões. A cada 
três dias trabalhados, o reedu-
cando reduz um dia de sua pena.

Reeducandos no trabalho de limpeza da cidade
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Cidade Luz

Reduzindo custos na limpeza, 
o município conseguiu investir 
melhor na iluminação pública. 
Foi criado o Programa Cida-
de Luz, que levou mais qualida-
de em iluminação pública para 
as ruas e praças de vários bair-
ros, com um investimento de 
mais de R$ 3 milhões. Além da 
qualidade, as novas lâmpadas 
garantem sustentabilidade. São 
de vapor metálico, que, além de 
promover um consumo inferior 
comparado às lâmpadas utili-
zadas anteriormente, possuem 
maior eiciência e duram mais 
que as de vapor de sódio. De 
de luz branca e com baixa car-

Novas luminárias em LED

ga térmica, superam em brilho 
e em intensidade de ilumina-
ção as lâmpadas luorescentes, 
o que proporciona ruas ainda 
mais iluminadas. Com uma ilu-
minação adequada, há um am-
biente menos favorável para a 
prática criminosa, garantindo a 
sensação de segurança e bem-
-estar da população. O investi-
mento em áreas públicas, como 
construção e reconstrução de 
campos de futebol e reformas 
e construção de praças, aliado 
à iluminação pública desses am-
bientes e ruas e aliado ao traba-
lho das polícias Civil e Militar e 
Justiça, garantiu, em 2014, sete 
meses sem homicídio em Viana.

Limpeza dos 
córregos

A limpeza dos córregos que 
cortam o município garantiu o es-
coamento necessário das águas 
no período de chuvas na cidade. 
Foram realizadas limpezas pe-
riódicas nestes quatro anos em 
bairros como Bom Pastor, Viana 
Sede, Nova Bethânia, Vila Bethâ-
nia, Universal, por exemplo. 

Limpeza de córregos
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Mais de 13 mil famílias são 
atendidas pelos Centros de 
Referência em Viana
O município chegou, em 2014, a mais de 75% de cobertura de famílias 
pelo Bolsa Família, e chega a 2016 com 98% de cobertura de famílias 
nessa situação.

Com aumento de 40% nos 
atendimentos às Famílias 
nos Centro de Referência 

da Assistência Social (CRAS) e a 
implantação do Serviço de Aten-
dimento Domiciliar para Idosos 
e Pessoas com Deiciência e 
suas Famílias (SADIP), a Secreta-
ria de Assistência Social, Renda 
e Cidadania encerra 2016 com 
mais de 13 mil famílias assisti-

das pelo município.
São quatro Centros de Re-

ferência da Assistência Social 
(CRAS), sendo eles em Viana 
Sede, Marcílio de Noronha, Vale 
do Sol e Campo Verde. Em Via-
na Sede, o novo CRAS está com 
obras em fase de inalização. Os 
serviços passarão a ser ofere-
cidos na nova estrutura, onde, 
também, funcionará o Centro 

de Qualiicação de Viana.
O município também conta 

com um Centro de Referência 
Especializado da Assistência 
Social (CREAS), em Marcílio de 
Noronha. Esses espaços são 
coordenados por dois departa-
mentos, respectivamente: De-
partamento de Proteção Social 
Básica e o Departamento de 
Proteção Social Especial. 

Cartilha contra a violência 
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CRAS 

Investir em Centros de Re-
ferência de Assistência Social 
(CRAS) - principal equipamento 
de Proteção Social Básica - é ga-
rantir a ampliação da cidadania 
por meio do atendimento da 
população mais vulnerável do 
município e da prevenção de 
situações de risco social e viola-
ção de direitos.  

De 2013 a 2016, os 04 CRAS 
de Viana receberam importan-
tes melhorias que permitiram 
ampliação signiicativa no nú-
mero e na qualidade dos aten-
dimentos realizados. Ao inal de 
2012, os CRAS totalizavam cerca 
de 9.400 atendimentos anuais. 
Em 2015, atingiu-se um total de 
13.300 atendimentos, represen-
tando um crescimento de 40% 
no número de atendimentos 
realizados. Esse crescimento 
se deu devido à ampliação das 
equipes; formação de um qua-
dro de servidores técnicos e 
qualiicados, com valorização 
dos momentos de capacitação 
e formação continuada; diversi-
icação nas atividades socioedu-
cativas ofertadas, com oicinas 
de teatro, música e dança/ex-
pressão corporal, além das ati-
vidades manuais e artísticas que 
já eram ofertadas. 

Com essas novas atividades, 
ampliou-se em 60% o atendi-
mento de crianças, adolescen-
tes e idosos nos Serviços de 
Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos, chegando a 490 crian-
ças/adolescentes e 283 idosos 
participantes em 2015. 

Viana tem a maior quantida-
de de CRAS da Região Metropo-

litana levando-se em considera-
ção a proporção populacional 
– 01 CRAS para cada 18.913 
habitantes. Sendo os CRAS por-
ta de entrada do Sistema Único 
de Assistência Social, essa rea-
lidade se traduz em maior faci-
lidade de acesso da população 
a serviços, programas, projetos 
e benefícios socioassistenciais, 
tendo em vista tal abrangência.   
Ainda assim, há planos para im-
plantar o 5º CRAS do município, 
visando a ampliar ainda mais a 
abrangência e qualidade dos 
serviços. 

Dos CRAS existentes, dois já 
se localizam em sede própria – 
CRAS Vale do Sol e CRAS Campo 
Verde. Em 2017, será inaugura-
da a nova sede do CRAS Viana, 

no Centro, totalmente acessível 
e que contará ainda com um 
Centro Municipal de Qualiica-
ção Proissional no 2º pavimen-
to da ediicação. A construção 
de mais uma sede própria de 
CRAS gerará uma economia de 
R$23mil por ano (antes gasto 
com aluguel de imóvel). 

Outro enfoque importante 
nessa gestão foi a ampliação 
do atendimento social na zona 
rural, por meio de ações comu-
nitárias nos chamados “CRAS 
Itinerantes”. Trata-se de medi-
da fundamental para garantir o 
acesso aos direitos socioassis-
tenciais aos cidadãos que mo-
ram em áreas mais afastadas, 
por vezes com diiculdade de 
acesso aos serviços essenciais. 

Evento com a juventude

Centro de Convivência da Pessoa Idosa

112



Cadastro Único/
Programa Bolsa 
Família 

Fundamental para a redução 
imediata da pobreza e extre-
ma pobreza, os programas de 
transferência de renda do Bra-
sil são exemplos admirados no 
mundo inteiro, principalmente 
do Bolsa Família, premiado e co-
nhecido internacionalmente. 

Apesar do crescimento da 
pobreza em nosso município – 
a exemplo do país inteiro, dada 
a crise econômica enfrentada – 
em Viana muito se avançou na 
distribuição de renda devido à 
melhoria da operacionalização 
do CadÚnico municipal e, con-
sequentemente, da execução 
do Programa Bolsa Família no 
âmbito local. 

Em 2015, houve descentra-
lização da equipe de agentes 
cadastradores, levando o aten-
dimento aos 04 CRAS do muni-
cípio, mais perto da população 
(antes era centralizado na Casa 
do Cidadão, em Areinha). 

Houve signiicativa melhoria 
dos índices de efetividade do 
programa, como ampliação da 
abrangência de famílias extre-
mamente pobres do município, 
de 72% em 2012 para 98,4% 
atualmente.  

Também houve ampliação 
do número de famílias benei-
ciadas, o que gera consequen-
temente maior aplicação de re-
cursos no município: no ano de 
2015 foram pagos pelo Governo 
Federal R$6.926.249,00 em be-
nefícios pra Viana, ao passo que, 
em 2012, esse montante foi de 

R$4.545.494,00 (é ampliação do 
poder de consumo da popula-
ção pobre e extremamente po-
bre e ao mesmo tempo dinheiro 
que movimenta o comércio local 
de Viana, principalmente as mi-
cro e pequenas empresas). Só 
no mês de setembro de 2016, 
o Bolsa Família beneiciou 4.247 
famílias em Viana.  

Índices elevados revertem-se 
em ampliação de recursos que 
chegam para o município uti-
lizar na melhoria da estrutura 
de atendimento da população, 
como reconhecimento do tra-
balho e incentivo ao desenvolvi-
mento crescente. 

Em junho de 2016, Viana en-
trou na lista dos municípios de 
alta performance no que diz 
respeito à efetividade de paga-
mento dos benefícios, resultado 
obtido com as ações de busca 

ativa e divulgação das agendas 
e informações do Programa em 
todo o município. 

CREAS 
O Centro de Referência Espe-

cializado de Assistência Social 
(CREAS) passou a contar, em 
2014, com uma sede mais am-
pla, com maior acessibilidade e 
localizada em Marcílio de No-
ronha, mais próximo da região 
com destacados índices de vio-
lação de direitos, facilitando o 
acesso de quem mais precisa 
dos serviços.  

Também com ampliação da 
equipe (06 proissionais em 
2012 para 20 em 2015), foi pos-
sível qualiicar o atendimento da 
população e acompanhar mais 
de perto as diversas famílias e 
indivíduos que sofrem ou sofre-
ram variados tipos de violação de 

Evento com a juventude
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direitos, como situação de rua/
mendicância; negligência; maus 
tratos; abandono; violências fí-
sica, psicológica, sexual e até 
mesmo patrimonial e inanceira; 
dentre outros. Apenas em 2015, 
cerca de 3000 atendimentos fo-
ram realizados. 

O atendimento a adolescen-
tes em cumprimento de Medida 
Socioeducativa em Meio Aberto 
teve grande projeção estadual, 
destacando-se por conferir a 
Viana o título de primeiro mu-
nicípio do estado a elaborar e 
publicar o Plano Decenal de 
Atendimento Socioeducativo 
em Meio Aberto, para aprimo-
rar o atendimento dos adoles-
centes em conlito com a lei que 
cumprem Liberdade Assistida e 
Prestação de Serviços à Comuni-

dade. Projetos desenvolvidos no 
âmbito do atendimento desses 
adolescentes também ganharam 
visibilidade ao serem aprovados 
nas edições 2015 e 2016 do Prê-
mio Inoves, sendo que o projeto 
inscrito em 2016 – Cultivando o 
futuro, trabalho com horta verti-
cal – foi alvo de matéria exibida 
na TV Tribuna. O serviço atende 
uma média de 80 adolescentes 
por ano, sendo que, em 2016, 
esse número chegou a 154. 

A Secretaria de Assistência 
Social de Viana recebeu, ainda, 
uma homenagem do SESI-ES 
pelos trabalhos desenvolvidos 
em parceria com o Programa Vi-
raVida, com ações voltadas para 
o atendimento de adolescentes 
em situação de risco social, espe-
cialmente decorrente de abuso e 

exploração sexual, possibilitando 
aos jovens atendidos a constru-
ção de novos projetos de vida e 
a inserção no mercado de traba-
lho. 

Outro destaque foi a implan-
tação do Serviço de Atendimento 
Domiciliar de Idosos e Pessoas 
com Deiciência e suas famílias 
(SADIP) para atendimento em 
domicílio desse público, que 
tem seu direito violado mas não 
consegue acessar o CREAS por 
ter mobilidade reduzida. Viana 
é o primeiro município do ES a 
ofertar tal serviço com equipe 
de cuidadores sociais, experiên-
cia só vista em outros estados, 
como São Paulo. Desde a implan-
tação do serviço (em agosto), 28 
pessoas já foram inseridas no 
acompanhamento. 
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Crianças e 
Adolescentes 

A Prefeitura destaca como re-
sultados alcançados nesta ges-
tão as melhorias das condições 
gerais de acolhimento institucio-
nal, tanto estruturais quanto de 
recursos humanos. 

Nessa gestão foi elaborado 
um belíssimo projeto arquite-
tônico para construção da sede 
própria do abrigo para crianças 
(ambos os sexos) e adolescen-
tes (sexo feminino). A obra já 
foi licitada. Isso vai permitir uma 
economia de R$33.600,00/ano 
de recursos gastos com aluguel 
de imóvel. 

Também foi aprovada em 
2015 a Lei municipal que cria 
o Programa Família Acolhedora 
de Viana, cuja equipe será pro-
veniente do concurso público 
em 2017, quando será inaugu-
rado. Em 2017, outro serviço 
será criado, o Apadrinhamen-
to Afetivo, em parceria com o 
Poder Judiciário, que visa a dar 
oportunidade a crianças e ado-
lescentes a terem referências 
comunitárias em seu crescimen-
to e desenvolvimento quando 
da impossibilidade de adoção. 

Houve ampliação do número 
de vagas para acolhimento de 
adolescentes do sexo masculi-
no (de 03 em 2012 para 10 em 
2015) mediante convênio com 
entidade sem ins lucrativos, 
tendo em vista que o município 
não dispõe de unidade munici-
pal de acolhimento para esse 
público, mas garante a oferta do 
serviço à população.

 

Idosos 

O serviço de acolhimento é 
ofertado mediante convênio 
com entidade social já há mui-
tos anos atuante no município, 
com crescente aporte de recur-
sos nos últimos anos. O investi-
mento em acolhimento insti-
tucional para idosos teve um 
crescimento de mais de 400% 
comparando-se com a gestão 
anterior.  

Atualmente a parceria permi-
te a disponibilização de 15 vagas 
para acolhimento gratuito dos 
idosos que necessitarem. 

Pessoas com 
Deiciência 

Em janeiro de 2016, pela pri-
meira vez, o município forma-
lizou convênio com entidade 
para oferecer o serviço de resi-
dências inclusivas, para o acolhi-
mento de pessoas com deiciên-
cia sem vínculos ou convivência 
familiar. Mediante a parceria, 
são disponibilizadas 20 vagas 
para acolhimento, em duas re-
sidências.  

Viana tem 02 das 04 residên-
cias inclusivas públicas do esta-
do. 

Gestão 

No âmbito da gestão da Polí-
tica de Assistência desde 2013, 
de modo geral, a Prefeitura des-
taca os seguintes avanços: 

- Criação da Subsecretaria 
dos Direitos da Pessoa com De-
iciência e Mobilidade Reduzida; 

- Realização da 1ª Conferência 
dos Direitos da Pessoa com De-
iciência e Mobilidade Reduzida 
do município, com ampla parti-
cipação popular e da sociedade 
civil organizada; 

- Criação da Coordenação de 
Inclusão Produtiva, com início 
do trabalho de fortalecimento 
dos grupos de inclusão produti-
va e economia solidária do mu-
nicípio; 

- Formalização da 1ª Associa-
ção de Catadores de Material 
Reciclável de Viana (ASCAMAVI), 
sendo acompanhada e capaci-
tada pela SEMARC em parceria 
com SEMSA e SEMDES. 

- Convênio para oferta de va-
gas em Residências Inclusivas 
(abrigo para pessoas com dei-
ciência sem vínculos familiares) 

– Convênio com o Lar Geno-
veva Machado; 

- Captação de Emenda Parla-
mentar de R$350.000,00 para 
aquisição de equipamentos e 
materiais para serviços de Pro-
teção Social Especial (CREAS e 
CAP); 

- Projeto Nós da Rede semi-
inalista do Prêmio Inoves 2015, 
fortalecendo a importância do 
trabalho em rede no atendi-
mento ao cidadão. 

Oicina de artesanato com a terceira idade
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Produção de matérias jornalísticas

Mais de 5 mil matérias 
jornalísticas inserem viana na 
mídia capixaba
O conteúdo, bem como as ações de comunicação, ajudaram a construir a 
identidade da gestão e garantir a transparência dos atos do Poder Executivo.

Responsável por construir 
a identidade da gestão e 
transferir, por meio da lin-

guagem jornalística e materiais 
de divulgação e comunicação 
em geral, as ações e realizações 
da Prefeitura de Viana, a Secre-
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taria de Comunicação chega ao 
im do primeiro mandato com 
números signiicativos. A come-
çar pelo volume de matérias pro-
duzidas: foram 5.260 feitas ao 
longo dos últimos quatro anos. 
O conteúdo, que foi publicado 

no Portal da Prefeitura e envia-
do para a imprensa, contribui, 
em boa parte, na transparência 
dos atos do Poder Executivo e 
na promoção da visibilidade da 
gestão municipal.
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Comparado aos anos ante-
riores à gestão, o volume de 
matérias produzidas é muito 
superior. Em 2011, por exem-
plo, foram publicadas, no antigo 
site da Prefeitura, 365 matérias; 
já em 2012 foram 453. Somente 
no primeiro ano da atual gestão, 
em 2013, foram 1.333 matérias 
feitas, um aumento de 200% 
comparado ao mesmo período 
do ano anterior. Em 2014 foram 
1.473 matérias, um aumento de 
225% comparado a 2012. Em 
2015, foram 1.045, um acrésci-
mo de 130% comparado ao úl-
timo ano da gestão passada e, 
2016, até a primeira semana de 
dezembro, já são quase 1.000 
matérias produzidas.

Sem contrato com agências 
de publicidade, responsáveis 
pela veiculação de conteúdo 
pago nos veículos de comunica-
ção, e com o objetivo de tornar 
a atual administração a mais 
transparente da história da ci-
dade, a ferramenta utilizada 
durante os quatro anos de man-
dato foi a assessoria de comu-

nicação. E, paralelo ao trabalho 
de produção jornalística, está 
a Assessoria de Imprensa, que 
é o suporte dado aos veículos 
de comunicação no que tange 
aos atendimentos de deman-
das (pedidos dos jornalistas da 
redação), que são respostas às 
matérias produzidas pelos jor-
nais, sites e revistas, por exem-
plo. Este trabalho também in-
clui a divulgação de pautas, que 
são as sugestões de matérias 
referentes à Prefeitura, o que 
rende mídia espontânea, que 
é a divulgação nos veículos de 

comunicação sem custos para a 
Prefeitura. 

Neste período, de 2013 a 
2016, foram mais de 2 mil aten-
dimentos feitos à imprensa. Isso 
inclui desde respostas aos veí-
culos com entrevistas de repre-
sentantes da Prefeitura, a envio 
de notas, que são posiciona-
mentos da Prefeitura por meio 
da Assessoria de Imprensa, até 
acionamento da imprensa pela 
equipe de jornalismo no repas-
se de sugestões de assuntos 
para produção de matérias dos 
veículos de comunicação.
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Informativos

Os últimos dois anos também 
foram de produção de informa-
tivos, que levaram para as co-
munidades tudo o que estava 
acontecendo na cidade, quanto 
a investimentos na Saúde, Edu-
cação, Obras, Esporte e tantas 
outras frentes de trabalho que a 
Prefeitura realizou. Foram pro-
duzidos 09 Jornais da Cidade, 4 
Jornais do Bairro, sendo um de 
Vila Bethânia, um Viana Sede e 
um de Universal; além de um 
Informe da Saúde e dois Jornais 
da Educação.

TV Viana

Em 2015, a Secom lançou a TV 
Viana, que é uma TV Web com 
matérias disponibilizadas no 
YouTube e nas redes sociais. O 
canal engrossa ainda mais as 
ferramentas de divulgação de 
Viana, sem custo. Nestes dois 
anos de produção, a TV Viana 
exibiu matérias e informes, além 
de reportagens especiais. Em 
média, são duas matérias por 
semana. São cerca de 90 maté-
rias no ar, veiculadas nas redes 
sociais (facebook, whatsapp e 
youtube). PMO Transparência e 
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Na página do Facebook, a 
Prefeitura de Viana chega a 
2016 com mais de 17 mil cur-
tidas, um montante represen-
tativo em comparação ao início 
da gestão, quando a Prefeitura 
contava apenas com um peril 
no Facebook com 3,5 mil ami-

gos. Para dar maior visibilidade, 
o peril deu lugar à uma página 
e, hoje, além de divulgar ações, 
projetos, eventos e a presença 
da Prefeitura nas comunidades 
por meio das obras, limpeza, 
por exemplo, o Facebook tam-
bém é uma porta de entrada 

dos moradores junto à Prefei-
tura. A equipe da Secom res-
ponde, por meio da página, a 
questionamentos e sana dúvi-
das dos moradores. A Prefeitura 
de Viana também está presente 
em outras redes sociais, como o 
Instagran e o Twitter.
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PMO Transparência 
e PMO Popular

A atual administração en-
controu uma Prefeitura 
sem um plano de exe-

cução de obras, com alguns 
contratos irmados e não exe-
cutados, e sem obras em anda-
mento. A administração então 
decidiu elaborar o Programa 
Municipal de Obras (PMO), para 
transformar a realidade da cida-
de, listando todas as execuções 
a serem feitas, buscando su-
gestões da população e novas 
parcerias para a realização de 
outras obras. Esse plano aper-
feiçoou a participação da comu-
nidade. 

O PMO TRANSPARÊNCIA é 
um programa de governo, que 
foi conduzido pela Secretaria 
de Comunicação, em parceria 
com a Secretaria de Obras, para 
participação e controle social 
no desenvolvimento de obras 
em todo o município, objetivan-
do total transparência nessas 
execuções. O programa conta 
com uma ferramenta eletrôni-
ca (hotsite) e com a dinâmica 
de eventos de participação po-
pular e consultas para escolha 
das obras. Em janeiro de 2013, 
a Prefeitura lançou o Programa 
Municipal de Obras (PMO200), 
com a meta de alcançar, no pe-
ríodo de dois anos, 200 obras 
por toda a cidade, que, até en-
tão, era o maior plano de obras 
da cidade. Para que a sociedade 

pudesse acompanhar o anda-
mento das obras, foi desenvolvi-
do um sistema online, chamado 
de PMO TRANSPARÊNCIA, dis-
ponível no site http://www.viana.
es.gov.br, com todas as infor-
mações pertinentes às interven-
ções. Em 2014, o PMO200 teve 

sua meta alcançada seis meses 
antes do prazo e, para dar conti-
nuidade, foi lançado o PMO400, 
400 obras em quatro anos. E o 
PMO TRANSPARÊNCIA recebeu 
um upgrade para comportar 
esse novo plano e melhorar ain-
da mais a interação popular.
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Ferramentas do 
PMO:

Obrômetro

Ele está na versão online e físi-
ca (placas na cidade). No hotsite, 
a navegação é simples. Na capa 
do sistema, aparece o “Obrôme-
tro”, que mostra a quantidade 
de obras que faltam para que a 
meta seja batida. Logo acima, se 
posicionam os botões “Conheça 
o PMO400”, que exibe um resu-
mo do programa; o “Sugira uma 
obra”, onde a população pode 
sugerir uma intervenção, visto 

que a lista continua aberta para 
a participação; o “Andamento 
das obras”, onde ica o mapa 
de Viana com todas as obras e 
suas respectivas situações; e, no 
“Notícias das obras”, estão dis-
poníveis todas as notícias sobre 
o PMO.
Consulta popular

Já faz parte do sistema a su-
gestão das obras, que está no 
hotsite do PMO TRANSPARÊN-
CIA, mas, em 2013, para fomen-
tar a sugestão de obras pelos 
cidadãos, foram realizadas con-
sultas públicas em todo o muni-
cípio. Caixas, ou urnas, do PMO 

Popular, como assim foi cha-
mada essa consulta, foram es-
palhadas nos principais pontos 
da cidade e cédulas distribuídas 
em casas, comércios, unidades 
de saúde e escolas. O morador 
indicava sua obra, disponibili-
zava, caso desejasse, seus con-
tatos, e depositava a cédula na 
urna. Foram recolhidas quase 
três mil sugestões de obras, que 
foram cadastradas no Sistema 
de Defesa Social (SDS), da Pre-
feitura de Viana, incrementando 
a base de dados do município. 
Muitas dessas obras foram in-
cluídas já no PMO200.
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PMO Popular| 
Orçamento 
Participativo

Em 2014, o PMO Popular, 
ferramenta do PMO TRANSPA-
RÊNCIA, ganhou o formato de 
Orçamento Participativo, com 
eventos de participação popular, 
que foram realizados entre maio 
e julho, chamado PMO Popular 
| Orçamento Participativo, 
com indicações de obras pela 
sociedade por meio de voto di-
reto. Na entrada, o morador re-
cebia o cartão-voto. Em seguida, 
era aberto o microfone para que 
a população listasse suas obras 
prioritárias. Elas eram digitadas 
em uma projeção, vista por todos 
no evento. Em seguida, o condu-
tor da reunião perguntava quem 
votava na primeira obra e os car-
tões eram recolhidos e contabi-
lizados. O número de votos era 
posto na planilha projetada, ao 
lado da obra. Esse processo era 
repetido até a última obra lista-

da. No inal, a obra prioritária era 
anunciada e incluída automatica-
mente no PMO400. Foram reali-
zados eventos do PMO Popular 
em 32 comunidades (até duas ou 
três por bairro) de Viana. Ao inal 
de cada reunião, eram escolhi-
dos dois moradores, chamados 
de delegados, para acompanhar, 
em reuniões com o prefeito, que 
serão realizadas periodicamente, 
o andamento das obras, durante 
sua execução. Todas as obras es-
colhidas fazem parte do PMO400 

e podem ser acompanhadas por 
seus delegados e população em 
geral. 

Inaugurações e ordens de 
serviço – ainda interagindo com 
a comunidade, eram assinadas 
ordens de serviço, tanto na co-
munidade como no gabinete 
do prefeito e ainda realizadas 
inaugurações destas obras, que 
aproximava ainda mais a popula-
ção da gestão pública municipal, 
dando mais transparências aos 
atos.
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