PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATÓRIO DE GESTÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2013

RELATÓRIO DE GESTÃO - BALANÇO ANUAL 2013

O presente Relatório de Gestão compõe a Prestação de Contas do Gestor Responsável
do Município de Cachoeiro de Itapemirim, referente ao exercício de 2013, conforme
dispõe o Anexo 03 da Instrução Normativa nº 28/2013 do TCEES e suas alterações. O
presente relatório aborda o desempenho da gestão municipal durante o exercício de
2013, com destaque para os aspetos orçamentários, financeiros, fiscais, operacionais e
patrimoniais da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.

Órgão Emitente:

Controladoria Interna de Governo – CIG

Gestor Responsável:

Carlos Roberto Casteglione Dias

Exercício:

2013

As informações constantes neste relatório são de natureza qualitativa e quantitativa, onde,
por meio de dados coletados nos diversos órgãos da administração municipal, são
elencados os fatos de maior relevância acerca dos aspectos supramencionados, sempre
sob o enfoque gerencial.

Atendimento aos Limites Constitucionais
Despesa Total com Pessoal
O quadro abaixo apresenta o resumo do total da despesa com pessoal, em conformidade
com o art. 55, inciso I, alínea “a” da Lei Complementar 101/2000.
Receita Corrente Líquida (a)

Total da Despesa com Pessoal (b)

% despesa = (b/a)*100

R$ 301.440.252

R$ 159.231.660

52,82

Fonte: Portal da Transparência municipal – Relatório de Gestão Fiscal (RGF).

Observa-se que o percentual de despesa com pessoal encontra-se acima do limite
prudencial de 51,30%. Para os cálculos foram excluídos os dados relativos aos Inativos e
Pensionistas, tendo em vista que estes são classificados como OUTRAS DESPESAS
CORRENTES, conforme Portaria n° 95/2007 do Ministér io da Previdência e Assistência
Social.

Investimentos em Saúde
Apresenta-se, com base na receita arrecadada e na despesa liquidada, demonstrativo de
cálculo do limite constitucional de aplicação dos investimentos em Saúde.
Receita realizada (a)

Despesas executadas (b)

% aplicado = (b/a)*100

R$ 190.065.482

R$ 30.859.048

16,24

Fonte: Portal da Transparência municipal – Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO).

Com base no demonstrativo anterior, observa-se o atendimento à Emenda Constitucional
29/2000.

Investimentos em Educação
Apresenta-se abaixo, com base na receita arrecadada e despesa liquidada, demonstrativo
de cálculo do limite constitucional de aplicação dos investimentos em Educação.
Receita realizada (a)

Despesa executada (b)

% aplicado = (b/a)*100

R$ 190.065.482

R$ 48.086.518

25,30

Fonte: Portal da Transparência municipal – Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO).

Com base no Demonstrativo acima, observa-se o atendimento a Emenda Constitucional
53/2006. Destaca-se que, em relação à remuneração dos profissionais do magistério, a
administração municipal garante o pagamento do piso nacional do magistério, com

reajuste salarial em 2013 de quase 8%. Outros avanços relacionados à valorização dos
professores da rede municipal estão elencados abaixo nas principais ações desenvolvidas
na área de educação no município.

Cumprimento das Metas Estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO)
O cumprimento das metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias
envolve a ação conjunta e coordenada de todos os órgãos e entidades que compõem a
administração municipal. A Lei 6707/2012, no seu anexo I estabeleceu as diretrizes da
atuação do governo para o ano de 2013 num processo que incentiva a participação
cidadã e o controle social por parte dos munícipes.
Os estudos para determinação das metas e prioridades para o exercício de 2013 já levou
em consideração possíveis perdas de receita, principalmente com relação à extinção do
FUNDAP, o que impacta de forma negativa a arrecadação municipal no que se refere à
cota-parte do ICMS oriunda das atividades de circulação de mercadorias destinadas a
exportação.

Reflexo da Renúncia de Receita
O valor da isenção de IPTU durante o ano de 2013 totalizou R$ 3.701.974,73 referentes a
imóveis localizados no distrito industrial de São Joaquim, outros enquadrados no Código
Tributário Municipal e por força da Lei 4970/2000.
Destaca-se que, as medidas compensatórias para eventuais renúncias de receita
abrangem não só os imóveis localizados no município, mas também ações de
modernização e ampliação da base de arrecadação tributária, tais como: implantação do
sistema de nota fiscal de serviços eletrônica, renovação do cadastro para utilização do
REGIN, juntamente com a Junta Comercial do Espírito Santo JUCEES e apoio a
formalização de novos negócios, com destaque para o micro empreendedor.

Estratégias para Recuperação de Créditos Tributários Municipais
Houve recuperação de vários créditos tributários e encaminhamento de diversas
cobranças extrajudiciais, evitando o envio de cobrança por meio judicial. Durante o ano de
2013 foram enviadas 827 CDA’s para cobrança, totalizando R$ 1.517.802,51.

Atendimento aos Pareceres Prévios do Tribunal de Contas
O município de Cachoeiro de Itapemirim, através do trabalho realizado entre
Controladoria Interna de Governo e Secretaria Municipal de Fazenda, atendeu às
recomendações do órgão de controle externo, seja no acompanhamento das metas de
arrecadação, seja no controle dos gastos com pessoal.
As medidas adotadas são: limitação de empenho, atos que decretam contenção de
despesas correntes e controle de nomeações e de funções gratificadas, estas com o
intuito de que a despesa com pessoal esteja dentro dos limites legais permitidos.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Comportamento da Receita
Conforme pode ser observado no balanço orçamentário (anexo 12), a estimativa inicial de
receita corrente para o exercício de 2013, bem como a sua previsão atualizada, foi de R$
338.867.576,46 (Trezentos e trinta e oito milhões, oitocentos e sessenta e sete mil,
quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos), valor que representou
aumento na expectativa de arrecadação da ordem de 15,29% em relação ao ano anterior.
Para as receitas de capital, a precisão foi de R$ 13.635.883,54 (Treze milhões, seiscentos
e trinta e cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos). Notase que houve readequação na estimativa das receitas de capital, com redução de 58,75%
em relação ao exercício de 2012. O comportamento da receita nos anos de 2012 e 2013
pode ser observado no quadro abaixo.

Estimativa da Receita
2012 (a)

2013 (b)

Variação (c) = ((b/a)-1)x100

Receita Corrente Prevista

Receita Corrente Prevista

Receita Corrente

R$ 293.934.182,61

R$ 338.867.576,46

15,29%

Receita de Capital Prevista

Receita de Capital Prevista

Receita de Capital

R$ 33.058.417,39

R$ 13.635.883,54

-58,75%

Receita Total Prevista*

Receita Total Prevista

Receita Total

R$ 337.014.600,00

R$ 352.503.460,00

4,60%

Fonte: Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei 4320/64.

*O valor da Receita total prevista está acrescido da reserva do RPPS no valor de R$
10.022.000,00.

A realização das receitas correntes e de capital foi de R$ 337.246.591,97 (Trezentos e
trinta e sete milhões, duzentos e quarenta e seis mil, quinhentos e noventa e um reais e
noventa e sete centavos) e de R$ 9.077.481,13 (Nove milhões, setenta e sete mil,
quatrocentos e oitenta e um reais e treze centavos), respectivamente. A execução da
receita é demonstrada no quadro abaixo.

Execução da Receita (Administração Direta e Indireta)
Receita Prevista (a)

Receita Realizada (b)

Superávit/Déficit (c) = (b-a)

Receita Corrente

Receita Corrente

Receita Corrente

R$ 338.867.576,46

R$ 337.246.591,97

-1.620.984,49

Receita de Capital

Receita de Capital

Receita de Capital

R$ 13.635.883,54

R$ 9.077.481,13

-4.558.402,41

Receita Total

Receita Total

Receita Total

R$ 352.503.460,00

R$ 346.324.073,10

-6.179.386,90

Fonte: Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei 4320/64.

Na execução orçamentária, frente à receita realizada, foi empenhado o valor de R$
299.666.161,53 (Duzentos e noventa e nove milhões, seiscentos e sessenta e seis mil,
cento e sessenta e um reais e cinquenta e três centavos), demonstrando um superávit
orçamentário de R$ 46.657.911,57 (Quarenta e seis milhões, seiscentos e cinquenta e
sete mil, novecentos e onze reais e cinquenta e sete centavos), resultante da diferença a
maior da receita realizada em relação à despesa empenhada, conforme apresentado no
quadro abaixo.

Execução Orçamentária (Administração Direta e Indireta)
Receita Realizada (a)

Despesa Empenhada (b)

Superávit (c) = (a – b)

R$ 346.324.073,10

R$ 299.666.161,53

R$ 46.657.911,57

Fonte: Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei 4320/64.

Demonstrativo do Valor Empenhado por Órgão da Administração Direta
Órgãos
Procuradoria Geral do Município
Controladoria Interna de Governo

Valor Empenhado

%

4.258.312,26

1,563

8.558,87

0,003

Gabinete do Prefeito

257.991,58

0,095

Secretaria Municipal de Comunicação Social

16.792,54

0,006

Secretaria Municipal de Defesa Civil

493.788,68

0,181

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

187.367,91

0,069

Secretaria Municipal de Fazenda

13.033.644,00

4,785

Secretaria de Desenvolvimento Social

5.189.508,14

1,905

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

625.826,39

0,230

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

162.446,21

0,060

Secretaria Municipal de Cultura

1.372.068,12

0,504

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

2.510.568,83

0,922

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

13.156.358,05

4,830

64.071,48

0,024

Secretaria Municipal de Saúde

50.335.309,13

18,478

Secretaria Municipal de Educação

98.444.920,88

36,139

Secretaria Municipal de Administração e Serv. Internos

69.363.460,61

25,463

Secretaria Municipal de Obras

5.080.769,76

1,865

Secretaria Municipal de Interior

12.703,83

0,005

1.455.082,71

0,534

284.486,84

0,104

6.090.813,98

2,236

Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Secretaria Municipal de Habitação
Secretaria Municipal de Gestão Estratégica
Secretaria Municipal de gestão de Transportes

Total Empenhado
272.404.850,80
100,000
Fonte: Sistema Informatização de Gestão Contábil, Financeira e Orçamentária.

Abertura de Créditos Adicionais
Abertura de Crédito Adicional
Suplementar
Especial
Extraordinário

138.152.626,37
2.080.000,00
0,00

Redução
135.675.607,65
Fonte: Sistema Informatização de Gestão Contábil, Financeira e Orçamentária.

Disponibilidades e Liquidez
As disponibilidades financeiras são apresentadas pelo saldo de conta patrimonial “caixa e
equivalentes de caixa”, do ativo circulante, que no ano de 2013 totalizou o valor de R$
162.509.803,08 (Cento e sessenta e dois milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos e
três reais e oito centavos), o que denota situação de liquidez imediata, visto que o valor
supramencionado representa 97,31% do total do ativo circulante no ano em análise.
Quando comparado o ativo circulante ao passivo circulante pode-se verificar boa condição
de liquidez no curto prazo, com índice de liquidez corrente igual a 4,49, resultado do

quociente ativo circulante pelo passivo circulante, conforme expresso no quadro
apresentado abaixo.
Ativo Circulante
2012

Passivo Circulante

2013

2012

2013

152.236.663,81 166.996.066,06 15.712.203,39 37.155.329,14
Fonte: Balanço Patrimonial – Anexo 14 da Lei 4320/64.

Nota: No exercício financeiro de 2013 houve reclassificação da conta estoque do grupo
ativo permanente (balanço patrimonial 2012) para o grupo ativo circulante (balanço
patrimonial 2013) no valor de R$ 934.565,31 (Novecentos e trinta e quatro mil, quinhentos
e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos).

Demonstração da Dívida Flutuante
Demonstração da Divida Flutuante
Saldo do Exercício Anterior

9.922.157,44

Inscrição

6.770.442,85

Baixa

9.444.090,20

Cancelamento

0,00

Saldo para o Exercício Seguinte 7.248.510,09
Fonte: Demonstração da Dívida Flutuante – Anexo 17 da Lei 4320/64.

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
Demonstração da Dívida Fundada Interna
Saldo Anterior em Circulação

89.777.854,19

Emissão

89.325.498,86

Resgate

101.521.423,81

Saldo para o Exercício Seguinte 77.581.929,24
Fonte: Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 da Lei 4320/64.

Demonstrativo Resumido das Variações Patrimoniais
O resultado patrimonial do exercício de 2013 apresenta uma diminuição no patrimônio
líquido no valor de R$ 9.029.880,57 (Nove milhões, vinte e nove mil, oitocentos e oitenta
reais e cinquenta e sete centavos).
Demonstrativo Resumido das Variações Patrimoniais
Exercício 2012 Exercício 2013
Variações Patrimoniais Aumentativas (a)

383.052.234,01 390.073.460,36

Variações Patrimoniais Diminutivas (b)

359.748.353,12 399.103.340,93

Resultado Patrimonial do Exercício (c) = (a-b) 23.303.880,89 -9.029.880,57
Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais – Anexo 15 da Lei 4320/64.

Demonstrativo Resumido das Variações de Caixa
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações
Fluxo de caixa Líquido das Atividades das Operações
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento

38.698.157,05
-20.643.394,48

Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento

-5.923.623,87

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa
12.131.138,70
Fonte: Demonstração dos Fluxos de Caixa – Anexo 18 da Lei 4320/64.

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS NA ÁREA DE SAÚDE
Atenção Primária
•

Aumento da cobertura das equipes da Saúde da Família de 54,51% (30ESF) para
59,25% (33 ESF);

•

Realização de processo seletivo para agentes comunitários de saúde;

•

Adesão ao Programa Saúde na Escola;

•

Adesão ao Programa “Mais Médicos”;

•

Adesão à Política Estadual de Co-financiamento da Atenção Primária a Saúde;

•

Contratação e recontratação de 31 equipes ao PMAQ;

•

Estruturação da territorialização das áreas de abrangência da atenção básica;

•

Implantação do Centro de Referência de Atenção a Saúde do Idoso.

Assistência em Saúde
•

Implantação do Projeto Cuidando dos Cuidadores;

•

Contratação de mais médicos para o PA Paulo Pereira Gomes;

•

Reestruturação do Laboratório Municipal;

•

Assistência farmacêutica;

•

Padronização de mais 12 medicamentos:

•

Atendimento Odontológico;

•

Realização de 12 (doze) ações locais de odontologia;

•

Atendimento aproximadamente 27.000 alunos da rede municipal e estadual de
educação;

•

Recuperação de vários equipamentos, totalizando economia de R$ 77.591,00;

•

Implantação do atendimento Odontológico de urgência nos finais de semana.

Planejamento e Gestão (projetos em execução)
•

Início da obra de Reforma e Ampliação da UBS Burarama;

•

Início da obra de Reforma e Ampliação da UBS Córrego dos Monos;

•

Início da obra de Reforma da UBS Conduru;

•

Início da obra de Reforma e Ampliação da UBS Village da Luz;

•

Início da obra de Construção da UBS Abelardo Machado;

•

Início da obra de Construção da UBS Coramara;

•

Início da obra de Construção da UBS Gilson Carone;

•

Início da obra de Construção da UBS Novo Parque.

Planos e Programas
•

Elaboração do Planejamento Estratégico 2013-2017;

•

Elaboração do Plano Municipal de Saúde 2014-2017;

•

Elaboração do Plano de Ação para implantação de Curso de Medicina no
Município;

•

Reajuste plantão médico socorrista;

•

Elaboração de controle do fluxo de transporte sanitário;

•

Início da elaboração do Manual de Controle Interno.

Fonte: Informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS.

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO
Investimentos em Estrutura
• Construção de três novas escolas: Sebastião da Rosa Machado – Soturno, Maria
das Graças Felippe – São Joaquim e Dolores Gonzalez Villa – Conduru (reforma e
ampliação);
• Investimento em três supercreches do Programa Proinfância com capacidade de
oferta de 750 vagas nos Bairros Boa Vista, São Lucas e Village da Luz;
• Reforma da Escola Reverendo Jader Gomes no Bairro IBC;
• Construção de quadra poliesportiva na Escola Luiz Marques Pinto;

• Pequenas reformas e manutenção da estrutura em diversas escolas em 2013.
Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola (PMDDE)
• Mais de 1 milhão de reais foi repassado às escolas municipais para investimentos
em melhorias nas estruturas, na capacitação de profissionais da educação, em
atividades pedagógicas e na aquisição de materiais.

Metas da Educação Infantil
• Atendimento à meta do Plano Nacional de Educação (PNE) de atender 50% das
crianças das creches municipais de 0 a 3 anos de idade até 2020. Cachoeiro já
havia batido essa meta em 2011 e atende hoje 80% das crianças nesta faixa etária;
• A meta da pré-escola, que vai de 4 a 5 anos, é atender 100% destas crianças até
2016. Cachoeiro já atingiu esta meta nacional de 100% de atendimento desta faixa
etária, também em 2011.

Educação em Tempo Integral
• Programa Mais Educação - Hoje, 21 escolas municipais atendem alunos com
jornada escolar ampliada (7 horas diárias). No horário oposto ao das aulas
regulares, os estudantes participam de atividades, esportivas, culturais e de reforço
(letramento). São beneficiados cerca de 2.000 alunos da rede.

Novos uniformes
• Em 2013, todos os alunos da rede municipal receberam uniformes novos, pelo
segundo ano consecutivo.

Alimentação Escolar
• Recebemos, em Brasília, o Prêmio Gestor Eficiente da Merenda Escolar, pelas
boas práticas na gestão e qualidade da alimentação escolar;
• Mais de 30% dos produtos usados na merenda escolar são comprados pela
prefeitura diretamente de produtores rurais.

Alfabetização
• Realização do projeto “Ações para redução do analfabetismo”, em parceria com o
governo estadual. Aulas para pessoas que tenham entre 15 e 59 anos;
• Adesão ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), compromisso
formal assumido pelo governo federal, estados e municípios de assegurar que
todas as crianças estejam alfabetizadas até os 8 anos de idade, ao final do 3º ano
do ensino fundamental. Todos os professores alfabetizadores da rede municipal –
aqueles que atuam nas turmas de 1º, 2º e 3º anos do ensino fundamental –
participam de formação continuada.

Educação Inclusiva e Acessibilidade
• Novas Salas de Recursos Multifuncionais: São 33 salas para estudantes com
deficiências (auditiva, visual, mental, típica, múltipla, física), transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades (superdotados) matriculados em classes
comuns do ensino regular recebem atenção complementar, no contra-turno
escolar;
• Programa “Escola Acessível”: escolas recebem recursos federais para fazer
rampas, banheiros acessíveis, corrimãos, piso tátil, entre outras adequações
arquitetônicas;
• Curso de Libras (Língua Brasileira de Sinais) para professores;
• Curso de Atendimento Educacional Especializado (AEE);
• Capacitação “Autismo no ambiente escolar”, para pais de alunos e professores.
Valorização do Professor
• Garantia do piso nacional para o magistério, com reajuste salarial de quase 8%.
• Garantia de 1/3 da carga horária para planejamento das atividades;
• Aprovação do projeto de lei que garante que os professores em designação
temporária recebam de acordo com a maior titulação que possuem;
• Bônus tecnológico: R$ 2 mil para professores efetivos comprarem computador
portátil (notebook). O objetivo é oferecer aos educadores mais uma ferramenta
para planejamento das atividades pedagógicas e formação profissional.

Ensino Superior
• Polo UAB - Cerca de 400 alunos estão matriculados no polo da Universidade
Aberta do Brasil (UAB) em Cachoeiro (mantido pela prefeitura), que oferece cursos
gratuitos de aperfeiçoamento, graduação e pós-graduação, na modalidade à
distância. Em 2013, a unidade passou a oferecer 10 novos cursos;
• Curso de Medicina - Cachoeiro foi pré-selecionado pelo MEC para receber curso
de graduação em medicina, oferecido por instituição de ensino superior privada.
Fonte: Informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Educação – SEME.

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proteção Social Básica – Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)
Seguem no quadro abaixo as informações quantitativas referentes à atuação dos Centros
de Referência de Assistência Social (CRAS) durante o ano de 2013.
CRAS

2013

Cesta básica

591

Colchões

76

Kit bebê

160

Kit limpeza

10

Inscrição Cadastro único/ Bolsa Família

1446

Encaminhamentos BPC

101

Visita domiciliar

233

Visita Judicial

116

Famílias

9581

Pessoas

22757

CRAS Volante (pessoas atendidas)

544

Famílias em Acompanhamento

8450

Inscrição em Cursos

1469

Atendimentos Totais

23698

Fonte: Informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEMDES.

Proteção Social Especial – Centro de Referência Especializado em Assistência
Social (CREAS)
Segue no quadro abaixo as informações quantitativas referentes à atuação do Centro de
Referência Especializada em Assistência Social (CREAS) durante o ano de 2013.

SERVIÇOS PRESTADOS

2013

PETI

514

Medidas Socio-educativas

1488

SEVAESCA

397

POP Rua

864

Idoso

405

Brinquedoteca

136

Mulheres

201

Famílias em Acompanhamento

1854

Atendimentos Totais

5.859

Fonte: Informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEMDES.

Cursos Oferecidos pelo PRONATEC
Cursos Ofertados PRONATEC 2013
Formandos

1630 alunos

Curso Informática / SESI

470 alunos

Fonte: Informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEMDES.

Centro de Convivência Vida Ativa
TIPO DE ATENDIMENTO
Recepção

2013
21.871

Carteira do Idoso

114

Atendimento Assistente Social

395

Teatro

1299

Clinico Geral

655

Odontologia

1100

Psicologia

407

Fisioterapia Preventiva
Fisioterapia Curativa
Atendimentos Totais

4.080
146
32.540

Fonte: Informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEMDES.

PROGRAMAS SOCIAIS – Cadastro Único/Bolsa Família
TIPO DE ATENDIMENTO
Cadastro Único (Cad Único)
Beneficiários do Programa Bolsa Família
Valor Repasse Financeiro para Beneficiário

2013
16.222 Famílias no CAD ÚNICO
6.439 (dados dezembro/2013)
10.007.004,00

Fonte: Informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEMDES.

Passe Livre
2013
Cadastrados

9262

Beneficiados

5.222

Passagens concedidas

129.910

Fonte: Informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEMDES.

Centro de Referência da Juventude – CRJ
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Jovem Aprendiz

2013
654 Inscrições

Ensaios de Banda

67 bandas

Programa Senac de Gratuidade

908 Formados

Fonte: Informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEMDES.

Segurança Alimentar Nutricional (Banco de Alimentos)
DOAÇÕES

2013
76.856 KG

Alimentos Recebidos

10.796 molhos
536 Dúzias de ovos

Entrega de Cesta Verde

520 famílias
196.535 unidades de pão francês produzidas

Padaria

26.980 unidades de pães doces produzidos
15 entidades atendidas

Fonte: Informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEMDES.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 29 de agosto de 2014.

Fernando Santos Moura
Controlador Interno de Governo – Exercício 2013

