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APRESENTAÇÃO 

 

Através da homologação da Lei Federal 12.305 de 02 de agosto de 2010, deixa de ser 

voluntário e passa a ser obrigatório aos estados e municípios a elaboração e a apresentação de 

seus Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para que possam firmar 

convênios e contratos com a União para repasse de recursos nos programas destinados a 

empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, 

ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito 

ou fomento para tal finalidade. 

Visando a adequação à legislação vigente, o Consórcio Intermunicipal de Gestão de 

Resíduos Sólidos – CIGRES, através de sua equipe técnica, elaborou o Plano Regional de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PRGIRS, abrangendo os municípios de Ametista do 

Sul, Boa Vista das Missões, Caiçara, Cerro Grande, Cristal do Sul, Derrubadas, Erval Seco, 

Frederico Westphalen, Iraí, Jaboticaba, Lajeado do Bugre, Liberato Salzano, Miraguaí, Novo 

Tiradentes, Palmitinho, Pinhal, Pinheirinho do Vale, Rodeio Bonito, Sagrada Família, São 

José das Missões, São Pedro das Missões, Seberi, Taquaruçu do Sul, Tenente Portela, Vicente 

Dutra, Vista Alegre e Vista Gaúcha. 

Este Plano aponta e descreve as ações relativas ao manejo de resíduos sólidos 

produzidos nos municípios, desde sua geração até a disposição final, além de propor aos 

gestores e às comunidades, diretrizes e orientações para o gerenciamento adequado dos 

mesmos. 

O mesmo proporcionará aos municípios as informações necessárias para implantar, de 

forma gradativa, um gerenciamento racional de seus resíduos sólidos, melhorando a qualidade 

de vida da população, além de sensibilizá-la quanto à minimização da geração, a reutilização, 

a reciclagem, o tratamento e a correta disposição dos seus resíduos por meio da Educação 

Ambiental. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Lei Federal 12.305 de 02 de agosto de 2010 que estabelece a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos é considera um marco histórico da gestão ambiental no Brasil, pois lança 

uma visão moderna na luta contra um dos maiores problemas ambientais: os resíduos sólidos. 

Tendo como princípio a responsabilidade compartilhada entre governo, empresas e 

população, a nova legislação impulsiona o retorno dos produtos as indústrias após o consumo 

e obriga o Poder Público a realizar planos para o gerenciamento dos resíduos.  

A Lei n° 12.305/10 possibilita ainda, no seu Art. 19, que o Município pode optar por 

soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos e elaboração de 

plano intermunicipal, podendo ser dispensado da elaboração de plano municipal de gestão 

integrada de resíduos sólidos.  

Diante deste quadro, a perspectiva de constituir-se uma Política Regional de Resíduos 

Sólidos para estabelecer princípios, objetivos e instrumentos, bem como diretrizes e normas 

para o gerenciamento integrado dos resíduos, é de extrema relevância.  

O Consórcio Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos – CIGRES, tomou a 

iniciativa, após aprovação em Assembléia de Prefeitos realizada em 12 de março de 2012, de 

elaborar o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PRGIRS, com o 

objetivo principal a gestão integrada e o gerenciamento ambientalmente adequado dos 

resíduos sólidos produzidos nos municípios que integram o CIGRES. 

Contudo, salienta-se que o CIGRES é formado por 30 (trinta) municípios, porém o 

PRGIRS foi elaborado de forma consorciada contemplando 27 (vinte e sete) municípios, 

sendo eles: Ametista do Sul, Boa Vista das Missões, Caiçara, Cerro Grande, Cristal do Sul, 

Derrubadas, Erval Seco, Frederico Westphalen, Iraí, Jaboticaba, Lajeado do Bugre, Liberato 

Salzano, Miraguaí, Novo Tiradentes, Palmitinho, Pinhal, Pinheirinho do Vale, Rodeio Bonito, 

Sagrada Família, São José das Missões, São Pedro das Missões, Seberi, Taquaruçu do Sul, 

Tenente Portela, Vicente Dutra, Vista Alegre e Vista Gaúcha. Os municípios de Coronel 

Bicaco, Dois Irmãos das Missões e Redentora optaram por elaborar o Plano de forma não 

consorciada ao CIGRES. 



 

                             PLANO REGIONAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS Página 21 
 

Nesse contexto, o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PRGIRS, 

constitui-se essencialmente em um documento que visa a administração integrada dos 

resíduos por meio de um conjunto de ações normativas, operacionais, financeiras e de 

planejamento. O PRGIRS leva em consideração aspectos referente à geração, segregação, 

acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final dos 

resíduos, priorizando atender requisitos ambientais e de saúde pública. Além da administração 

integrada dos resíduos, o plano tem como base a redução, reutilização e reciclagem dos 

resíduos gerados nos municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal de Gestão de 

Resíduos Sólidos – CIGRES.   

No plano serão enfocados, além dos resíduos de origem doméstica, aqueles 

considerados de responsabilidade do gerador: industriais, de serviços de saúde, mineração, 

agrícolas, de construção civil, do comércio e de serviços, eletrônicos, entre outros.  

O Plano Regional de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos do CIGRES compreende 

o diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos da região, que tem como objetivo 

quantificar estes resíduos, para buscar soluções viáveis na não-geração, reutilização, 

reciclagem, tratamento e disposição final dos mesmos, e a formulação de cenários, metas, 

diretrizes e estratégias para o cumprimento das metas, com horizonte temporal de 20 (vinte) 

anos e atualização no máximo a cada 04 (quatro) anos.  

Sendo assim, e de acordo com a Lei Federal nº 12.305/10, apresentamos o Plano 

Regional de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos do CIGRES, que aponta e descreve de 

forma sistêmica as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos produzidos na região desde 

sua geração até a disposição final.  
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METODOLOGIA 

 

A elaboração do PRGIRS consiste em trabalhos de campo com levantamento de 

dados, consolidação das etapas através de audiências públicas, fornecendo base para definição 

de programas, projetos e ações.  

Foram estabelecidas Diretrizes, Estratégias e Metas focadas nas diferentes classes de 

resíduos sólidos gerados nos municípios. As Diretrizes tiveram como principal objetivo 

estabelecer um plano relacionado ao gerenciamento adequado dos resíduos. As Estratégias 

buscaram orientar e recomendar metodologias para o alcance das metas propostas pelo plano, 

sempre buscando a obtenção da máxima redução na geração, no aumento das ações de 

reutilização e reciclagem e o tratamento adequado para a disposição final. 

As Diretrizes e Estratégias propostas foram adaptadas às realidades locais, mediante 

reunião com os diversos segmentos afins, e Audiência Pública, considerando ainda os dados 

fáticos resultantes das atividades de Diagnóstico e Prognóstico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                             PLANO REGIONAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS Página 23 
 

 

 

 

CAPÍTULO 1 – DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS NOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – CIGRES 

 

1.1. ASPECTOS GERAIS 

 

1.1.1. Localização 

 

O Consórcio Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos – CIGRES, localiza-se no 

município de Seberi, BR 386, KM 43, Linha Osvaldo Cruz. Teve sua constituição em 

setembro de 2001, com a participação de 13 municípios e iniciou sua operação em 12 de 

março de 2007.  

O CIGRES foi criado como uma alternativa para atender a região e seus municípios, 

no que diz respeito a resíduos sólidos urbanos, e viabilizar a implantação de novos programas 

e tecnologias, que possam apoiar o desenvolvimento auto-sustentável voltado para uma 

proteção do meio ambiente, e uma busca pela qualidade de vida da população. 

Atualmente é formado por 30 (trinta) municípios da região Noroeste do Rio Grande do 

Sul, sendo eles: Ametista do Sul, Boa Vista das Missões, Caiçara, Cerro Grande, Coronel 

Bicaco, Cristal do Sul, Derrubadas, Dois Irmãos das Missões, Erval Seco, Frederico 

Westphalen, Iraí, Jaboticaba, Lajeado do Bugre, Liberato Salzano, Miraguaí, Novo 

Tiradentes, Palmitinho, Pinhal, Pinheirinho do Vale, Redentora, Rodeio Bonito, Sagrada 

Família, São José das Missões, São Pedro das Missões, Seberi, Taquaruçu do Sul, Tenente 

Portela, Vicente Dutra, Vista Alegre e Vista Gaúcha.  
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Figura 1 – Municípios integrantes do CIGRES 
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Fonte: Equipe executora 

O Empreendimento é Licenciado através da LO Nº 2053/2011-DL, autorizado a 

promover a operação relativa à atividade de Destinação de Resíduos Sólidos Urbanos, através 

de Central de Triagem e Compostagem com Aterro Sanitário e Lagoas de Tratamento. 

Localiza-se em uma área de 7,77 hectares, e atende a uma população urbana de 88.050 

habitantes, cobre uma área de 5.227,30 Km² e recebe uma média mensal de 1.307 toneladas 

de resíduos sólidos urbanos. Possui como estrutura física: um prédio com 128,22 m² destinado 

a administração/ balança, refeitório, banheiros e vestiários; um pavilhão de triagem com 

2.311,11 m² com duas linhas de triagem, 5 (cinco) prensas enfardadeiras, espaço para 

depósito e banheiros com vestiário; um pavilhão de peneiramento com 680,95 m² com uma 

peneira rotativa; pátio de compostagem com área de 13.000,00 m², espaço para três células de 

aterro sanitário com capacidade final de 110.000,00 m³ e lagoas de tratamento do percolado 

composta de duas unidades anaeróbicas e uma facultativa. 

 

Figura 2 – Vista aérea do CIGRES (2007) 

 
Fonte: Google earth 

 

 

1.1.2. População e Área Territorial 

 

Os municípios integrantes do CIGRES abrangem uma área territorial aproximada de 

5.220,503 km², o que corresponde a 1,853% da área do território Rio-grandense-do-sul, e 

população de 171.696 habitantes (IBGE, 2010). 
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A área territorial e a população total por município pode ser observada na tabela 

abaixo:  

Tabela 1 – Área Territorial e População Total por Município 

Município Área 
População 

(Censo 2000) 

População 

(Censo 2007) 

População 

(Censo 2010) 

Ametista do Sul 93,490 Km² 7.414 7.419 7.323 

Boa Vista das Missões 194,815 Km² 2.188 2.152 2.114 

Caiçara 189,203 Km² 5.580 5.247 5.071 

Cerro Grande 73,438 Km² 2.601 2.487 2.417 

Coronel Bicaco 492,124 Km² 8.435 7.985 7.748 

Cristal do Sul 97,715 Km² 2.874 2.857 2.826 

Derrubadas 361,199 Km² 3.715 3.364 2.190 

Dois Irmãos das Missões 225,681 Km² 2.365 2.224 2.157 

Erval Seco 363,893 Km² 9.177 8.301 7.878 

Frederico Westphalen 264,976 Km² 26.759 28.294 28.843 

Iraí 180,962 Km² 9.250 8.466 8.078 

Jaboticaba 128,053 Km² 4.536 4.242 4.098 

Lajeado do Bugre 67,933 Km² 2.463 2.480 2.487 

Liberato Salzano 245,627 Km² 6.574 6.054 5.780 

Miraguaí 130,385 Km² 5.034 4.931 4.855 

Novo Tiradentes 75,396 Km² 2.412 2.323 2.277 

Palmitinho 144,045 Km² 6.943 6.960 6.920 

Pinhal 68,208 Km² 2.503 2.506 2.513 

Pinheirinho do Vale 105,612 Km² 4.184 4.421 4.497 

Redentora 302,680 Km² 8.846 9.869 10.222 

Rodeio Bonito 83,199 Km² 5.751 5.771 5.743 

Sagrada Família 78,253 Km² 2.648 2.631 2.595 

São José das Missões 98,070 Km² 3.000 2.895 2.720 

São Pedro das Missões 79,965 Km² 1.794 1.871 1.886 

Seberi 301,420 Km² 11.349 11.071 10.897 

Taquaruçu do Sul 76,849 Km² 2.921 2.954 2.966 

Tenente Portela 338,083 Km² 14.343 14.028 13.719 

Vicente Dutra 193,055 Km² 6.128 5.581 5.285 

Vista Alegre 77,455 Km² 2.996 2.896 2.832 

Vista Gaúcha 88,719 Km² 2.725 2.761 2.793 

Total 
5.220,503 

Km² 
177.508 hab. 

175.041 

hab. 

171.696 

hab. 

Fonte: IBGE – Contagem da População 2007 e Censo 2000 e 2010. 
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Se observarmos a distribuição populacional dos municípios que integram o CIGRES, 

detecta-se um predomínio de habitantes residindo na área urbana, em torno de 51%, conforme 

se visualiza na tabela abaixo.  

Tabela 2 – População Urbana, Rural e Total por Município 

Município 
População Urbana 

População 

Rural 
População 

Total 

(hab.) (hab.) (%) (hab.) (%) 

Ametista do Sul 3.811 52 3.512 48 7.323 

Boa Vista das Missões 886 42 1.228 58 2.114 

Caiçara 1.594 31 3.477 69 5.071 

Cerro Grande 830 34 1.587 66 2.417 

Coronel Bicaco 5.068 64 2.680 36 7.748 

Cristal do Sul 931 32 1.895 68 2.826 

Derrubadas 901 30 2.289 70 2.190 

Dois Irmãos das Missões 1.094 51 1.063 49 2.157 

Erval Seco 3.437 44 4.441 56 7.878 

Frederico Westphalen 23.338 76 5.510 24 28.843 

Iraí 4.457 55 3.621 45 8.078 

Jaboticaba 1.487 36 2.624 64 4.098 

Lajeado do Bugre 706 28 1.781 72 2.487 

Liberato Salzano 1.297 22 4.483 78 5.780 

Miraguaí 2.069 43 2.786 57 4.855 

Novo Tiradentes 654 19 1.623 71 2.277 

Palmitinho 3.393 49 3.527 51 6.920 

Pinhal 1.290 51 1.225 49 2.513 

Pinheirinho do Vale 915 20 3.588 80 4.497 

Redentora 3.002 29 7.220 71 10.222 

Rodeio Bonito 4.310 75 1.433 25 5.743 

Sagrada Família 785 30 1.810 70 2.595 

São José das Missões 828 30 1.810 70 2.720 

São Pedro das Missões 532 28 1.354 72 1.886 

Seberi 5.923 54 4.979 46 10.897 

Taquaruçu do Sul 1.164 39 1.806 61 2.966 

Tenente Portela 8.847 64 4.869 36 13.719 

Vicente Dutra 2.351 44 2.934 56 5.285 

Vista Alegre 1.185 34 1.647 66 2.832 

Vista Gaúcha 965 35 1.794 65 2.759 

Total 88.050 51   83.242 49  171.696  

Fonte: IBGE, Censo 2010. 
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Para estimar o número de moradores por domicílio, coletamos estes dados do Censo 

2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE de cada um dos municípios 

consorciados, e obtivemos a média aritmética entre eles, chegando à média de 3,07 moradores 

por domicílio para os municípios integrantes do CIGRES. 

Com base nos dados populacionais do IBGE, Censos 2000 e 2010, a média da taxa de 

crescimento dos municípios integrantes do CIGRES no período foi de – 3.27%. Se 

considerarmos a taxa de crescimento anual, - 0,327, para calcular a projeção populacional, 

chegamos a uma estimativa para a região de 160.467 habitantes no ano de 2030. 

 

Gráfico 1 – Projeção populacional  

 
 

Com relação à densidade populacional, com base nos dados do Censo do IBGE 2010 e 

da área total dos municípios, a densidade demográfica bruta média da região é de 32,89 

hab/km². Esta densidade bruta é afetada pelas áreas montanhosas que circundam os 

municípios, sendo a densidade média da área urbana de 0,059 hab/km² e a densidade média da 

área rural de 0,062 hab/km².  

 

1.1.3. Clima 

 

O clima da região é temperado, que corresponde a duas estações bem definidas: verão, 

que apresenta elevadas temperaturas e inverno mais rigoroso. No entanto, nas áreas de relevo 

mais baixo, próximas ao Rio Uruguai, o clima é subtropical. As temperaturas mais baixas 

ocorrem no período de junho a agosto, e as mais elevadas, de dezembro a fevereiro. As 

temperaturas sofrem variações de acordo com as altitudes.  

A região apresenta regular distribuição de chuvas, onde ocorrem volumes maiores no 

período de maio a setembro, coincidindo com o inverno. Conforme registros históricos do 
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INMET, a normal climatológica registrada em trinta anos (1931-1960) é de 1787 mm, com 

base na Estação Meteorológica de Iraí. 

 

Figura 3 - Mapa de Regiões Agroecológicas do Estado do Rio Grande do Sul e Estações 

Meteorológicas de Referência 

 

Fonte: EMBRAPA, 1994. 

A disponibilidade hídrica natural é muito influenciada por importantes variações 

espaciais e temporais de alguns dos parâmetros climáticos, como o regime pluviométrico, o 

que se reflete nas atividades desenvolvidas, principalmente na agricultura (CONSÓRCIO 

ORICONSUL – ECOPLAN – SKILL, 2008). 

 

1.1.4. Recursos Hídricos 

 

A região situa-se na Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai, na sub-bacia do Rio da 

Várzea, na sub-bacia Turvo - Santa Rosa - Santo Cristo composta pelos rios Várzea, 

Ogaratim, Mel, Fortaleza, Barraca e Guarita, com uma área de drenagem de 9.324 Km². Estes 

rios possuem grande importância para a região, pois abrigam pequenas PCHs que contribuem 

para o potencial elétrico do local. 
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Na divisa com Santa Catarina, situa-se o Rio Uruguai, além de ser um grande 

manancial hídrico para a região, possui um potencial turístico para pesca desportiva, o esporte 

náutico e, sobretudo, para geração de energia elétrica. 

Quanto às águas subterrâneas, a região possui excelentes águas minerais termais do 

Rio Grande do Sul, como os já conhecidos Balneários de Iraí e Vicente Dutra, que além de 

disponibilizar água mineral aos visitantes, oferece banhos medicinais, o que potencializa o 

turismo nessa região.   

Além disso, a região está situada sobre uma das maiores reservas de água doce do 

mundo, que é o Aquífero Guarani 

 

Figura 4 - Mapa da Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai dividido em Sub-bacias 

 

 

Os municípios de Derrubadas, Miraguaí e Tenente Portela pertencem à Bacia Turvo – 

Santa Rosa – Santo Cristo. Já os municípios de Ametista do Sul, Boa Vista das Missões, 

Caiçara, Cerro Grande, Coronel Bicaco, Cristal do Sul, Derrubadas, Dois Irmãos das missões, 

Erval Seco, Frederico Westphalen, Iraí, Jaboticaba, Lajeado do Bugre, Liberato Salzano, 

Miraguaí, Novo Tiradentes, Palmitinho, Pinhal, Pinheirinho do Vale, Rodeio Bonito, Sagrada 
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Família, São José das Missões, São Pedro das Missões, Seberi, Taquaruçu do Sul, Tenente 

Portela, Vicente Dutra, Vista Alegre e Vista Gaúcha são pertencentes à sub-bacia Várzea. 

 

1.1.5. Recursos Minerais 

 

A região possui uma das mais importantes reservas minerais de pedras preciosas, entre 

as quais a mais importante é a ametista, sendo que a maior reserva dessa pedra no mundo 

encontra-se no município de Ametista do Sul. Também é encontrada significativa atividade de 

extração de pedras preciosas em outros municípios, tais como: Frederico Westphalen, Iraí, 

Cristal do Sul e Rodeio Bonito.  

 

1.1.6. Solo 

 

A composição do solo caracteriza-se principalmente por solo argiloso de coloração 

avermelhada ou basalto em decomposição. 

De uma maneira geral, as características comuns a todos os solos são as do tipo que 

oferecem acentuadas declividades, a pequena profundidade, os afloramentos de rocha e 

presença de pedras na superfície, com exceções as áreas planas das várzeas, que se estendem 

ao longo dos rios e que possuem solos mais profundos, geralmente sem pedras na superfície, 

mas sujeitos a inundações temporárias.  

 

1.1.7. Vegetação 

 

A vegetação que predomina na região é de floresta estacional decidual, espécies 

arbóreas que conferem madeira de lei, bem como as pioneiras e frutíferas nativas. 

Grande parte da vegetação nativa encontra-se nas encostas, nas margens de cursos de água e 

em remanescentes no entorno de áreas agrícolas.  

A região conta com a Reserva Biológica Municipal Moreno Fortes, com área de 458,6 

hectares, localizada no município de Dois Irmãos das Missões e também com o Parque 

Estadual do Turvo com área de 17.491.40 hectares localizado n município de Derrubadas. Seu 

principal atrativo é o Salto do Yucumã, que possui a maior queda longitudinal do mundo, com 

1.800 metros de extensão e profundidade média de 110 metros.  
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1.1.8. Aspectos Econômicos 

 

Em termos econômicos, a região pertencente ao Consórcio apresenta a agricultura 

familiar como uma forte aliada no crescimento regional. Destacam-se algumas atividades 

industriais isoladas em algumas cidades, principalmente em Frederico Westphalen, onde a 

concentração industrial é a maior da região, interferindo não só na economia local, mas 

também regional. 

Nas demais cidades consorciadas, a atividade industrial possui menor expressão, onde 

se tem algumas indústrias, maioria de pequeno porte, a qual interfere na economia local. 

O setor primário representa cerca de 53% da economia regional. As atividades 

agrícolas baseadas em grãos são predominantes. A cultura da soja é a mais expressiva, 

representando 37% do PIB agrícola regional, seguido pelo milho e mandioca. A cultura do 

fumo tem significado importante na região, sobretudo para as mini e pequenas propriedades. 

O feijão, que até poucos anos era cultivado expressivamente, perdeu significado, 

provavelmente pela falta de mão de obra, adversidades climáticas e problemas 

mercadológicos.  

Em relação aos cultivos permanentes, destaca-se a fruticultura, cuja atividade vem 

alcançando expressão na região, principalmente no que se refere ao cultivo de citros com 

destino para suco, e uva com cultivares para consumo in natura e outras para elaboração de 

vinhos coloniais. Expressão menor possui o reflorestamento com eucalipto e cultivo de erva-

mate. 

Em relação à atividade animal, merece destaque a pecuária leiteira, seguida pela de 

corte.   

Também referente ao setor primário, a atividade da garimpagem com a extração de 

pedras preciosas como a ametista, citrino, quartzo hialino, ágata e outras gemas, que geram 

renda pela exportação in bruto, além de subsidiar uma crescente indústria de lapidação e 

joalheria em pólos vizinhos. 

O setor secundário contribui com aproximadamente 13% da economia regional, 

representada pelas atividades da indústria e da construção civil. A indústria que se destaca é a 

de derivados de carne suína e em menor expressão, mas não menos importantes para alguns 

municípios, as de laticínios, moveleira, erva-mate, metalurgia, entre outras. 
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A construção civil tem tido expressão importante na região nos últimos anos, 

principalmente decorrente dos programas oficiais de apoio à habitação popular desencadeados 

pelo governo federal. 

A baixa representação econômica desse setor contribui expressivamente para que a 

região seja uma fornecedora de matéria prima, não agregando valor localmente e, 

consequentemente, não gerando riqueza local. 

O setor terciário é o segundo setor mais importante para a região e é representado 

pelos serviços que contribuem com 34% da economia regional. Para a maioria dos municípios 

esse setor é representado basicamente pelos serviços de natureza pública e pelo comércio. No 

entanto, outros serviços ligados aos profissionais liberais, à saúde, ao transporte, educação, 

alimentação, culturais, serviços bancários, entre outros, contribuem para que esse setor seja 

representativo na região. 

De fato, para alguns municípios esse setor é o mais importante para a economia local, 

principalmente quando as atividades concentram órgãos de natureza pública ou privada com 

ação regional. 

Na região, nos últimos anos vem tendo expressão significativa os serviços 

educacionais, sobretudo o superior que, além do ensino, movimenta outros serviços 

necessários ao apoio dessa atividade. 

Com dados disponibilizados pela Secretaria de Estado da Fazenda, foi possível 

identificar o comportamento da economia regional, tomando-se por parâmetro os seguintes 

segmentos econômicos: produção primaria, indústria, comércio e serviços. 

 

Tabela 3 – Demonstrativo da participação por segmento na economia da região 

Segmento/ano 2000 2002 2004 2006 2008 

Produção primária 49,77% 56,24% 52,90% 51,62% 53,47% 

Indústria 7,00% 8,50% 10,93% 12,80% 12,64% 

Comércio 26,83% 20,72% 17,71% 27,99% 26,69% 

Serviços 16,40% 14,54% 18,46% 7,59% 7,20% 

Fonte: Secretaria da Fazenda/RS 

 

O Índice de Desenvolvimento Econômico (IDESE) avalia o crescimento da qualidade 

de vida, que leva em consideração diversos fatores, tais como saneamento, educação, renda e 

saúde. 

Os dados dos municípios consorciados podem ser analisados na tabela a seguir: 
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Tabela 4 – IDESE dos municípios consorciados, 2009 

Municípios 
Educação Renda Saneamento Saúde IDESE 

Índice Ordem Índice Ordem Índice Ordem Índice Ordem Índice Ordem 

Ametista do 

Sul 
0,804 465° 0,53 478° 0,25 353° 0,862 186° 0,611 453° 

Boa Vista das 

Missões 
0,807 460º 0,84 53° 0,061 478° 0,835 401° 0,636 405° 

Caiçara 0,848 325° 0,573 452° 0,187 404° 0,881 59° 0,622 430° 

Cerro 

Grande 
0,849 322° 0,562 464° 0,061 480° 0,834 409° 0,576 486° 

Coronel 

Bicaco 
0,841 360° 0,781 124° 0,41 198° 0,864 182° 0,724 171° 

Cristal do Sul 0,826 410° 0,565 459° 0,06 483° 0,838 387° 0,572 487° 

Derrubadas 0,867 233° 0,673 294° 0,069 457° 0,873 113° 0,621 434° 

Dois Irmãos 

das Missões 
0,827 407° 0,767 143° 0,067 460° 0,837 390° 0,625 423° 

Erval Seco 0,841 356° 0,671 298° 0,223 378° 0,868 152° 0,651 372° 

Frederico 

Westphalen 
0,877 180° 0,774 135° 0,626 38° 0,898 16° 0,794 24° 

Iraí 0,84 365° 0,626 388° 0,409 199° 0,864 179° 0,685 277° 

Jaboticaba 0,824 415° 0,629 379° 0,197 394° 0,834 409° 0,621 435° 

Lajeado do 

Bugre 
0,792 481° 0,591 431° 0,059 489° 0,834 409° 0,569 490° 

Liberato 

Salzano 
0,817 432° 0,637 367° 0,173 412° 0,843 362° 0,618 439° 

Miraguaí 0,887 130° 0,555 471° 0,28 327° 0,853 283° 0,644 386° 

Novo 

Tiradentes 
0,884 141° 0,592 430° 0,19 399° 0,871 131° 0,634 410° 

Palmitinho 0,838 369° 0,609 411° 0,339 271° 0,856 253° 0,661 345° 

Pinhal 0,855 286° 0,661 324° 0,44 158° 0,851 291° 0,702 231° 

Pinheirinho 

do Vale 
0,844 344° 0,568 456° 0,188 400° 0,862 186° 0,616 443° 

Redentora 0,757 495° 0,574 451° 0,299 304° 0,823 462° 0,613 450° 

Rodeio 

Bonito 
0,859 268° 0,674 288° 0,383 221° 0,882 46° 0,7 239° 

Sagrada 

Família 
0,85 314° 0,656 335° 0,059 488° 0,851 291° 0,604 460° 

São José das 

Missões  
0,843 350° 0,617 401° 0,11 437° 0,851 291° 0,605 459° 

São Pedro 

das Missões 
0,81 453° 0,646 347° 0,055 493° 0,846 331° 0,589 474° 

Seberi 0,843 349° 0,709 233° 0,277 329° 0,847 322° 0,669 319° 

Taquaruçu 

do Sul 
0,851 306° 0,665 311° 0,231 369° 0,864 179° 0,653 365° 

Tenente 

Portela 
0,872 206° 0,709 232° 0,376 226° 0,831 423° 0,697 245° 

Vicente 

Dutra 
0,775 489° 0,519 480° 0,222 379° 0,857 242° 0,593 470° 

Vista Alegre 0,865 247° 0,676 283° 0,262 344° 0,862 186° 0,666 330° 

Vista Gaúcha 0,926 36° 0,629 378° 0,176 409° 0,875 103° 0,651 370° 

Fonte: Fundação de Economia e Estatística (FEE) 
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1.1.9. Saúde 

 

A região do Médio Alto Uruguai, pela sua localização geográfica, extremo norte do 

Estado, fica distante dos grandes centros de atendimento à saúde de alta complexidade. As 

mais próximas estão a cerca de 200 km. 

Na região de abrangência do CIGRES estão instalados diversos Postos de Saúde, 

Centros de Saúde e Unidade Básica de Saúde, os quais prestam atendimentos iniciais e de 

emergência. 

Considerando que todos os municípios contam com Postos de Saúde que prestam 

atendimento de baixa complexidade, os atuais 17 (dezessete) hospitais em funcionamento 

contam com atendimento de média complexidade. 

Tabela 5 – Dados relacionados à saúde pública dos municípios consorciados, 2009 

Município 
Número de 

Hospitais 

Número de 

Leitos 
Internações/ano 

Taxa de 

Mortalidade/ano 

Ametista do Sul 1 28 568 2,29 

Boa Vista das Missões  -  - -   - 

Caiçara 1 40 342 0,29 

Cerro Grande  -  -  -  - 

Coronel Bicaco 1 55 205 1,46 

Cristal do Sul  -  -  -  - 

Derrubadas  -  -  -  - 

Dois Irmãos das Missões  -  -  -  - 

Erval Seco 1 40 251 0,8 

Frederico Westphalen 2 98 2.208 3,31 

Iraí 1 60 783 2,55 

Jaboticaba 1 32 552 2,17 

Lajeado do Bugre  -  -  -  - 

Liberato Salzano 1 12 4  - 

Miraguaí  -  -  -  - 

Novo Tiradentes  -  -  -  - 

Palmitinho 1 65 964 1,24 

Pinhal  -  -  -  - 

Pinheirinho do Vale  -  -  -  - 

Redentora 1 39 336 2,68 

Rodeio Bonito 1 51 1.608 2,09 

Sagrada Família  -  -  -  - 

São José das Missões   -  -  -  - 

São Pedro das Missões  -  -  -  - 

Seberi 1 50 665 3,16 

Taquaruçu do Sul 1 16 29  - 

Tenente Portela 1 92 1.913 2,46 

Vicente Dutra 1 27 165 1,82 
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Vista Alegre  -  -  -  - 

Vista Gaúcha 1 26 56  - 

Fonte: Fundação de Economia e Estatística (FEE) 

 

1.1.10. Educação 

 

Na região de abrangência do CIGRES, mais de 40.000 alunos estão matriculados, 

todas as redes de ensino, em creches, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, 

educação profissional, educação especial e educação de jovens e adultos. Estes dados são do 

ano de 2009 em conformidade com a Fundação de Economia e Estatística (FEE). 

Cabe ressaltar o crescimento de cursos técnico-profissionalizantes, como uma grande 

demanda que vem aumentando. A oferta destes cursos está contribuindo para a formação de 

profissionais qualificados, melhorando, desta forma, o desempenho do setor no processo 

produtivo. 

As cidades que integram o CIGRES são privilegiadas com relação ao ensino superior. 

Quatro universidades estão localizadas na região, com sede no município de Frederico 

Westphalen. Destaca-se a Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – 

URI, Campus de Frederico Westphalen, o CESNORS – Campus da Universidade Federal de 

Santa Maria – UFSM, a Universidade Estadual do Estado do Rio Grande do Sul – UERGS – e 

a Universidade do Norte do Paraná – UNOPAR. No município de Tenente Portela encontra-se 

o núcleo da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUI. 

Em Cristal do Sul, Erval Seco e Tenente Portela, Centro Universitário Leonardo da Vinci. 

Seberi conta com pólo da Universidade Federal de Pelotas - UFPel e Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC. 

Além disso, os alunos têm acesso a outras faculdades, como, Faculdade de Itapiranga - 

FAI, ao Instituto Federal Farroupilha – FAISA, entre outras instituições. 

Mais de trinta cursos de nível superior são oferecidos por estas instituições, na maioria 

das áreas do conhecimento, onde atualmente em torno de cinco mil alunos estão matriculados. 

Cabe destacar, também, que a cada ano novos cursos são oferecidos.  

 

 

Tabela 6 – Dados relacionados à Educação dos municípios consorciados, 2009 

Município 

Educação 

Inf. Inicial 

(2010) 

Educação 

Especial 

Ensino 

Fundamental 

Ensino 

Jovem 

Adulto 

Inicial 

Ensino 

Médio 

Inicial 

Taxa 

analfabetismo 

15 anos ou 

mais 

Ametista do Sul 253 7 1.243 119 354 11.41 
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Boa Vista das Missões 21 11 386 - 72 9 

Caiçara 101 - 719 30 197 7.59 

Cerro Grande 56 - 354 - 117 14.04 

Coronel Bicaco 201 67 1.219 118 286 11.28 

Cristal do Sul 39 - 418 59 95 12.19 

Derrubadas 73 - 506 38 134 9.78 

Dois Irmãos das Missões 100 - 362 - 125 12.29 

Erval Seco 192 34 1.264 107 237 11.69 

Frederico Westphalen 895 112 3.846 467 - 4.64 

Iraí 243 44 1.264 279 329 9.44 

Jaboticaba 72 24 607 53 148 12.06 

Lajeado do Bugre 61 - 470 - 89 18.33 

Liberato Salzano 62 - 840 53 226 12.68 

Miraguaí 106 - 315 78 489 9.73 

Novo Tiradentes 57 - 811 15 102 15.28 

Palmitinho 221 52 991 127 324 8.98 

Pinhal 58 - 357 - 109 9.34 

Pinheirinho do Vale 172 44 654 41 154 10.36 

Redentora 303 4 2.050 107 391 16.28 

Rodeio Bonito 169 61 793 102 196 7.93 

Sagrada Família 83 - 346 8 116 13.05 

São José das Missões  69 - 385 27 127 9.43 

São Pedro das Missões 27 - 349 - 97 14.12 

Seberi 331 71 1.506 141 437 8 

Taquaruçu do Sul 98 - 414 12 102 8.63 

Tenente Portela 465 90 2.339 628 714 8.62 

Vicente Dutra 143 - 843 65 187 10.97 

Vista Alegre 7 - 415 - 115 7.23 

Vista Gaúcha 72 - 369 - 142 6.07 

Fonte: Fundação de Economia e Estatística – FEE. 

 

1.1.11. Comunicação 

 

Na era da globalização, um setor que ganha destaque e se torna fundamental para 

desempenhar qualquer atividade é a comunicação. Nesta área, os municípios integrantes do 

CIGRES, estão bem estruturados, pois contam com grande oferta de serviços de telefonia fixa 

e móvel em expansão. Quanto a emissoras de televisão instaladas na região, há uma carência, 

pois, atualmente não existe nenhuma entre os municípios integrantes do CIGRES. O que 

existe são antenas repetidoras de emissoras instaladas em municípios pólos da Macrorregião 

Norte do Estado. Estas, por vezes divulgam informações e notícias da região, mas não com 

frequência, como se estivessem instaladas na região. O rádio, um dos mais antigos veículos de 

comunicação, continua sendo o principal meio para o acesso as informações, existindo 6 (seis) 
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emissoras com abrangência regional e várias rádios comunitárias com abrangência local. Na 

região circulam ainda vários periódicos estaduais e nacionais, além dos jornais locais, com 

circulação semanal ou quinzenal.  

Com o crescimento do ensino superior, de escolas técnicas e de emissoras de rádio 

estimulou e contribuiu para o surgimento de novos jornais de circulação regional, com arte e 

diagramação gráfica altamente qualificada, que abordam temas de interesse da comunidade 

regional, nacional e internacional.  

 

1.1.12. Energia 

 

Nos municípios integrantes do CIGRES, duas organizações (entidades) são 

responsáveis pela distribuição e fornecimento de energia elétrica: a RGE – Rio Grande 

Energia – e a CRELUZ – Cooperativa de Distribuição de Energia. 

O número de consumidores de energia elétrica nos municípios atendidos pela RGE 

esta dividido em consumidores comercial, industrial, residencial, rural e setor público. A 

grande maioria dos municípios vem aumentando o número de consumidores comerciais, o que 

significa que novas empresas e empreendimentos estão sendo viabilizados. 

Quanto aos consumidores industriais, observa-se um apequena diminuição em parte 

dos municípios. Já os residenciais vêm aumentando de forma significativa, fator que 

demonstra que a população esta retornando para a região e também em virtude dos programas 

sociais do Governo Federal, Estadual e Municipais, que foram implementados nos últimos 

anos e que estão investindo para levar energia elétrica à população mais carente. 

Da mesma forma, em todos os setores o consumo vem aumentando de forma 

gradativa. Isto demonstra que a população está consumindo mais energia e comprando mais 

eletrodomésticos para melhorar a qualidade de vida e bem-estar das famílias. O setor 

comercial também está consumindo mais energia, fator que demonstra ampliação dos 

negócios. 

Em toda região de abrangência da CRELUZ predomina o fornecimento de energia 

elétrica às famílias e estabelecimentos do meio rural. Estes dados mostram a forte atuação, 

uma vez que 49% da população dos municípios integrantes do CIGRES residem no meio 

rural. 

Entre as diversas fontes geradoras de energia existentes, umas produzem maior 

impacto ambiental e outras, em escala menor. Nos municípios integrantes do CIGRES a única 
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fonte geradora de energia é o sistema hidrelétrico. Cabe destacar que a grande maioria das 

Pequenas Centrais Hidrelétricas é de propriedade da CRELUZ, e outras de investidores 

particulares que vendem energia elétrica às concessionárias. Essas PCHs trazem retornos 

significativos de impostos para os municípios, impulsionando ainda mais o desenvolvimento 

econômico e social com sustentabilidade. 

 

1.2. SITUAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO 

 

A Lei 11.445/07 define como saneamento básico o conjunto dos sistemas dos serviços 

de abastecimento de água, esgotamento sanitário, de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos e drenagem urbana e manejo de águas pluviais. A situação destes quatro sistemas na 

região está descrito abaixo. 

Em alguns municípios integrantes do CIGRES, o sistema de abastecimento de água é 

realizado pela CORSAN, em outros, pelas prefeituras municipais. Observam-se índices 

significativos de aumento do número de residências com água tratada, tanto no meio urbano 

quanto no rural. Isto tudo graças à abertura de poços artesianos e fontes naturais no meio 

rural, possibilitando, desta forma, que as famílias que ali residem possam beneficiar-se 

também de uma água tratada, o que significa uma melhor qualidade de vida das pessoas. No 

meio urbano, as administrações municipais vêm ampliando as redes de abastecimento parte da 

CORSAN e prefeituras municipais.  

Tabela 7 – Responsáveis pelo abastecimento de água 

CORSAN Prefeitura 

Ametista do Sul, Caiçara, Coronel Bicaco, 

Derrubadas, Erval Seco, Frederico 

Westphalen, Iraí, Jaboticaba, Liberato 

Salzano, Miraguaí, Palmitinho, Pinheirinho do 

Vale, Redentora, Rodeio Bonito, Seberi, 

Taquaruçu do Sul, Tenente Portela, Vicente 

Dutra, Vista Alegre e Vista Gaúcha. 

Boa Vista das Missões, Cerro Grande, Cristal 

do Sul, Dois Irmãos das Missões, Lajeado do 

Bugre, Novo Tiradentes, Pinhal, Sagrada 

Família, São José das Missões e São Pedro 

das Missões. 

Fonte: CORSAN e prefeituras municipais 

Com relação ao sistema de esgotamento sanitário, a situação é mais crítica, pois não há 

rede de coleta, nem estações de tratamento de esgoto doméstico, existindo apenas sistemas 

individuais de tratamento, composto basicamente do sistema tanque séptico, filtro anaeróbio e 

sumidouro, instalados tanto na área urbana quanto na área rural. 
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O sistema de drenagem urbana apresenta-se como macro-drenagem, formada por valas 

a céu aberto e pequenos cursos d’água e como micro-drenagem composta de rede coletora 

com caixas coletoras (boca de lobo), utilizando os cursos d água como principal corpo 

receptor.  

De uma forma geral, o sistema de drenagem existente nos municípios da região 

apresenta deficiências, havendo ruas com problemas de alagamento. Isto se deve à existência 

de uma rede que, em determinados trechos, não está dimensionada para atender a demanda 

atual, além de apresentar falta de manutenção em alguns pontos. 

Os serviços de limpeza urbana, varrição de ruas, poda de árvores e limpeza de bocas 

de lobo é realizado na maioria dos casos, pela Administração Municipal.  

Já o manejo de resíduos sólidos urbanos, na coleta, transporte e destinação final dos 

resíduos é realizado de forma diversificada, sendo feito tanto pela administração municipal, 

como pela iniciativa privada, através de contratos de terceirização.  

 

1.3. LEGISLAÇÃO E INSTRUMENTOS LEGAIS 

 

O problema dos resíduos sólidos abrange todo o Brasil (estados e municípios). A 

legislação para o problema sobre o que fazer com os resíduos sólidos é tratado nas três esferas 

de poder. 

A seguir, citamos as leis pertinentes ao Gerenciamento de Resíduos Sólidos, 

começando pela Legislação Federal, seguida das normas de âmbito Estadual e Municipal: 

 

1.3.1. Legislação Federal 

 

LEI FEDERAL 12.305/10, DE 02 DE AGOSTO DE 2010: “Institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras 

providências.” 

LEI FEDERAL Nº 11.445/07, DE 05 DE JANEIRO DE 2007: “Estabelece diretrizes 

nacionais para o saneamento básico; e dá outras providências.”  

DECRETO FEDERAL Nº 7.404/10, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2010: “Regulamenta a Lei 

nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o 

Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para 

a implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências.” 
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DECRETO FEDERAL Nº 5.940, DE 25 DE OUTUBRO DE 2006: “Institui a separação dos 

resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal 

direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos 

catadores de materiais recicláveis, e dá outras providências.” 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 416, DE 30 DE SETEMBRO DE 2009: “Dispõe sobre a 

prevenção à degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação 

ambientalmente adequada, e dá outras providências.” 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 404, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2008: “Estabelece critérios 

e diretrizes para o licenciamento ambiental de aterro sanitário de pequeno porte de resíduos 

sólidos urbanos.” 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 401, DE 31 DE NOVEMBRO DE 2008: “Estabelece os limites 

máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território 

nacional e os critérios e padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado, e dá 

outras providências.” 

RESOLUÇÃO CONAMA N° 380, DE 31 DE OUTUBRO DE 2006: “Retifica a Resolução 

n° 375/2006 e define critérios e procedimentos para o uso agrícola de lodos de esgoto 

gerados em estações de tratamento de esgoto sanitário e seus produtos derivados.” 

RESOLUÇÃO CONAMA N° 377, DE 9 DE OUTUBRO DE 2006: “Dispõe sobre o 

licenciamento ambiental simplificado de Sistemas de Esgotamento Sanitário.” 

RESOLUÇÃO CONAMA N° 375, DE 29 DE AGOSTO DE 2006: “Define critérios e 

procedimentos, para o uso agrícola de lodos de esgoto gerados em estações de tratamento de 

esgoto sanitário e seus produtos derivados, e dá outras providencias.” 

RESOLUÇÃO CONAMA N° 373, de 9 de maio de 2006: Define critérios de seleção de 

áreas para recebimento de Óleo Diesel com o Menor Teor de Enxofre-DMTE, e dá outras 

providências.” 

RESOLUÇÃO CONAMA N° 362, DE 23 DE JUNHO DE 2005: “Dispõe sobre o 

recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado.” 

RESOLUÇÃO CONAMA N° 358, DE 29 DE ABRIL DE 2005: “Dispõe sobre o tratamento 

e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências.” 

RESOLUÇÃO CONAMA N° 313, DE 29 DE OUTUBRO DE 2002: “Dispõe sobre o 

Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais.” 

RESOLUÇÃO CONAMA N° 307, DE 5 DE OUTUBRO DE 2002: “Estabelece diretrizes, 

critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.” 
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RESOLUÇÃO CONAMA Nº 308, DE 21 DE MARÇO DE 2002: “Licenciamento Ambiental 

de sistemas de disposição final dos resíduos sólidos urbanos gerados em municípios de 

pequeno porte.” 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 283, DE 12 DE JULHO DE 2001: “Dispõe sobre o tratamento 

e a destinação final dos resíduos dos serviços de saúde.” 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 258, DE 26 AGOSTO DE 1999: “Estabelece a necessidade de 

tornar explícita no art.6º da Resolução 257, de 30 de junho de 1999.” 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 257, DE 30 DE JUNHO DE 1999: “Regulamenta o descarte de 

pilhas e baterias usadas.” 

RESOLUÇÃO CONAMA N° 006, DE 19 DE SETEMBRO DE 1991: “Dispõe sobre a 

incineração de resíduos sólidos provenientes de estabelecimentos de saúde, e dá outras 

providências.” 

Resolução CONAMA n° 005, DE 5 DE AGOSTO DE 1993: “Dispõe sobre o gerenciamento 

de resíduos sólidos gerados nos portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários.” 

 

1.3.2. Legislação Estadual 

 

LEI ESTADUAL Nº 13.306, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2009: “Introduz modificação na 

Lei nº 11.019, de 23 de setembro de 1997, que dispõe sobre o descarte e destinação final de 

pilhas que contenham mercúrio metálico, lâmpadas fluorescentes, baterias de telefone celular 

e demais artefatos que contenham metais pesados no Estado do Rio Grande do Sul.” 

LEI ESTADUAL Nº 12.381, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2005: Altera o art. 1º da Lei nº 

12.114, de 5 de julho de 2004, que proíbe a comercialização de pneus usados importados no 

Estado e dá outras providências.” 

LEI ESTADUAL Nº 12.114, DE 5 DE JULHO DE 2004: “Proíbe a  comercialização de 

pneus usados importados no Estado e dá outras providências.” 

LEI ESTADUAL Nº 11.019, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997: “Dispõe sobre o descarte e 

destinação final de pilhas que contenham mercúrio metálico, lâmpadas fluorescentes, 

baterias de telefone celular e demais artefatos que contenham metais pesados no Estado do 

Rio Grande do Sul (Alterada pela Lei 11.187, de 7 de julho de 1998).” 

LEI ESTADUAL Nº 10.099, DE 07 DE FEVEREIRO DE 1994: “Dispõe sobre os resíduos 

sólidos provenientes de serviços de saúde e dá outras providências.” 
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LEI ESTADUAL Nº 9.921 DE 27 DE JULHO DE 1993: “Dispõe sobre a gestão dos 

resíduos sólidos, nos termos do artigo 247, parágrafo 3º da Constituição do Estado e dá 

outras providências.” 

LEI ESTADUAL Nº 9.493, DE 07 DE JANEIRO DE 1992: “Considera, no Estado do Rio 

Grande do Sul, a coleta seletiva e a reciclagem do lixo como atividades ecológicas, de 

relevância social e de interesse público.” (Ministério Público, Coletânea de Legislação 

Ambiental/Resíduos Sólidos). 

DECRETO ESTADUAL Nº 45.554, DE 19 DE MARÇO DE 2008: “Regulamenta a Lei nº 

11.019/97, de 23 de setembro de 1997, e alterações, que dispõe sobre o descarte e destinação 

final de pilhas que contenham mercúrio metálico, lâmpadas fluorescentes, baterias de 

telefone celular e demais artefatos que contenham metais pesados no Estado do Rio Grande 

do Sul.” 

DECRETO ESTADUAL Nº 38.356, DE 01 DE ABRIL DE 1998: “Aprova o Regulamento da 

Lei nº 9.921, de 27 de julho de 1993, que dispõe sobre a gestão dos resíduos sólidos no 

Estado do Rio Grande do Sul.” 

PORTARIA SEMA Nº 50, DE 25 DE AGOSTO DE 2008: “Altera dispositivo da Portaria 

SEMA Nº 045, de 30 de outubro de 2007.” 

PORTARIA SEMA Nº 045, DE 30 DE OUTUBRO DE 2007: “Dispõe sobre implantação de 

sistemas simplificados de esgotamento sanitário nas zonas urbanas e de extensão urbana dos 

Municípios do Rio Grande do Sul.” 

PORTARIA CONJUNTA SEMA/FEPAM Nº 013, DE 13 DE ABRIL DE 2007: “Determina 

a divulgação do rol dos Empreendimentos Licenciados para a atividade de reciclagem de 

resíduos no Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências.” 

RESOLUÇÃO CONSEMA Nº 109, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005: “Estabelece diretrizes 

para a elaboração do Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Construção 

Civil, a ser elaborado pelos Municípios.” 

RESOLUÇÃO CONSEMA Nº 09,DE 25 DE OUTUBRO DE 2000: “Dispõe sobre a norma 

para o licenciamento ambiental de sistemas de incineração de resíduos provenientes de 

serviços de saúde, classificados como infectantes (GRUPO A) e dá outras providências.” 

1.3.3. Normas Técnicas 

 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 15.849/2010: Projetos de aterros 

sanitários de pequeno porte.  
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ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 13.968/2007: Embalagem rígida 

vazia de agrotóxico – Procedimento de lavagem. 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 13.894, de março de 2006: 

TRATAMENTO NO SOLO (landfarming). Esta técnica é apropriada para dispor óleo não 

passível de recuperação como materiais absorventes impregnados (palha, serragem e turfa), e 

as emulsões água em óleo. 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10.007/2004: Amostragem de 

Resíduos: Esta norma é referente à coleta de resíduos e estabelece as linhas básicas que 

devem ser observadas, antes de se retirar qualquer amostra, com o objetivo de definir o plano 

de amostragem (objetivo de amostragem, número e tipo de amostras, local de amostragem, 

frascos e preservação de amostra). 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10.006/2004: Solubilização de 

Resíduos: O ensaio de solubilização previsto na Norma NBR 10.006 é um parâmetro 

complementar ao ensaio de lixiviação, na classificação de resíduos industriais. Este ensaio 

tem por objetivo a classificação dos resíduos como inerte ou não, isto é, classe III ou não. 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10.005/2004: Lixiviação de 

Resíduos: O ensaio de lixiviação referente à NBR 10.005 é utilizado para a classificação de 

resíduos industriais, pela simulação das condições encontradas em aterros. A lixiviação 

classifica um resíduo como tóxico ou não, seja classe I ou não. 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10.004/2004: Resíduos Sólidos, de 

31 de maio de 2004. Classificar os resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio 

ambiente e à saúde pública, para que possam ser gerenciados adequadamente.  

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 14.719 de julho de 2001: 

Embalagem rígida vazia de agrotóxico – Destinação Final da Embalagem lavada – 

Procedimento. 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 14.283/1999: Resíduos em solos - 

Determinação da biodegradação pelo método respirométrico – Procedimento. 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 13.896/1997: Aterros de resíduos 

não perigosos – Critérios para projeto, implantação e operação – Procedimento. 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 13.895/1997: Construção de poços 

de monitoramento e amostragem – Procedimento. 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 13.221/1995: Transporte de 

resíduos. 
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ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 12.810/1993: Coleta de resíduos de 

serviços de saúde – Procedimento. 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 12.809/1993: Manuseio de 

resíduos de serviços de saúde – Procedimento. 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 12.808/1993: Resíduos de serviços 

de saúde – Classificação. 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 12.807/1993: Resíduos de serviço 

de saúde – Terminologia. 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 12.235/1992: Procedimentos o 

armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos. ABNT, 1992. 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 11.175/NB 1.265 de 1990: 

Incineração de resíduos sólidos perigosos. Padrões de desempenho – Procedimento. 

 ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 11.174/NB 1.264 de 1990: 

Armazenamento de resíduos classe II – não inertes e III – inertes. 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10.703/1989: Degradação do solo: 

Terminologia. 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10.157/1987: Aterros de resíduos 

perigosos – Critérios para projeto, construção e operação – Procedimento. ABNT, 1987. 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 8.418/NB 842 de dezembro de 

1983: Apresentação de projetos de aterros de resíduos industriais perigosos – Procedimento.  

 

1.3.4. Política Nacional dos Resíduos Sólidos 

 

Ao sancionar a Lei nº 12.305, promulgada no dia 02 de agosto de 2010, o Governo 

Brasileiro estabeleceu em marco histórico para gestão ambiental no país. Podemos afirmar 

que a nova lei, que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos, lançou uma visão 

moderna na busca por ações que possam minimizar um dos maiores problemas do planeta na 

atualidade: o lixo urbano. A nova política estabelece um princípio de responsabilidade 

compartilhada, entre governo, empresas e população, impondo obrigatoriedade ao poder 

público de realizar planos de gerenciamento, às indústrias o retorno de produtos após o 

consumo e consagra o viés social da reciclagem, com participação formal dos catadores 

organizados em cooperativas. 
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Define ainda, princípios importantes como o da prevenção e precaução, do poluidor - 

pagador, da ecoeficiência, da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, 

do reconhecimento do resíduo como bem econômico e de valor social, do direito à informação 

e ao controle social, entre outros. Um dos objetivos fundamentais estabelecidos pela Lei 

12.305 é a ordem de prioridade para a gestão dos resíduos, que deixa de ser voluntária e passa 

a ser obrigatória: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos 

sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

Fluxograma 1 - Política Nacional de Resíduos Sólidos 

 
Fonte: Infografia/Ébida Santos 

 

Entre os instrumentos definidos estão: a coleta seletiva; os sistemas de logística 

reversa; o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas e outras formas de 
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associação dos catadores de materiais recicláveis, e o Sistema Nacional de Informações sobre 

a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR).  

A coleta seletiva deverá ser implementada mediante a separação prévia dos resíduos 

sólidos (nos locais onde são gerados), conforme sua constituição ou composição (úmidos, 

secos, industriais, da saúde, da construção civil, etc.). A implantação do sistema de coleta 

seletiva é instrumento essencial para se atingir a meta de disposição final ambientalmente 

adequada dos diversos tipos de rejeitos.  

A logística reversa é apresentada como um instrumento de desenvolvimento 

econômico e social caracterizado pelo conjunto de ações, procedimentos e meios para coletar 

e devolver os resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento em seu ciclo de 

vida ou em outros ciclos produtivos. A implementação da logística reversa será realizada de 

forma prioritária para seis tipos de resíduos, apresentados a seguir:  

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 

embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso;  

II - pilhas e baterias;  

III - pneus;  

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;  

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.  

A responsabilidade compartilhada faz dos fabricantes, importadores, distribuidores, 

comerciantes, consumidores e titulares dos serviços públicos de limpeza urbana, e de manejo 

de resíduos sólidos, responsáveis pelo ciclo de vida dos produtos. Todos têm 

responsabilidades: o poder público deve apresentar planos para o manejo correto dos 

materiais (com adoção de processos participativos na sua elaboração e de tecnologias 

apropriadas); às empresas compete o recolhimento dos produtos após o uso e, à sociedade 

cabe participar dos programas de coleta seletiva (acondicionando os resíduos adequadamente 

e de forma diferenciada) e incorporar mudanças de hábitos para reduzir o consumo e a 

consequente geração.  

Outro aspecto muito relevante da Lei é o apoio à inclusão produtiva dos catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis, priorizando a participação de cooperativas ou de outras 

formas de associação destes trabalhadores.  

A PNRS definiu por meio do Decreto 7.404, que os sistemas de coleta seletiva e de 

logística reversa, deverão priorizar a participação dos catadores de materiais recicláveis, e que 

os planos municipais deverão definir programas e ações para sua inclusão nos processos. 

Deverá ser observada a dispensa de licitação para a contratação de cooperativas ou 

associações de catadores; o estímulo ao fortalecimento institucional de cooperativas e a 
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pesquisa voltada para sua integração nas ações que envolvam a responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, e a melhoria das suas condições de trabalho.  

A PNRS incentiva ainda a formação de associações intermunicipais que possibilitem o 

compartilhamento das tarefas de planejamento, regulação, fiscalização e prestação de serviços 

de acordo com tecnologias adequadas à realidade regional. A prioridade no acesso a recursos 

da União e aos incentivos ou financiamentos destinados a empreendimentos e serviços 

relacionados à gestão de resíduos sólidos ou à limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

será dada aos municípios com a participação de cooperativas ou associações de catadores 

formadas por pessoas físicas de baixa renda.  

A Política Municipal de Resíduos Sólidos deverá ter como finalidade o 

desenvolvimento das atividades voltadas para o manejo adequado de resíduos em todos os 

municípios integrantes do consórcio CIGRES, de modo a promover ações de coleta, 

transporte, reciclagem dos resíduos gerados, disposição final, gerenciamento integrado de 

resíduos sólidos, gerenciamento do monitoramento ambiental, economia dos recursos 

naturais, comunicação e informação dos resultados, visando preservar, controlar e recuperar o 

meio ambiente natural e construído do município para a qualidade ambiental propícia à vida, 

visando assegurar, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses municipais 

e à proteção da dignidade da vida humana.  

Como objetivos específicos, a Política Municipal de Resíduos Sólidos deverá 

procurar:  

I- Integrar e articular ações relativas à gestão de resíduos sólidos;  

II- Disciplinar a gestão, reduzir a quantidade e a nocividade dos resíduos sólidos;  

III- Preservar a saúde pública, proteger e melhorar a qualidade do meio ambiente, 

eliminando os prejuízos causados pela geração ou disposição inadequada de resíduos 

sólidos;  

IV- Estimular e valorizar as atividades de coleta de resíduos sólidos reutilizáveis e 

recicláveis;  

V- Fomentar o reaproveitamento de resíduos como matérias primas;  

VI- Propugnar pela imediata regularização, ou na impossibilidade dessa medida, pelo 

encerramento das atividades e extinção de locais que se preste à inadequada 

destinação de resíduos sólidos;  

VII- Supervisionar e fiscalizar o gerenciamento, dos resíduos sólidos, executado pelos 

diversos responsáveis, de acordo com as competências e obrigações estabelecidas;  

VII- Desenvolver e implementar ações relativas ao gerenciamento integrado de 

resíduos sólidos;  

VIII- Implementar ações de licenciamento ambiental;  

Além disso, a Política Municipal de Resíduos Sólidos deverá fomentar:  

a) A adoção de métodos, técnicas e processos no gerenciamento dos resíduos sólidos e na 

prestação dos serviços de limpeza municipal que privilegiem a minimização desses resíduos;  

b) Reutilização de produtos;  
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c) A destinação dos resíduos sólidos, de forma não prejudicial à saúde pública e compatível 

com a conservação do meio ambiente; A formação de cooperativas ou associações de 

trabalhadores autônomos que realizem a coleta, o transporte, a triagem e o beneficiamento de 

resíduos sólidos reutilizáveis ou recicláveis;  

d) O estímulo à ampliação de mercado para materiais secundários e produtos reciclados direta 

ou indiretamente;  

e) A capacitação dos recursos humanos envolvidos em atividades relacionadas com o 

gerenciamento de resíduos sólidos, inclusive a proteção e a assistência à saúde física e mental 

do trabalhador envolvido na operação dos serviços de limpeza municipal;  

f) O desenvolvimento, a apropriação, a adaptação, o aperfeiçoamento e o uso efetivo de 

tecnologias adequadas ao gerenciamento de resíduos sólidos;  

g) A implementação de ações de educação ambiental, em especial as relativas a padrões 

sustentáveis de consumo;  

h) A adoção de soluções locais ou regionais, no encaminhamento dos problemas relativos a 

acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, reutilização, reciclagem, tratamento e 

disposição final de resíduos sólidos;  

i) A valorização dos resíduos sólidos por meio de reciclagem de seus componentes, ou 

tratamento, para fins de compostagem. 

 

1.3.5. Legislações dos municípios integrantes do CIGRES 

 

Tabela 8 - Legislações dos municípios integrantes do CIGRES 

Município 

Código de 

Meio 

Ambiente 

Código 

Municipal de 

Posturas 

Código 

Tributário 

Municipal 

Lei de Uso e 

Ocupação 

Ametista do Sul Lei nº1949/09 - Lei nº 261/95 - 

Boa Vista das 

Missões 
Lei nº 1226/12 - Lei nº 84/93 Lei nº 262/98 

Caiçara Lei nº 1.038/09 Lei nº 1.099/09 Lei nº 834/06 Lei nº 1.099/09 

Cerro Grande Lei nº 1.430/11 - Lei nº 139/91 - 

Cristal do Sul - Lei nº 643/05 Lei nº 92/97 Lei nº 82/05 

Derrubadas - Lei nº 187/96 Lei nº 817/09 - 

Erval Seco 
Ata nº 07/11 

08/09/11 
Lei nº 1546/03 Lei nº 1758/05 - 

Frederico 

Westphalen 
Lei nº 2.827/04 Lei nº 691/76 Lei nº 754/77 Lei nº 1.036/84 

Iraí 
Informação 

não disponível 

Informação 

não disponível 
Lei nº 1.676/97 

Informação 

não disponível 
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Jaboticaba Lei nº 789/99 Lei nº 205/91 Lei nº 1.515/09 - 

Lajeado do Bugre 
Informação 

não disponível 

Informação 

não disponível 

Informação 

não disponível 

Informação 

não disponível 

Liberato Salzano 
Informação 

não disponível 

Informação 

não disponível 
Lei nº 1.169/93 

Informação 

não disponível 

Miraguaí Lei nº 843/07 Lei nº 664/04 Lei nº 001/01 - 

Novo Tiradentes 
Ata nº 01/09 

30/09/09 
- LC nº 04/06 Lei nº 853/07 

Palmitinho - - Lei nº 1.009/92 Lei nº 1.875/06 

Pinhal Lei nº 001/09 Lei nº 206/91 Lei nº 202/91 Lei nº 036/89 

Pinheirinho do Vale Lei nº 727/05 Lei nº 069/93 Lei nº 069/93 LC nº 001/03 

Rodeio Bonito 
Informação 

não disponível 
Lei nº 397/75 Lei nº 1.554/94 Lei nº 2.001/98 

Sagrada Família Lei nº 570/05 Lei nº 570/05 Lei nº 070/93 - 

São José das Missões Lei nº 857/12 - Lei nº 40/93 - 

São Pedro das 

Missões 

Informação 

não disponível 

Informação 

não disponível 
Lei nº 116/02 

Informação 

não disponível 

Seberi - Lei nº 2.440/06 Lei nº 1.361/94 Lei nº 3.479/12 

Taquaruçu do Sul Lei nº 637/03 Lei nº 165/91 Lei nº 167/91 Lei nº 169/91 

Tenente Portela Lei nº 1.492/07 Lei nº 784/99 Lei nº 951/01 Lei nº 1.492/07 

Vicente Dutra Lei nº 2060/10 Lei nº 1.340/01 Lei n° 1340/01 Lei n° 1200/99 

Vista Alegre Lei nº 1.429/10 Lei nº 199/91 Lei nº 184/91 - 

Vista Gaúcha Lei nº 1.158/01 Lei nº 1.601/11 Lei nº 1.400/05 Lei nº 1.606/08 
Fonte: Prefeituras Municipais 

 

Tabela 9 - Legislações dos municípios integrantes do CIGRES 

Município Plano Diretor 

Regulamento 

de Limpeza 

Urbana 

Municipal 

Plano de 

Saneamento 

Básico 

Plano de 

Habitação de 

Interesse 

Social 

Municipal 

Ametista do Sul - - Lei nº 1009/11 Lei nº 977/11 

Boa Vista das 

Missões 
- - - 

Lei nº 

905/2007 

Caiçara - Lei nº 1.099/09 - - 

Cerro Grande Lei nº 1.421/12 - - Lei nº 1.420/12 

Cristal do Sul Lei nº 642/05 - Em andamento 
Informação 

não disponível 

Derrubadas Lei nº 704/07 - Em andamento 
Edital 18/2011 

de 15/08/2011 

Erval Seco - - 
Decreto 

nº 064/11 
- 

Frederico 

Westphalen 
Lei nº 3.620/10 - Em transição - 

Iraí - - 
Decreto nº 

053/11 
Ata nº 02/12 

Jaboticaba - - - - 

Lajeado do Bugre Informação Informação Informação Informação 
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não disponível não disponível não disponível não disponível 

Liberato Salzano 
Informação 

não disponível 

Informação 

não disponível 

Informação 

não disponível 

Informação 

não disponível 

Miraguaí Lei nº 838/07 - - 
Não instituído 

por lei 

Novo Tiradentes - - Em andamento 
Ata nº 04/10 

09/12/10 

Palmitinho Lei nº 1875/06 - - - 

Pinhal - Lei nº 206/91 - - 

Pinheirinho do Vale LC nº 001/03 - Em andamento Lei nº 989/09 

Rodeio Bonito Lei nº 2.542/05 - 
Informação 

não disponível 

Informação 

não disponível 

Sagrada Família - - Em andamento 
Informação 

não disponível 

São José das Missões - - - Lei nº 796/11 

São Pedro das 

Missões 

Informação 

não disponível 

Informação 

não disponível 

Informação 

não disponível 

Informação 

não disponível 

Seberi - - 
Informação 

não disponível 

Informação 

não disponível 

Taquaruçu do Sul - - Em andamento Lei nº
 
1.132/11 

Tenente Portela Lei nº 1.587/08 Lei nº 951/01 
Decreto nº 

0199/11 

Plano Federal 

20/12/2011 

Vicente Dutra Lei n° 1200/99 - - 
Informação 

não disponível 

Vista Alegre - - - Lei nº 1.124/07 

Vista Gaúcha Lei nº 1.605/08 - - Lei nº 1.280/04 
Fonte: Prefeituras Municipais 

 

1.4. SITUAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPAIS  

 

1.4.1. Resíduos Sólidos Urbanos – RSU  

 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, os Resíduos Sólidos Urbanos – RSU 

correspondem aos resíduos originários de atividades domésticas em residências urbanas, 

sendo compostos por resíduos secos, resíduos úmidos e rejeitos.  

Os resíduos secos são constituídos principalmente por embalagens fabricadas a partir 

de plásticos, papéis, vidros e metais diversos, ocorrendo também produtos compostos como as 

embalagens “longa vida” e outros. Há predominância de produtos fabricados com papéis 

(39%) e plásticos (22%), conforme levantamento realizado pelo Compromisso Empresarial 

pela Reciclagem (VILHENA, 2001).  
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Já os resíduos úmidos são constituídos principalmente por restos oriundos do preparo 

dos alimentos. Contém partes de alimentos in natura, como folhas, cascas e sementes, restos 

de alimentos industrializados e outros.  

Os rejeitos referem-se às parcelas contaminadas dos resíduos domiciliares: 

embalagens que não se preservaram secas, resíduos úmidos que não podem ser processados 

em conjunto com os demais, resíduos das atividades de higiene e outros tipos, ou segundo a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos podem ser definidos como resíduos que, depois de 

esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos 

disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a 

disposição final ambientalmente adequada. 

  

1.4.1.1 Acondicionamento 

 

O acondicionamento é a preparação dos resíduos, pelo gerador, de forma 

sanitariamente adequada, compatível com o tipo, quantidade dos resíduos sólidos e, 

principalmente, com as formas de coleta.  

A primeira, sob a responsabilidade do gerador (residência, estabelecimento comercial, 

etc.) compreende coleta interna, acondicionamento e armazenamento. A fase externa abrange 

os chamados serviços de limpeza. Essa fase é de responsabilidade das administrações 

municipais.  

Embora o acondicionamento seja de responsabilidade do gerador, a administração 

municipal deve exercer as funções de regulamentação, educação e fiscalização, inclusive no 

caso dos estabelecimentos de saúde, visando assegurar condições sanitárias e operacionais 

adequadas.  

A forma de acondicionamento dos resíduos é determinada por sua quantidade, 

composição e movimentação (tipo de coleta, frequência).  

Tradicionalmente os resíduos domésticos são acondicionados em sacos plásticos, 

sacolas plásticas, embalagens de papel ou papelão, dispostos em lixeiras posicionadas em 

frente às residências, comércio ou em pontos estratégicos de coleta, onde há maior circulação 

de pessoas, praças e outros estabelecimentos públicos. Além das lixeiras individuais, existem 

as coletivas, as quais abrigam os resíduos de várias fontes geradoras até a coleta. Em alguns 

locais ocorre à disposição de resíduos de maneira inadequada, devido à inexistência de 

lixeiras. 
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Figura 5 – Formas de acondicionamento de resíduos na região – Lixeiras Coletivas 

  
Fonte: Equipe executora  

 

Figura 6 – Formas de acondicionamento de resíduos na região - Tonéis  

 
Fonte: Equipe executora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Formas de acondicionamento de resíduos na região – Lixeiras individuais 
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Fonte: Equipe executora  

 

Figura 8 – Formas de acondicionamento de resíduos na região - Inadequada 

 
Fonte: Equipe executora  

 

Os resíduos sólidos comerciais, os quais recebem o mesmo tratamento e destinação 

dos resíduos domésticos, apresentam várias formas de acondicionamento, desde sacos 

plásticos, baldes, caixas de papelão e principalmente, tonéis. 

Com relação aos resíduos gerados na zona rural dos municípios integrantes do 

CIGRES, foram observadas que os mesmos são acondicionados em sacos de lixo, caixas de 

papelão, sacolas plásticas, sacos de ração animal e na grande maioria em sacarias de ráfia. 

Posteriormente, são armazenados ao longo da estrada, em pontos estratégicos até o momento 

da coleta. 

Em todos os municípios integrantes do Consórcio, principalmente na zona rural, há 

realização de tratamento dos resíduos orgânicos por parte dos munícipes, compreendido pela 

compostagem doméstica, processo no qual são utilizados restos de alimentos, frutas, verduras, 

folhas, flores e afins. Este material após ser compostado é utilizado nos jardins e hortas. 
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1.4.1.2. Geração 

 

Com relação à geração de resíduos sólidos urbanos na região, temos para o ano de 

2012, um total de 1.307 toneladas/mês ou 15.688 toneladas/ano. A geração do RSU, por 

município, pode ser observada na tabela abaixo:  

Tabela 10 – Geração de Resíduos Sólidos Urbanos – RSU 

Município Geração (t/ano) Geração (t/mês)  Geração (t/dia) 

Ametista do Sul 648,28 54,02 1,80 

Boa Vista das Missões 188,68 15,72 0,52 

Caiçara 267,23 22,27 0,74 

Cerro Grande 131,54 10,96 0,37 

Coronel Bicaco 452,47 37,71 1,26 

Cristal do Sul 149,38 12,45 0,41 

Derrubadas 126,25 10,52 0,35 

Dois Irmãos das Missões 38,63 3,22 0,11 

Erval Seco 452,53 37,71 1,26 

Frederico Westphalen 5.235,84 436,32 14,54 

Iraí 741,95 61,83 2,06 

Jaboticaba 220,16 18,35 0,61 

Lajeado do Bugre 93,1 7,76 0,26 

Liberato Salzano 421,73 35,14 1,17 

Miraguaí 322,87 26,91 0,90 

Novo Tiradentes 109,26 9,11 0,30 

Palmitinho 602,80 50,23 1,67 

Pinhal 172,26 14,36 0,48 

Pinheirinho do Vale 318,07 26,51 0,88 

Redentora 354,56 29,55 0,98 

Rodeio Bonito 770,35 64,20 2,14 

Sagrada Família 159,27 13,27 0,44 

São José das Missões 127,59 10,63 0,35 

São Pedro das Missões 81,89 6,82 0,23 

Seberi 1.101,60 91,80 3,06 

Taquaruçu do Sul 261,2 21,77 0,73 

Tenente Portela 1.389,53 115,79 3,86 

Vicente Dutra 283,46 23,62 0,79 

Vista Alegre 244,08 20,34 0,68 

Vista Gaúcha 221,86 18,49 0,62 

Total 15.688,47 1.307,37 43,58 

Fonte: CIGRES, 2012 
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Tendo como base as informações acima, obteve-se dados relacionados à geração per 

capita de resíduos (considerando a população urbana), na qual pode ser visualizada na tabela 

abaixo: 

Tabela 11 – Geração per capita Resíduos Sólidos Urbanos 

Município 
População 

urbana 

Geração per 

capita 

(kg/hab/ano) 

Geração per 

capita 

(kg/hab/mes) 

Geração per 

capita 

(kg/hab/dia) 

Ametista do Sul 3.811 170,108 14,176 0,473 

Boa vista das Missões 886 212,966 17,747 0,592 

Caiçara 1.594 167,647 13,971 0,466 

Cerro Grande 830 158,482 13,207 0,440 

Coronel Bicaco 5.068 89,281 7,440 0,248 

Cristal do Sul 931 160,453 13,371 0,446 

Derrubadas 901 140,125 11,677 0,389 

Dois irmãos das 

Missões 
1.094 35,311 2,943 0,098 

Erval Seco 3.437 131,664 10,972 0,366 

Frederico Westphalen 23.338 224,349 18,696 0,623 

Iraí 4.457 166,470 13,872 0,462 

Jaboticaba 1.487 148,056 12,338 0,411 

Lajeado do Bugre 706 131,870 10,989 0,366 

Liberato Salzano 12.097 34,862 2,905 0,097 

Miraguaí 2.069 156,056 13,005 0,433 

Novo Tiradentes 654 167,067 13,922 0,464 

Palmitinho 3.393 177,661 14,805 0,494 

Pinhal 1.290 133,536 11,128 0,371 

Pinheirinho do Vale 915 347,617 28,968 0,966 

Redentora 3.002 118,108 9,842 0,328 

Rodeio Bonito 4.310 178,735 14,895 0,496 

Sagrada Família 785 202,892 16,908 0,564 

São José das Missões 828 154,094 12,841 0,428 

São Pedro das Missões 532 153,929 12,827 0,428 

Seberi 5.923 185,987 15,499 0,517 

Taquaruçu do Sul 1.164 224,399 18,700 0,623 

Tenente Portela 8.847 157,062 13,089 0,436 

Vicente Dutra 2.351 120,570 10,047 0,335 

Vista Alegre 1.185 205,980 17,165 0,572 

Vista Gaúcha 965 229,907 19,159 0,639 

Fonte: CIGRES, 2012 
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1.4.1.3. Coleta e transporte 

 

De uma forma geral, a coleta e transporte dos resíduos sólidos urbanos na região são 

terceirizados pelos Municípios, através de licitações.  

Na tabela que segue é apresentado o responsável pela coleta e transporte dos RSU nos 

municípios integrantes do CIGRES. 

Tabela 12 – Responsável pela Coleta e Transporte RSU 

Município Coleta e Transporte 

Ametista do Sul Jeferson Peretto – ME  

Boa Vista das Missões Prefeitura Municipal 

Caiçara Luka Transportes 

Cerro Grande Empresa N Machado Transportes  

Coronel Bicaco Jeferson Peretto – ME 

Cristal do Sul Jeferson Peretto – ME 

Derrubadas Jeferson Peretto – ME 

Dois Irmãos das Missões 
Simpex Serviços de Coleta e Transporte e Destino Final 

de Resíduos Ltda 

Erval Seco Jeferson Peretto – ME 

Frederico Westphalen Prefeitura Municipal 

Iraí Cristina Pereira Cia Ltda 

Jaboticaba Prefeitura Municipal 

Lajeado do Bugre Luana Roberta Chaves 

Liberato Salzano Sucatas Muneron Ltda - ME 

Miraguaí Jeferson Peretto – ME 

Novo Tiradentes Empresa Valdecir Antonio Silvestri & Cia Ltda 

Palmitinho Prefeitura Municipal 

Pinhal Jeferson Peretto – ME 

Pinheirinho do Vale Prefeitura Municipal 

Redentora Scheila Pereira Ficagna 

Rodeio Bonito Jeferson Peretto – ME 

Sagrada Família Dorvalino da Silva de Souza – ME  

São José das Missões  Prefeitura Municipal 

São Pedro das Missões Transportes Weber 

Seberi  Coleta de Resíduos Poke Ltda 

Taquaruçu do Sul Scheila Pereira Ficagna 

Tenente Portela 
J. A. Reciclagem de Resíduos Serviços de Jardinagem 

Ltda.  

Vicente Dutra Scheila Pereira Ficagna 

Vista Alegre Giovane de Pellegrin 

Vista Gaúcha Gustavo Franceschi – ME 

Fonte: Prefeituras Municipais 
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Para a coleta e transporte dos resíduos na região são utilizados 10 (dez) caminhões 

com carroceria de madeira e 20 (vinte) caminhões caçamba basculante. Abaixo seguem 

algumas imagens dos veículos que realizam a coleta em alguns municípios da região. 

 

Figura 9 – Veículos coletores  

  

 
Fonte: Equipe executora 

 

Conforme verificado em campo, os funcionários responsáveis pela coleta dos resíduos 

na maioria dos municípios, não utilizam os equipamentos de proteção individual - EPI’s, 

como por exemplo: luvas, uniforme completo refletivo, calçado antiderrapante, entre outros. 

A coleta convencional dos resíduos tem sido atualmente o principal foco da gestão de 

resíduos sólidos. A taxa de cobertura vem crescendo continuamente na região, alcançando 

quase 100% do total de domicílios da área urbana. Na maioria dos municípios a coleta 

convencional na área urbana ocorre com uma freqüência média de duas a três vezes por 

semana.  

Foi diagnosticado, que muitos municípios não realizam a coleta convencional na zona 

rural e os que realizam a fazem esporadicamente. 

 

 

 



 

                             PLANO REGIONAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS Página 59 
 

Tabela 13 – Frequência da coleta convencional na área urbana 

 Frequência da coleta 

(semanal) 

Município 

1 vez São José das Missões, São Pedro das Missões e Vista 

Gaúcha 

2 vezes Caiçara, Cerro Grande, Cristal do Sul, Derrubadas, Lajeado 

do Bugre, Miraguaí, Novo Tiradentes, Pinhal, Sagrada 

Família e Vicente Dutra 

3 vezes Ametista do Sul, Boa Vista das Missões, Erval Seco, 

Jaboticaba, Liberato Salzano, Pinheirinho do Vale, Rodeio 

Bonito, Taquaruçu do Sul e Vista Alegre 

5 vezes Iraí, Palmitinho e Tenente Portela 

6 vezes Frederico Westphalen e Seberi 

Fonte: Prefeituras Municipais. 

 

1.4.1.4. Coleta seletiva 

 

Dos 30 municípios integrantes do CIGRES apenas 5 (cinco) municípios informaram 

que possuem implantado o sistema de coleta seletiva. Esse marco, embora importante, 

representa apenas 17% dos municípios integrantes do CIGRES. Os municípios que realizam 

coleta seletiva são os seguintes: Boa Vista das Missões, Erval Seco, Frederico Westphalen, 

Jaboticaba e Palmitinho. 

 

1.4.1.5. Distância percorrida  

 

Na tabela abaixo temos um resumo da distância percorrida do município até a sede do 

Consórcio Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos – CIGRES em Seberi.  

Tabela 14 – Distância percorrida 

Município 
Distância percorrida  

(km) 

Ametista do Sul 
34 

Boa Vista das Missões 
30 

Caiçara 
19 

Cerro Grande 
56 

Coronel Bicaco 
61 

Cristal do Sul 
28 

Derrubadas 
61 

Dois Irmãos das Missões 
42 

Erval Seco 
25 
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Frederico Westphalen 
10 

Iraí 
38 

Jaboticaba 
36 

Lajeado do Bugre 
56 

Liberato Salzano 
60 

Miraguaí 
64 

Novo Tiradentes 
50 

Palmitinho 
18 

Pinhal 
30 

Pinheirinho do Vale 
47 

Redentora 
48 

Rodeio Bonito 
36 

Sagrada Família 
54 

São José das Missões 
65 

São Pedro das Missões 
51 

Seberi 
6 

Taquaruçu do Sul 
7 

Tenente Portela 
56 

Vicente Dutra 
36 

Vista Alegre 
11 

Vista Gaúcha 
46 

Fonte: Google Maps 

 

1.4.1.6. Tratamento 

 

Todo resíduo sólido urbano de origem doméstico e comercial coletado nos 30 

municípios integrantes do Consórcio são encaminhados para a sede do CIGRES, situado no 

município de Seberi, BR 386, KM 43, Linha Osvaldo Cruz. No qual, o empreendimento é 

licenciado através da LO Nº 2053/2011-DL, autorizado a promover a operação relativa à 

atividade de Destinação de Resíduos Sólidos Urbanos, através de Central de Triagem e 

Compostagem com Aterro Sanitário e Lagoas de Tratamento do chorume. 
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Figura 10 – Vista aérea do CIGRES 

 
Fonte: Equipe executora 
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Fluxograma 2 - Processo de tratamento e destino final 

 
Fonte: Dariva Ambiental 
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Figura 11 – Processo de triagem 

 
Fonte: Equipe executora 

 

Figura 12 – Pátio de compostagem 

 
Fonte: Equipe executora 
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Figura 13 – Estação de tratamento de efluentes 

 
Fonte: Equipe executora 

 

1.4.1.7. Disposição Final 

 

Com relação à disposição final dos rejeitos oriundos dos 30 (trinta) municípios, ela é 

realizada no aterro sanitário localizado na sede do Consórcio. Este método utiliza princípios 

de engenharia como: sistema de drenagem de águas pluviais e chorume. Os rejeitos são 

prensados, enfardados e dispostos em camadas, sendo cobertos com uma camada de terra 

conforme demanda.  

A área do aterro sanitário é de 1,5 ha sendo composto por 3 (três) células e possuindo 

vida útil de 12 (doze) anos.  Atualmente a 1ª (primeira) célula esta encerrada e estando em uso 

a segunda.  
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Figura 14 – Vista do aterro sanitário 

 

Fonte: Equipe executora 

 

1.4.1.8. Custos 

 

Com relação aos custos de coleta e transporte, as informações dos municípios 

integrantes do Consórcio, indicam que as despesas com a gestão dos RSU variam de acordo 

com a distância percorrida, frequência da coleta e com a entidade coletora sendo 

administração direta (prefeitura municipal) ou empresa contratada.  

Segue o custo médio mensal e anual com a coleta e transporte, de cada município 

integrante do CIGRES: 

 

Tabela 15 – Custos com coleta e transporte 

Município Custo mensal (R$) Custo anual (R$) 

Ametista do Sul 6.670,00 80.040,00 

Boa Vista das Missões 2.500,00 30.000,00 
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Caiçara 6.128,00 73.536,00 

Cerro Grande 2.450,00 29.400,00 

Cristal do Sul 2.285,00 27.420,00 

Derrubadas 30.960,00 371.520,00 

Dois Irmãos das Missões 2.391,39 28.696,68 

Erval Seco 4.890,00 58.680,00 

Frederico Westphalen 512.000,00 512.000,00 

Iraí 5.995,00 71.940,00 

Jaboticaba 2.804,00 33.649,00 

Lajeado do Bugre 3.800,00 45.600,00 

Liberato Salzano 4.640,00 55.680,00 

Miraguaí 4.390,00 52.680,00 

Novo Tiradentes 2.299,00 27.588,00 

Palmitinho 861,00 10.334,00 

Pinhal 3.290,00 39.480,00 

Pinheirinho do Vale 3.428,00 41.139,00 

Rodeio Bonito 5.500,00 66.000,00 

Sagrada Família 4.646,00 55.752,00 

São José das Missões 400,00 4.800,00 

São Pedro das Missões 5.240,50 62.880,00 

Seberi 7.547,00 90.564,00 

Taquaruçu do Sul 3.000,00 36.000,00 

Tenente Portela 12.036,59 144.439,08 

Vicente Dutra 3.820,00 45.840,00 

Vista Alegre 3.274,00 39.280,00 

Vista Gaúcha 2.478,00 29.736,00 

Fonte: Prefeituras Municipais 

 

O CIGRES, pela prestação de serviços de recebimento e destinação final dos resíduos 

sólidos urbanos (lixo), fornecido pelos municípios consorciados, compreendendo a triagem, 

separação, seleção, beneficiamento, compostagem e aterro sanitário, realizado na Usina do 

Consórcio, bem como a comercialização dos materiais reciclados, cobra um valor sobre a 

despesa mensal apurada no Consórcio, já deduzidas as receitas oriundas da comercialização 

dos materiais reciclados. 

Conforme o Art. 2°. da resolução n° 013, de 18 de Dezembro de 2012, para fins da 

determinação do valor a ser cobrado, mensalmente, foi utilizada como premissa (fórmula) a 
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população urbana total dos municípios consorciados em relação à população urbana de cada 

município consorciado, considerando-se ainda, as seguintes variáveis: 

a) 100% da receita mensal auferida da comercialização; 

b) 100% da despesa total mensal; sendo: 

b.1) 15% de percentagem fixa; 

b.2) 85% de percentagem variável. 

§ 1°. Cálculo da Percentagem Fixa: 

I -  A percentagem fixa (15%) será cobrada 65% dos municípios com maior população 

urbana e 35% dos municípios com menor população urbana, conforme segue: 

a) 65% dos 15% (percentagem fixa) representa 9,75%, que dividido por 15 (quinze) 

(número de maiores municípios), resulta em 0,65, equivalente a percentagem fixa para cada 

um dos municípios maiores. 

b) 35% dos 15% (percentagem fixa) representa 5,25%, que dividido por 15 (quinze) 

(número de menores municípios), resulta em 0,35, equivalente a percentagem fixa para cada 

um dos municípios menores. 

§ 2°. Cálculo da Percentagem Variável: 

I - A percentagem variável (85%) será cobrada dos municípios de forma igualitária e 

proporcional à população urbana atendida de cada município. 

a) Calcula-se o percentual proporcional de cada município sobre o total (100%) da 

população dos municípios consorciados, aplica-se sobre esse resultado percentual o redutor de 

15% (percentagem fixa), resultando em 85% (percentagem variável), que somadas 

representam a percentagem final (100%) a ser cobrada dos municípios. 

§ 3°. Para determinação do grupo de municípios com maior e menor população urbana, 

serão considerados os dados populacionais oferecidos pelo IBGE, anualmente, efetuando-se 

novo cálculo, no mês da divulgação dos dados pelo IBGE. 

I - No grupo dos maiores serão considerados os municípios com população urbana igual 

ou superior de 1.290 habitantes. 

II - No grupo dos menores serão considerados os municípios com população urbana 

inferior de 1.290 habitantes. 

III  Na tabela que segue estão listados os municípios, com sua respectiva população 

urbana, enquadrados no grupo dos maiores ou menores, a percentagem fixa, a percentagem 

variável em função da população urbana e a percentagem final, que será aplicada para fins de 
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cobrança, sobre a despesa líquida, ou seja, a despesa total com a dedução da receita auferida 

da comercialização. 

 

Tabela 16 – Forma de cobrança para recebimento e disposição final 

 

Municípios 

 

População Urbana 15% 100% 85%   

Grupo 

dos 

Maiores 

Grupo 

dos 

Menores 

% 

Fixa 

 

% 

Variável 

Pop. 

Urbana 

% 

Variável 

Pop. 

Urbana 

% 

Final 

Ametista do Sul 3811   0,65 4,33 3,68 4,33 

Boa Vista das Missões   886 0,35 1,01 0,86 1,21 

Caiçara 1594   0,65 1,81 1,54 2,19 

Cerro Grande   830 0,35 0,94 0,80 1,15 

Coronel Bicaco 5068   0,65 5,76 4,89 5,54 

Cristal do Sul   931 0,35 1,06 0,90 1,25 

Derrubadas   901 0,35 1,02 0,87 1,22 

Dois Irmãos das Missões   1094 0,35 1,24 1,06 1,41 

Erval Seco 3437   0,65 3,90 3,32 3,97 

Frederico Westphalen 23338   0,65 26,51 22,53 23,18 

Irai 4457   0,65 5,06 4,30 4,95 

Jaboticaba 1487   0,65 1,69 1,44 2,09 

Lajeado do Bugre   706 0,35 0,80 0,68 1,03 

Liberato Salzano 1297   0,65 1,47 1,25 1,90 

Miraguaí 2069   0,65 2,35 2,00 2,65 

Novo Tiradentes   654 0,35 0,74 0,63 0,98 

Palmitinho 3393   0,65 3,85 3,28 3,93 

Pinhal   1290 0,35 1,47 1,25 1,60 

Pinheirinho do Vale   915 0,35 1,04 0,88 1,23 

Redentora 3002   0,65 3,41 2,90 3,55 

Rodeio Bonito 4310   0,65 4,89 4,16 4,81 

Sagrada Família   785 0,35 0,89 0,76 1,11 

São José das Missões   828 0,35 0,94 0,80 1,15 

São Pedro das Missões   532 0,35 0,60 0,51 0,86 

Seberi 5923   0,65 6,73 5,72 6,37 

Taquaruçu do Sul   1164 0,35 1,32 1,12 1,47 

Tenente Portela 8847   0,65 10,05 8,54 9,19 

Vicente Dutra 2351   0,65 2,67 2,27 2,92 

Vista Alegre   1185 0,35 1,35 1,14 1,49 

Vista Gaúcha   965 0,35 1,10 0,93 1,28 

Total 74384 13666 15,00 100,00 85,00 100,00 

Total I   88050         

Fonte: CIGRES 

 

Art. 4º - A forma de cálculo para fins de cobrança dos serviços prestados aos municípios, é a 

descrita na fórmula que segue: 

RMC, igual ao total da Receita Mensal auferida com a comercialização de materiais 

reciclados pelo CIGRES. 
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DMT, igual ao total da Despesa Mensal Total Empenhada acrescida das provisões do 

CIGRES. 

DML, igual ao total da Despesa Mensal Líquida do CIGRES, sendo a DMT subtraída da 

RMC. 

PF, Percentagem Final, será aplicada sobre a despesa Mensal Líquida para fins de cobrança 

aos municípios. 

Onde PF, Percentagem Final, foi calculada conforme descrito no artigo 2º seus parágrafos e 

incisos, e será denominada ISP – Índice de Serviços Prestados. 

ISP = [% fixa + (% variável x % população)] /100 

ISP = [15 + (85 x 100)] /100 

ISP = 15 + (8500) /100 

ISP = 15 + 85 

ISP = 100 

Art. 5º - Também será avaliada a qualidade do resíduo entregue, a cada carga recebida e 

pesada, o resíduo que for considerado/classificado como lixo industrial, e que se destinará ao 

aterro sanitário, sem qualquer possibilidade de reciclagem, será cobrado do município 

responsável pela remessa, um valor de R$ 0,05 (cinco centavos) por kg. 

Segue o custo médio anual com coleta e transporte, tratamento e disposição final dos 

resíduos, de cada município integrante do CIGRES: 

 

Tabela 17 - Custo de coleta e transporte, tratamento e disposição final 

Município 

Custo 

Trat. e disp. final 

(R$/anual) 

Custo com transp. e 

coleta 

(R$/anual) 

Custo Total 

(R$/anual) 

Ametista do Sul R$ 63.801,37 R$ 80.040,00 R$ 143.841,37 

Boa Vista das Missões R$ 19.113,30 R$ 30.000,00 R$ 49.113,30 

Caiçara R$ 39.077,17 R$ 73.536,00 R$ 112.613,17 

Cerro Grande R$ 18.436,47 R$ 29.400,00 R$ 47.836,47 

Cristal do Sul R$ 20.885,05 R$ 27.420,00 R$ 48.305,05 

Derrubadas R$ 20.977,86 R$ 371.520,00 R$ 392.497,86 

Erval Seco R$ 59.484,34 R$ 58.680,00 R$ 118.164,34 

Frederico Westphalen R$ 319.601,40 R$ 512.000,00 R$ 831.601,40 

Iraí R$ 84.369,47 R$ 71.940,00 R$ 156.309,47 

Jaboticaba R$ 34.668,66 R$ 33.649,00 R$ 68.317,66 

Lajeado do Bugre R$ 15.516,08 R$ 45.600,00 R$ 61.116,08 

Liberato Salzano R$ 30.129,46 R$ 55.680,00 R$ 85.809,46 

Miraguaí R$ 41.063,27 R$ 52.680,00 R$ 93.743,27 

Novo Tiradentes R$ 15.659,93 R$ 27.588,00 R$ 43.247,93 

Palmitinho R$ 58.001,44 R$ 10.334,00 R$ 68.335,44 

Pinhal R$ 27.149,96 R$ 39.480,00 R$ 66.629,96 
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Pinheirinho do Vale R$ 20.143,55 R$ 41.139,00 R$ 61.282,55 

Rodeio Bonito R$ 70.921,71 R$ 66.000,00 R$ 136.921,71 

Sagrada Família R$ 17.540,70 R$ 55.752,00 R$ 73.292,70 

São José das Missões R$ 18.280,66 R$ 38.400,00 R$ 56.680,66 

São Pedro das Missões R$ 13.585,34 R$ 62.880,00 R$ 76.465,34 

Seberi  R$ 93.684,07 R$ 90.564,00 R$ 184.248,07 

Taquaruçu do Sul R$ 25.982,23 R$ 36.000,00 R$ 61.982,23 

Tenente Portela R$ 131.868,45 R$ 144.439,08 R$ 276.307,53 

Vicente Dutra R$ 42.877,90 R$ 45.840,00 R$ 88.717,90 

Vista Alegre R$ 22.948,28 R$ 39.280,00 R$ 62.228,28 

Vista Gaúcha R$ 20.560,87 R$ 29.736,00 R$ 50.296,87 

Fonte: CIGRES e Prefeituras Municipais 

 

Segue os custos médios anuais por domicílio, considerando os domicílios urbanos e 

domicílios com coleta de resíduos, de cada município integrante do CIGRES: 

 

Tabela 18 – Custos por domicílios urbanos e domicílios com coleta de resíduos 

Município 
Domicílios Urbanos 

(R$/ano) 

Domicílios com coleta de 

resíduos (R$/ano) 

Ametista do Sul R$ 111,50 R$ 101,65 

Boa Vista das Missões R$ 170,53 R$ 113,16 

Caiçara R$ 195,17 R$ 118,67 

Cerro Grande R$ 164,39 R$ 146,74 

Cristal do Sul R$ 148,18 R$ 143,77 

Derrubadas R$ 1.242,08 R$ 495,58 

Erval Seco R$ 95,22 R$ 66,31 

Frederico Westphalen R$ 105,98 R$ 101,34 

Iraí R$ 101,17 R$ 92,49 

Jaboticaba R$ 131,13 R$ 119,02 

Lajeado do Bugre R$ 254,65 R$ 263,43 

Liberato Salzano R$ 184,93 R$ 126,56 

Miraguaí R$ 126,00 R$ 109,51 

Novo Tiradentes R$ 200,22 R$ 197,48 

Palmitinho R$ 60,63 R$ 48,92 

Pinhal R$ 151,78 R$ 103,62 

Pinheirinho do Vale R$ 195,79 R$ 86,80 

Rodeio Bonito R$ 89,08 R$ 88,39 

Sagrada Família R$ 271,45 R$ 206,46 

São José das Missões R$ 198,18 R$ 165,73 

São Pedro das Missões R$ 434,46 R$ 247,46 

Seberi R$ 90,67  R$ 63,08 

Taquaruçu do Sul R$ 161,83 R$ 78,66 

Tenente Portela R$ 227,41 R$ 82,04 

Vicente Dutra R$ 107,41 R$ 108,86 

Vista Alegre R$ 156,35 R$ 130,18 

Vista Gaúcha R$ 137,80 R$ 124,19 

Fonte: CIGRES, 2012 

 

Com relação aos custos de coleta e transporte, tratamento e destino final, as 

informações dos municípios integrantes do Consórcio, indicam que as despesas com a gestão 
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dos RSU como um todo, alcançam valores médios de R$ 26,56 por habitante/ano e R$ 138,15 

por domicílio/ano.  

Segue os custos médios anuais per capita, considerando os domicílios urbanos, de cada 

município integrante do CIGRES: 

 

Tabela 19 – Custos anuais per capita 

Município Custo (R$/hab.ano) 

Ametista do Sul R$ 19,64 

Boa Vista das Missões R$ 23,23 

Caiçara R$ 22,21 

Cerro Grande R$ 19,79 

Cristal do Sul R$ 17,09 

Derrubadas R$ 179,22 

Erval Seco R$ 15,00 

Frederico Westphalen R$ 28,83 

Iraí R$ 19,35 

Jaboticaba R$ 16,67 

Lajeado do Bugre R$ 24,57 

Liberato Salzano R$ 14,85 

Miraguaí R$ 19,31 

Novo Tiradentes R$ 18,99 

Palmitinho R$ 9,88 

Pinhal R$ 26,51 

Pinheirinho do Vale R$ 13,63 

Rodeio Bonito R$ 23,84 

Sagrada Família R$ 28,24 

São José das Missões R$ 20,84 

São Pedro das Missões R$ 40,54 

Seberi R$ 16,91 

Taquaruçu do Sul R$ 20,90 

Tenente Portela R$ 20,14 

Vicente Dutra R$ 16,79 

Vista Alegre R$ 21,97 

Vista Gaúcha R$ 18,23 

Fonte: CIGRES (2012) 

 

1.4.1.9. Identificação de áreas alternadas, com risco de poluição e/ou contaminação por 

resíduos sólidos. 

 

Os resíduos urbanos contêm vários produtos com características de inflamabilidade, 

oxidação ou toxicidade e contém metais pesados como cromo, cobre, chumbo, mercúrio, 

zinco e outras substâncias que podem contaminar o meio ambiente. Pode-se dizer que o 

resíduo produzido pelas atividades humanas cresce proporcionalmente ao aumento da 

população e ao crescimento industrial. Relacionado a esses fatores está o aumento da poluição 

do solo e a queda da qualidade de vida do ser humano (JARDIM, 1995).  
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Na sociedade moderna, tem-se tornado um sério problema encontrar local para a 

deposição final de resíduos, além do impacto ambiental ocasionado por estes. A maioria dos 

municípios do Brasil deposita os resíduos em local totalmente inadequado, ou o joga em 

beiras de estradas e de cursos de água, terrenos baldios, a céu aberto e sem nenhum cuidado 

específico. Ressalta-se que o resíduo jogado sobre o solo interage com microrganismos 

ocasionando odores fétidos (devido à decomposição de matéria orgânica), infiltração do 

líquido percolado para o subsolo, contaminação do lençol freático, do ar, havendo a total 

degradação do ambiente e a desvalorização dos terrenos adjacentes (JARDIM, 1995).  

Antes dos municípios ingressarem no CIGRES, os resíduos domiciliares coletados 

eram, na sua maioria, depositados a céu aberto em áreas inadequadas, sem nenhum processo 

de proteção do solo. Essas áreas foram desativadas pelas autoridades ambientais e estão 

localizados nos seguintes municípios:  

 

Tabela 20 – Existência de antigos lixões nos Municípios 

Município Presença de antigos lixões 

Ametista do Sul Sim  

Boa Vista das Missões Não  

Caiçara Sim 

Cerro Grande Sim 

Cristal do Sul Sim 

Derrubadas Sim  

Erval Seco Sim  

Frederico Westphalen Sim  

Iraí Sim  

Jaboticaba Não  

Lajeado do Bugre Informação não disponível 

Liberato Salzano Sim  

Miraguaí Sim 

Novo Tiradentes Sim  

Palmitinho Sim  

Pinhal Não  

Pinheirinho do Vale Sim  

Rodeio Bonito Sim  

Sagrada Família Sim  

São José das Missões Sim 

São Pedro das Missões Não  
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Seberi Sim  

Taquaruçu do Sul Sim 

Tenente Portela Sim  

Vicente Dutra Sim 

Vista Alegre Sim 

Vista Gaúcha Sim 

Fonte: Prefeituras Municipais 

 

1.4.1.10. Carências e deficiências 

 

A seguir serão apresentadas as principais dificuldades e deficiências encontradas no 

sistema atual de gerenciamento integrado de Resíduos Sólidos Domiciliares: 

• Carência de dados quantitativos e qualitativos dos resíduos gerados e coletados no 

município; 

• Não segregação dos materiais orgânicos dos materiais recicláveis/secos; 

• Ausência de Coleta Seletiva; 

• Não identificação dos recipientes coletores; 

• Deficiência de coletores - lixeiras, assim como dimensionamento das mesmas, o que pode 

facilitar o acesso de animais aos resíduos e espalhamento dos mesmos; 

• Recolhimento de resíduos industriais e outros, que conforme Legislação vigente é de 

responsabilidade do gerador; 

• Não segregação de resíduos perigosos (lâmpadas fluorescentes, pilhas, pneus, eletrônicos e 

outros) estando dispostos juntamente com os resíduos domiciliares; 

• Carência de trabalhos de Educação Ambiental, não tendo prosseguimento e não atendendo a 

demanda do município; 

• Deficiência de divulgação voltada ao correto manuseio e minimização dos resíduos. 

A seguir serão apresentadas as principais dificuldades e deficiências encontradas no sistema 

atual de gerenciamento integrado de Resíduos Sólidos de Limpeza Urbana: 

• Disposição inadequada dos resíduos de poda, roçada e afins, em terreno particular; 

• Ausência de quantificação dos resíduos; 

• Ausência de triturador para diminuição do volume dos resíduos gerados, principalmente nos 

meses de maio, junho, julho e agosto, visto que nestes meses, em razão do inverno, as podas 

são constantes; 

• Ausência de identificação nos coletores para resíduos de pedestres. 
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A seguir serão apresentadas as principais dificuldades e deficiências encontradas no sistema 

atual de gerenciamento integrado de Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde: 

• Carência de identificação, segregação e quantificação; 

A seguir serão apresentadas as principais dificuldades e deficiências encontradas no 

sistema atual de gerenciamento integrado de Resíduo Sólido Industrial: 

• Não atendimento da Lei Federal Nº. 12.305; 

• Carência de concretização de Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) das 

Indústrias; 

• Carência de implantação de Logística Reversa; 

• Desconhecimento da legislação por parte dos empresários; 

• Carência de Fiscalização. 

A seguir serão apresentadas as principais dificuldades e deficiências encontradas no 

sistema atual de gerenciamento integrado de Resíduos da Construção Civil: 

• Ausência de Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) da Construção Civil; 

• Desconhecimento da legislação por parte da construtora e população; 

• Ausência de local apropriado e devidamente licenciado para a destinação dos RCC; 

• Carência de fiscalização dos geradores e orientação da correta destinação destes resíduos. 

A seguir serão apresentadas as principais dificuldades e deficiências encontradas no 

sistema atual de gerenciamento integrado de Resíduos Agrossilvopastoris: 

• Deficiência de local apropriado para o armazenamento; 

• Destinação inadequada das embalagens de agrotóxicos, sendo encaminhados juntamente 

com o resíduo sólido urbano; 

• Falta de conscientização por parte da população quanto à destinação destes resíduos. 

A seguir serão apresentadas as principais dificuldades e deficiências encontradas no 

sistema atual de gerenciamento integrado de Lâmpadas Fluorescentes: 

• Ausência de campanha para correto armazenamento e destinação final; 

• Ausência de ponto de coleta; 

• Carência de implantação de Logística Reversa; 

• Ausência de Educação Ambiental. 

A seguir serão apresentadas as principais dificuldades e deficiências encontradas no 

sistema atual de gerenciamento integrado de Pilhas e Baterias: 

• Ausência de campanha para correto armazenamento e destinação final; 

• Ausência de ponto de coleta; 
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• Carência de implantação de Logística Reversa; 

• Ausência de Educação Ambiental. 

A seguir serão apresentadas as principais dificuldades e deficiências encontradas no 

sistema atual de gerenciamento integrado de Resíduos Eletrônicos: 

• Carência de divulgação e informações para correto armazenamento e destinação final; 

• Ponto de coleta informal; 

• Carência de implantação de Logística Reversa; 

• Carência de Educação Ambiental. 

 

1.4.1.11. Estimativa de Geração Futura de RSU 

 

Para estimar a geração futura de resíduos sólidos urbanos domiciliares e comerciais na 

região, utilizaram-se dados da ABRELPE, onde a taxa média de crescimento da geração anual 

é de 1,3%.  

A estimativa de geração futura de RSU, para o período de 2012 a 2030, pode ser 

visualizada na tabela e no gráfico que seguem: 

 

Gráfico 2 – Estimativa de Geração Futura de Resíduos Sólidos 

 
Fonte: CIGRES 
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1.4.2. Resíduos da Construção Civil 

 

Os Resíduos da Construção Civil – RCC são os resíduos provenientes de construções, 

reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da 

preparação e escavação de terrenos para obras civis.  

O gerenciamento adequado dos RCC ainda encontra obstáculos pelo desconhecimento 

da natureza dos resíduos e pela ausência de cultura de separação, entre outros. Dessa forma, 

conhecer e diagnosticar os resíduos gerados possibilitará o melhor encaminhamento para o 

plano de gestão e o gerenciamento dos RCC.  

Nestes resíduos predominam materiais como restos de alvenaria, argamassa, concreto 

e asfalto, além do solo, todos designados como RCC classe A (reutilizáveis ou recicláveis). 

Correspondem, a 80% da composição típica desse material. 

Comparecem ainda materiais facilmente recicláveis, como embalagens em geral, 

tubos, metais, madeira e o gesso. Este conjunto é designado de classe B (recicláveis para 

outras destinações) e corresponde a quase 20% do total, sendo que metade é debitado às 

madeiras, bastante usadas na construção.  

O restante dos RCC são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias 

ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação e os 

resíduos potencialmente perigosos como alguns tipos de óleos, graxas, impermeabilizantes, 

solventes, tintas e baterias de ferramentas (MMA, 2011).  

A Resolução n° 307/02 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA é o 

instrumento legal determinante no quesito dos resíduos da construção civil. Esta resolução 

define quem são os geradores, quais são os tipos de resíduos e as ações a serem tomadas 

quanto à geração e destinação destes.  

Para o cálculo da geração de resíduos da construção civil foram utilizados dados do 

total de metros quadrados construídos por município junto as Prefeituras. As informações 

estão baseadas no Habite-se 2012.  

Para o cálculo da quantidade de resíduo gerado, foi considerado um volume de 150 kg 

de resíduo por m² construído (PINTO e GONZALEZ, 2005).  

Com esta referência totalizamos 1.461.491 t/ano para a região com uma geração média 

per capita de aproximadamente 264 kg/ano.  
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Tabela 21 - Geração de Resíduos da Construção Civil 

Município 
Construção 

(m
2 
construídos) 

Resíduos gerados 

(kg/ano) 

Geração per capita 

(kg/hab.ano) 

Ametista do Sul 8.019,00 1.202,85  164,26 

Boa Vista das Missões 10.000,00 1.500.000,00 709,56 

Caiçara 2.608,15 391.222,00 77,15 

Cerro Grande 1.210,00 181.500,00 75,09 

Cristal do Sul Informação  não disponível  

Derrubadas 11.476,00 1.721.400,00 786,03 

Erval Seco 6.262,68 939.402,00  119,24 

Frederico Westphalen 75.914,620 11.372.193,00 394,28 

Iraí 7.200,00 108.000,00 263,54 

Jaboticaba 2.830,53 424.579,50 52,56 

Lajeado do Bugre Informação  não  disponível  

Liberato Salzano 1.098,18 164.727,00 28,50 

Miraguaí 40.000,00 6.000.000,00 1.235,84 

Novo Tiradentes 1.800,00 270.000,00 118,58 

Palmitinho Informação  não disponível  

Pinhal 1.689,39 253.480,50 100,87 

Pinheirinho do Vale 9.944,40 1.491.600,00 331,69 

Rodeio Bonito 10.194,75 1.529.212,50 266,27 

Sagrada Família 1.800,00 270.000,00 104,05 

São José das Missões 8.500,00 1.275.000,00 468,75 

São Pedro das Missões 350,00 52.500,00 27,84 

Seberi 15.700,00 2.355.000,00 216,15 

Taquaruçu do Sul 3.667,77 595.165,50 200,66 

Tenente Portela 14.314,67 2.147.200,50 156,51 

Vicente Dutra 606,09 90.913,50 17,20 

Vista Alegre Informação  não disponível  

Vista Gaúcha 3.200,00 480.000,00 171,86 

Fonte: Prefeituras Municipais 

 

Com relação à destinação final dos resíduos da construção civil, há poucas 

informações, assim como poucas empresas na região que fazem este tipo de serviço de coleta, 

transporte e disposição final. Segue abaixo tabela referente à coleta e a destinação final dos 

municípios que preencheram esta informação no questionário: 
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Tabela 22 – Responsável pela Coleta, Transporte e Destinação Final dos Resíduos da 

Construção Civil 

Município Responsável Coleta/transporte Responsável destinação final 

Ametista do Sul Prefeitura – Secretaria de Obras Prefeitura 

Boa Vista das Missões Prefeitura – Secretaria de Obras Prefeitura 

Caiçara Prefeitura – Secretaria de Obras Prefeitura 

Cerro Grande Prefeitura – Secretaria de Obras Prefeitura 

Cristal do Sul Prefeitura – Secretaria de Obras Informação não disponível 

Derrubadas Prefeitura – Secretaria de Obras Prefeitura 

Erval Seco Prefeitura – Secretaria de Obras Prefeitura 

Frederico Westphalen 

Prefeitura (pequenos geradores) 

Empresa terceirizada 

Prefeitura  

Empresa terceirizada 

Iraí Prefeitura – Secretaria de Obras Prefeitura  

Jaboticaba Gerador Gerador 

Lajeado do Bugre Prefeitura – Secretaria de Obras Prefeitura 

Liberato Salzano Prefeitura – Secretaria de Obras Prefeitura 

Miraguaí Prefeitura  Prefeitura 

Novo Tiradentes Prefeitura – Secretaria de Obras Prefeitura 

Palmitinho Prefeitura – Secretaria de Obras Prefeitura 

Pinhal 

Prefeitura – Secretaria de Obras Prefeitura 

 

Pinheirinho do Vale Gerador Gerador 

Rodeio Bonito Prefeitura – Secretaria de Obras Prefeitura  

Sagrada Família Prefeitura Prefeitura 

São José das Missões Gerador Gerador  

São Pedro das Missões Informação não disponível  Informação não disponível  

Seberi Gerador  Gerador 

Taquaruçu do Sul Gerador  Gerador 

Tenente Portela Prefeitura Prefeitura 

Vicente Dutra Gerador Gerador  

Vista Alegre Prefeitura Prefeitura 

Vista Gaúcha Prefeitura Prefeitura 

Fonte: Prefeituras Municipais 
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1.4.3. Resíduos de Limpeza Pública 

 

As atividades de limpeza pública, definidas na Lei Federal de Saneamento Básico, 

dizem respeito a: varrição, capina, podas e atividades correlatas; limpeza de escadarias, 

monumentos, sanitários, abrigos e outros; raspagem e remoção de terra e areia em logradouros 

públicos; desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos; e limpeza dos 

resíduos de feiras públicas e eventos de acesso aberto ao público (BRASIL, 2007a).  

Os resíduos da varrição são constituídos por materiais de pequenas dimensões, 

principalmente os carregados pelo vento ou oriundos da presença humana nos espaços 

urbanos. É comum a presença de areia e terra, folhas, pequenas embalagens e pedaços de 

madeira, fezes de animais e outros.  

Com os dados preenchidos nos questionários com relação à limpeza pública, podemos 

informar as formas de tratamento ou disposição final, conforme disposto na tabela abaixo: 

 

Tabela 23 – Disposição final dos resíduos de limpeza pública 

Município Compostagem Aterro irregular Aterro licenciado 

Ametista do Sul* Capina, poda - - 

Boa Vista das Missões - Varrição, capina e poda - 

Caiçara Capina Varrição, poda - 

Cerro Grande* - Capina, poda - 

Cristal do Sul - Capina, varrição - 

Derrubadas - - Varrição, capina, poda 

Erval Seco* - Capina, poda  - 

Frederico Westphalen - Varrição, capina e poda - 

Iraí - Varrição, capina - 

Jaboticaba - Capina, poda e varrição - 

Lajeado do Bugre Capina, poda Varrição - 

Liberato Salzano 

Varrição, capina e 

poda 
- - 

Miraguaí* Informação não disponível 

Novo Tiradentes 

Varrição, capina e 

poda 
- - 

Palmitinho - Varrição, capina e poda - 

Pinhal Capina - - 

Pinheirinho do Vale Varrição Capina, poda - 

Rodeio Bonito - - Varrição, capina e poda 
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Sagrada Família* - Capina, poda - 

São José das Missões - Varrição, capina e poda - 

São Pedro das Missões Capina Varrição - 

Seberi    

Taquaruçu do Sul* - Capina, poda - 

Tenente Portela - Varrição, poda - 

Vicente Dutra - Varrição, capina e poda - 

Vista Alegre Capina Varrição, poda - 

Vista Gaúcha - Capina, poda - 

Fonte: Prefeituras Municipais 

*nos municípios de Ametista do Sul, Cerro Grande, Erval Seco, Miraguaí, Sagrada Família, Taquaruçu do Sul, 

Vista Gaúcha, os resíduos coletados na varrição e limpeza de ralos e boca de lobo são destinados juntamente 

com os resíduos sólidos urbanos. 

 

Com os dados preenchidos nos questionários com relação à limpeza pública, também 

podemos informar a frequência na qual é realizado cada tipo de serviço, conforme disposto na 

tabela abaixo: 

Tabela 24 – Frequência da varrição, capina e poda 

Município 
Varrição e limpeza de 

ralos/bocas de lobo 

Capina e 

raspagem 

Poda publica e 

privada 

Ametista do Sul Diária  Mensal Mensal  

Boa Vista das Missões Semanal Mensal 
Trimestral ou conforme 

demanda 

Caiçara Diária Mensal Anual 

Cerro Grande Diária Mensal Anual 

Cristal do Sul Semanal  Mensal  Conforme demanda 

Derrubadas Diária Trimestral Conforme demanda 

Erval Seco Diária  Mensal  Conforme demanda 

Frederico Westphalen Diária  Trimestral  Conforme demanda  

Iraí Semanal 
Informação não 

disponível 
Conforme demanda 

Jaboticaba Semanal  Trimestral Conforme demanda 

Lajeado do Bugre Esporadicamente  Trimestral  Conforme demanda 

Liberato Salzano Semanal Mensal 
Anual ou conforme 

demanda 

Miraguaí Semanal Trimestral  Conforme demanda 

Novo Tiradentes Diária Trimestral  Anual 

Palmitinho Diária  Mensal  Conforme demanda 
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Pinhal Semanal  Trimestral  Conforme demanda 

Pinheirinho do Vale Diária  Mensal Conforme demanda 

Rodeio Bonito 

Diária  Conforme 

demanda  

Conforme demanda 

Sagrada Família Trimestral * 
Anual ou conforme 

demanda 

São José das Missões Semanal  Mensal  Conforme demanda 

São Pedro das Missões Semanal  Mensal  Conforme demanda  

Seberi Diária Mensal Conforme demanda 

Taquaruçu do Sul Semanal  Trimestral  Anual  

Tenente Portela Diária  - Semestral 

Vicente Dutra Semanal Mensal  Semestral  

Vista Alegre Semanal Mensal 
Anual ou conforme 

demanda 

Vista Gaúcha Diária  Mensal  Anual  

Fonte: Prefeituras Municipais 

*no município de Sagrada Família, não é realizado a capina nas vias públicas da cidade e sim, aplicam secante 

quando necessário. 

 

Com relação à atividade de varrição, na maioria dos Municípios da região limita-se às 

ruas centrais e centros comerciais dos municípios.  

Somente os municípios de Cristal do Sul e Pinhal optaram por terceirizar o serviço de 

limpeza pública. Nos demais, o serviço de limpeza pública é de incumbência da Secretaria de 

Obras.  

 

1.4.4. Resíduos Industriais 

 

Em seu artigo 13, a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS define resíduos 

industriais como aqueles gerados nos processos produtivos e instalações industriais.  

Entre os resíduos industriais, inclui-se também grande quantidade de material 

perigoso, que necessita de tratamento especial devido ao seu alto potencial de impacto 

ambiental e à saúde.  

Para obtermos os tipos de resíduos industriais gerados na região, foi realizada a 

aplicação de questionário nas empresas, pelos técnicos municipais, priorizando as indústrias 

de maior porte, pois os resultados dos inventários estaduais confirmam que, de fato, são essas 

as maiores geradoras de resíduos, devendo, portanto, serem prioritariamente inventariadas.  
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Sabe-se que cada município diagnosticado tem o seu perfil e tipologia de resíduos 

gerados conforme a caracterização industrial de suas comunidades.  

A indústria que se destaca é a de derivados de carne suína e em menor expressão, mas 

não menos importantes para alguns municípios, as de laticínios, moveleira, erva-mate, 

metalurgia, entre outras. 

Com relação à disposição final dos resíduos sólidos industriais, pôde-se constatar que 

os mesmos possuem destinação final ambientalmente adequada e tratamento, como por 

exemplo, dependendo de sua classificação, são depositados em aterros industriais (em sua 

grande maioria) ou aterros sanitários. 

 

1.4.5. Resíduos Agrossilvopastoris 

 

Os resíduos sólidos agrossilvopastoris precisam ser analisados segundo suas 

características orgânicas ou inorgânicas. 

Este item trata dos resíduos produzidos nas residências dos moradores da zona rural 

dos municípios consorciados. Como na grande maioria dos municípios brasileiros, a coleta de 

resíduo na zona rural acontece esporadicamente. Porem foi diagnosticado que somente no 

município de Pinheirinho do Vale é realizado coleta na zona rural regularmente. São gerados 

resíduos sólidos diversos, desde garrafas pets, sacolas plásticas, vidros, papéis, etc.  

Segundo informações levantadas nos municípios, verificou-se que a maioria dos 

proprietários rurais efetuam a queima ou enterram os resíduos produzidos em suas 

propriedades, uma pequena parcela da população acondiciona á céu aberto e um número bem 

reduzido de pessoas destinam seus resíduos à coleta pública.  

Os resíduos orgânicos são geralmente utilizados para alimentação de animais, 

dispostos nas hortas, enterrados ou ainda, depositados nas composteiras.  

Com relação aos resíduos gerados na criação de animais foram consideradas as de 

maior expressão na região e que possuíam referência na geração de resíduos, dentre elas: 

bovinos e suínos. Onde o uso dos dejetos líquidos são os biodigestores e as esterqueiras, 

depois de estabilizados em sistema próprio são utilizados como bi fertilizantes em solo 

agrícola.  

Nas pequenas propriedades com atividade de bovinocultura (leite e corte), por não 

serem licenciadas, possui-se um sistema precário, sem tratamento dos dejetos, onde estes são 

jogados diretamente em solo agrícola sem tratamento. 
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Os principais problemas associados a estes resíduos são a poluição hídrica, poluição 

do solo e mau cheiro provocado pela destinação inadequada dos dejetos.  

Os resíduos medicamentosos são potencialmente infectantes e referem-se às 

embalagens de medicamentos vazias, medicamentos vencidos, seringas, agulhas, luvas 

contaminadas, etc. 

Atualmente, grande parte das embalagens de agrotóxicos é recolhida pelos 

revendedores e armazenadas na sede da ARAMAU Embalagens – Associação de 

Revendedores de Agroquímicos do Médio e Alto Uruguai, no município de Seberi. Somente 

no ano de 2012, a ARAMAU recebeu cerca de 49.330 embalagens vazias de agrotóxicos. 

Posteriormente, as mesmas são encaminhadas para Central de recebimento Jerivá 

Embalagens, no município de Giruá.  

Segundo as informações levantadas nos municípios, as embalagens vazias de 

agrotóxicos que não são recolhidas pelos revendedores, vacinas e remédios para animais têm 

sido descartadas sem controle e fiscalização e a prática de enterrá-las ou queimá-las têm sido 

comum entre os moradores da zona rural em todo o país.  Tal prática é considerada 

inadequada devido aos altos riscos de contaminação do solo e do ar. Entretanto, normas e leis 

estão cada vez mais rígidas e abordando aspectos que levam em consideração a saúde pública 

e ambiental. 

Em relação aos animais mortos, foi diagnosticado que estes são encaminhados para as 

composteiras, atendendo a legislação sanitária e ambiental, queimados ou são destinados em 

locais impróprios e sem os cuidados necessários. 

 

1.4.6. Resíduos de Serviços de Saúde 

 

Os Resíduos de Serviços de Saúde – RSS são aqueles gerados nos serviços de saúde, 

conforme regulamento ou normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente – SISNAMA e do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária – SNVS. São aqueles 

gerados em qualquer serviço prestador de assistência médica, sanitária ou estabelecimentos 

congêneres, podendo, então, serem provenientes de farmácias, hospitais, unidades 

ambulatoriais de saúde, clínicas e consultórios médicos e odontológicos, laboratórios de 

análises clínicas e patológicas, instituições de ensino e pesquisa médica, bancos de sangue e 

clínicas veterinárias.  
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São classificados em infectantes (resíduos biológicos, cortantes etc), especiais (rejeitos 

radioativos, químicos etc) e comuns (de atividades administrativas).  

Para melhor controle e gerenciamento, os Resíduos de Serviços de Saúde são 

divididos em grupos, da seguinte forma, conforme Resolução RDC ANVISA n° 306/04:  

Grupo A: engloba os componentes com possível presença de agentes biológicos que, 

por suas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de 

infecção. Exemplos: placas e lâminas de laboratório, carcaças, pecas anatômicas (membros), 

tecidos, bolsas transfusionais contendo sangue, dentre outras.  

Grupo B (químicos): contém substancias químicas que podem apresentar risco a saúde 

publica ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade e toxicidade. Ex: medicamentos apreendidos, reagentes de 

laboratório, resíduos contendo metais pesados, dentre outros.  

Grupo C (rejeitos radioativos): quaisquer materiais resultantes de atividades humanas 

que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação 

especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, como, por 

exemplo, serviços de medicina nuclear e radioterapia etc.  

Grupo D (resíduos comuns): não apresentam risco biológico, químico ou radiológico, 

saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. Ex: sobras de 

alimentos e do preparo de alimentos, resíduos das áreas administrativas, etc.  

Grupo E (perfurocortantes): materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como 

lâminas de barbear, agulhas, ampolas de vidro, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, 

lancetas, espátulas e outros similares.  

A observação de estabelecimentos de serviços de saúde tem demonstrado que os 

resíduos dos Grupos A, B, C e E são no conjunto, 25% do volume total. Os do Grupo D 

(resíduos comuns e passíveis de reciclagem, como as embalagens) respondem por 75% do 

volume (MMA, 2011).  

A destinação dos resíduos advindos dos serviços de saúde é de incumbência doa 

municípios, através de contrato de Prestação de Serviços com empresas terceirizadas, a qual 

possui responsabilidade pela coleta, transporte e destinação final dos resíduos dos grupos “A”, 

“B” e “E”. Sendo responsabilidade do município o armazenamento das bombonas, para o 

correto acondicionamento dos resíduos advindos de unidades sanitárias e gabinetes 

odontológicos, ate a coleta desses resíduos pela empresa contratada em data específica.  
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Os dados do volume de RSS gerados, dos custos abaixo apresentados são informações 

obtidas junto às unidades de saúde municipais. 

 

Tabela 25 – Geração e custos dos Resíduos de Serviços de Saúde 

Município Resíduos gerados Custos 

Ametista do Sul 400 l/mês Informação não disponível 

Boa Vista das Missões 30 kg/mês R$ 362,00 

Caiçara 15 kg/mês Informação não disponível 

Cerro Grande 20 kg/mês Informação não disponível 

Cristal do Sul 60 l/mês R$ 200,00 

Derrubadas 150 kg/mês R$ 326,00 

Erval Seco 410 l/mês R$ 5.400,00 

Frederico Westphalen* 1,45 m
3
/mês

 
R$ 1.360,00 

Iraí Informação não disponível R$320,00 

Jaboticaba 2.000 l/mês Informação não disponível 

Lajeado do Bugre Informação não disponível Informação não disponível 

Liberato Salzano 500 kg/mês R$ 1.200,00 

Miraguaí Informação não disponível Informação não disponível 

Novo Tiradentes Informação não disponível Informação não disponível 

Palmitinho Informação não disponível Informação não disponível 

Pinhal 120 kg/mês Não possui custos 

Pinheirinho do Vale 40 l/mês R$ 350,00 

Rodeio Bonito 1.600 l/mês Informação não disponível 

Sagrada Família 200 l/mês Informação não disponível 

São José das Missões 25 kg/mês R$ 665,00 

São Pedro das Missões Informação não disponível Informação não disponível 

Seberi 60 kg/mês R$ 1.560,00 

Taquaruçu do Sul 320 kg/mês Informação não disponível 

Tenente Portela** 1.200 l/mês R$ 1.063,88 

Vicente Dutra 696 l/mês R$ 410,64 

Vista Alegre 200 l/mês R$ 1.200,00 

Vista Gaúcha 25 kg/mês R$ 170,00 

Fonte: Prefeituras Municipais 

*alem disso, é gerado 40 kg/mês de medicamentos vencidos. 

**além disso, é gerado mensalmente de 15 a 20 caixas de descarte com material cirúrgico, agulhas e sobra de 

medicamentos. 

 



 

                             PLANO REGIONAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS Página 86 
 

Com relação à coleta e destinação final deste tipo de resíduo, a mesma é terceirizada 

em todos os Municípios. Segue relação das empresas responsáveis por esse serviço nos 

municípios consorciados.  

 

Tabela 26 – Empresas responsáveis pela coleta, transporte e destinação final – RSS 

Município  Responsável pela coleta, transporte e destino final 

Ametista do Sul Via Norte Coleta e Transporte de Resíduos Ltda. 

Boa Vista das Missões Servioeste soluções Ambientais Ltda. 

Caiçara Servioeste Soluções Ambientais Ltda. 

Cerro Grande STERICYCLE 

Cristal do Sul Via Norte Coleta e Transporte de Resíduos Ltda. 

Derrubadas STERICYCLE 

Erval Seco Servioeste Soluções Ambientais Ltda. 

Frederico Westphalen Servioeste soluções Ambientais Ltda. 

Iraí Servioeste Soluções Ambientais Ltda. 

Jaboticaba Servioeste soluções Ambientais Ltda. 

Lajeado do Bugre Servioeste Soluções Ambientais Ltda. 

Liberato Salzano Via Norte Coleta e Transporte de Resíduos Ltda. 

Miraguaí STERICYCLE 

Novo Tiradentes STERICYCLE 

Palmitinho Servioeste Soluções Ambientais Ltda. 

Pinhal Via Norte Coleta e Transporte de Resíduos Ltda. 

Pinheirinho do Vale Servioeste Soluções Ambientais Ltda. 

Rodeio Bonito STERICYCLE 

Sagrada Família Via Norte Coleta e Transporte de Resíduos Ltda. 

São José das Missões Servioeste Soluções Ambientais Ltda. 

São Pedro das Missões Via Norte Coleta e Transporte de Resíduos Ltda. 

Seberi Servioeste Soluções Ambientais Ltda.  

Taquaruçu do Sul STERICYCLE 

Tenente Portela Via Norte Coleta e Transporte de Resíduos Ltda. 

Vicente Dutra Serquip – Serviços, Construções e Equipamentos Ltda. 

Vista Alegre Servioeste Soluções Ambientais Ltda. 

Vista Gaúcha STERICYCLE 

Fonte: Prefeituras Municipais 

 
Com relação às formas de tratamento e disposição dos resíduos, os mesmos são 

devidamente tratados em incineração ou autoclavagem e dispostos em aterro Classe I.  

 



 

                             PLANO REGIONAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS Página 87 
 

1.4.7. Resíduos de Mineração 

 

Grandes volumes e massas de materiais são extraídos e movimentados na atividade de 

mineração, na qual dois tipos de resíduos sólidos são gerados em maiores quantidades, os 

estéreis e os rejeitos.  

Os estéreis são os materiais escavados e são gerados pelas atividades de extração ou 

lavra no decapeamento da mina, não têm valor econômico e ficam geralmente dispostos em 

pilhas. Os rejeitos são resíduos resultantes dos processos de beneficiamento a que são 

submetidas às substâncias minerais. Esses processos têm a finalidade de padronizar o tamanho 

dos fragmentos, remover minerais associados sem valor econômico e aumentar a qualidade, 

pureza ou teor do produto final.  

A quantificação do volume de resíduos sólidos gerados pela atividade de mineração é 

difícil devido à complexidade e diversidade das operações e tecnologias utilizadas nos 

processos de extração e beneficiamento das substâncias.  

A região possui uma das mais importantes reservas minerais de pedras preciosas, entre 

as quais a mais importante é a ametista, sendo que a maior reserva dessa pedra no mundo 

encontra-se no município de Ametista do Sul. Também é encontrada significativa atividade de 

extração de pedras preciosas em outros municípios, tais como: Frederico Westphalen, Iraí, 

Cristal do Sul e Rodeio Bonito.  

Nos municípios consorciados foram diagnosticadas as seguintes atividades de mineração: 

 Garimpo de Ametista: registra-se 255 (Duzentos e cinquenta e cinco) garimpos, onde 

95 (noventa e cinco) estão em atividade, todos eles vinculados a COOGAMAI – 

(Cooperativa dos Garimpeiros do Médio Alto Uruguai). Entidade com registro de 

Lavra junto ao DNPM e com licença ambiental junto a FEPAM, (registro de lavra e 

licença ambiental conjunta). 

 Extração de Basalto: Uma empresa minera com transformação (brita), atividade 

devidamente licenciada e com registro de lavra, expedidos pelos órgãos competentes. 

 Extração de Saibro: utilizado para pavimentação de estradas nos domínios dos 

municípios.  

Nos municípios integrantes do Consórcio, boa parte das cascalheiras é cadastrada nos 

órgãos ambientais municipais. O uso e aproveitamento dos resíduos de cascalhos são para 

recuperação de estradas e na construção civil. 
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1.4.8. Resíduos de Logística Reversa  

 

Este conjunto de resíduos é constituído por produtos eletroeletrônicos e seus 

componentes; pilhas e baterias; pneus; lâmpadas fluorescentes (vapor de sódio, mercúrio e de 

luz mista) e óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens. Os resíduos de embalagens de 

agrotóxicos também estão listados no rol de obrigatórios da logística reversa, porém são 

mencionados no item que trata dos Resíduos Agrossilvopastoris. Cabe salientar que outros 

resíduos podem ser objetos da cadeia da logística reversa, por exemplo, medicamentos e 

embalagens em geral. Vários dos resíduos com logística reversa já têm a gestão disciplinada 

por resoluções específicas do CONAMA.  

Os resíduos eletroeletrônicos – REE têm recebido atenção por apresentarem 

substâncias potencialmente perigosas e pelo aumento em sua geração. A geração de REE é o 

resultado do aumento do consumo, se tornando um problema ambiental, e requerendo manejo 

e controle dos volumes de aparatos e componentes eletrônicos descartados. Estes produtos 

podem conter chumbo, cádmio, arsênio, mercúrio, bifenilaspolicloradas (PCBs), éter 

difenilpolibromados, entre outras substâncias perigosas. Os resíduos eletroeletrônicos são de 

pequeno e grande porte e incluem todos os dispositivos de informática, som, vídeo, telefonia, 

brinquedos e outros, os equipamentos da linha branca, como geladeiras, lavadoras e fogões, 

pequenos dispositivos como ferros de passar, secadores, ventiladores, exaustores e outros 

equipamentos dotados, em geral, de controle eletrônico ou acionamento elétrico.  

As pilhas e baterias são de várias dimensões, desde os dispositivos de muito pequeno 

porte até as baterias automotivas. Os pneus, também são de portes variados e têm condições 

obrigatórias de gestão para as peças acima de 2 (dois) kg, de acordo com a Resolução 

CONAMA nº 416 de 30 de setembro de 2009 (BRASIL, 2009a).  

Os óleos lubrificantes usados ou contaminados representam um risco de contaminação 

ambiental, sendo classificados como resíduo perigoso, segundo a norma brasileira NBR 

10.004/04. Assim, de forma semelhante, as embalagens pós-consumo representam um risco 

de contaminação ambiental, sendo de origem comercial, industrial e também domiciliar.  

Os números relativos à quantidade gerada deste tipo de resíduos são pouco 

conhecidos. Para a estimativa de produção regional consideramos os parâmetros estabelecidos 

pelo Ministério do Meio Ambiente no Manual de Orientação dos Planos de Gestão de 

Resíduos Sólidos, assim definidos como a taxa de geração de resíduos por habitante:  

Equipamentos eletroeletrônicos: 2,6 kg anuais;  
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Pneus: 2,9 kg anuais;  

Pilhas: 4,34 unidades anuais;  

Baterias: 0,09 unidades anuais;  

Lâmpadas incandescentes: 4(quatro) unidades anuais;  

Lâmpadas fluorescentes: 4(quatro) unidades anuais.  

Com relação à disposição final, a coleta e transporte destes materiais, a Lei Federal n° 

12.305/10 no seu artigo 33°, diz que os fabricantes, importadores e comerciantes são 

obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos 

produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza 

urbana e de manejo dos resíduos sólidos.  

Segundo o artigo 33º da referida norma:
 

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, 

após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de resíduos 

perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, 

do SNVS e do Suasa, ou em normas técnicas;  

II - pilhas e baterias;  

III - pneus;  

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;  

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes”.  

§ 1o Na forma do disposto em regulamento ou em acordos setoriais e termos de compromisso 

firmados entre o poder público e o setor empresarial, os sistemas previstos no caput serão 

estendidos a produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, e aos 

demais produtos e embalagens, considerando, prioritariamente, o grau e a extensão do 

impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados.  

O Brasil já apresenta um sistema de gestão reversa de embalagens de agrotóxicos. 

Opera no país uma instituição denominada INPEV (Instituto Nacional de Processamento de 

Embalagens Vazias) com centenas de pontos de coleta de embalagens vazias de agrotóxicos 

atuando em todo país.  

Nos municípios consorciados, boa parte das embalagens de agrotóxicos que são 

recolhidas pelos revendedores é armazenada na sede da ARAMAU Embalagens, no 

município de Seberi. 
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Foram diagnosticados nos municípios consorciados que existem poucos programas 

específicos para a coleta de eletroeletrônicos, pilhas, baterias e lâmpadas bem como não 

apresentam pontos de entrega voluntária. Devido a essa deficiência, em conjunto com a falta 

de conscientização da população, estes resíduos normalmente são descartados na coleta 

convencional. 

Estes materiais quando chegam a sede do Consórcio ficam acondicionados em locais 

próprios e posteriormente são encaminhados a Empresa CETRIC – Central de Tratamento de 

Resíduos, que é responsável pela coleta, transporte, recepção, tratamento e destinação final 

dos mesmos.  

 

1.4.9. Resíduos Volumosos 

 

Os resíduos volumosos são constituídos por peças de grandes dimensões como móveis 

e utensílios domésticos inservíveis, grandes embalagens, podas e outros resíduos de origem 

não industrial e não coletados pelo sistema de recolhimento domiciliar convencional.  

Os componentes mais constantes são as madeiras e os metais. Os resíduos volumosos 

estão definidos nas normas brasileiras que versam sobre resíduos da construção e, 

normalmente são removidos das áreas geradoras juntamente com os RCC.  

Segundo o Manual de Orientação dos Planos de Gestão de Resíduos Sólidos, os 

inventários de alguns municípios revelaram uma taxa de geração de resíduos volumosos de 30 

kg anuais per capita (GUARULHOS, 2010). Essa foi a referência que utilizamos para o 

cálculo da planilha abaixo, que totaliza uma geração de 429,33 t/mês ou 5.151,9 t/ano para a 

região. 

Tabela 27 – Geração de Resíduos Volumosos 

Município 
População 

(censo 2010) 

Geração 

(t/mês) 

Geração 

(t/ano) 

Ametista do Sul 7.323 18,31 219,69 

Boa Vista das Missões 2.114 5,29 63,42 

Caiçara 5.071 12,68 152,13 

Cerro Grande 2.417 6,04 72,51 

Coronel Bicaco 7.748 19,37 232,44 

Cristal do Sul 2.826 7,07 84,78 

Derrubadas 2.190 5,48 65,7 

Dois Irmãos das Missões 2.157 5,39 64,71 

Erval Seco 7.878 19,70 236,34 

Frederico Westphalen 28.843 72,11 865,29 

Iraí 8.078 20,20 242,34 

Jaboticaba 4.098 10,25 122,94 

Lajeado do Bugre 2.487 6,22 74,61 



 

                             PLANO REGIONAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS Página 91 
 

Liberato Salzano 5.780 14,45 173,4 

Miraguaí 4.855 12,14 145,65 

Novo Tiradentes 2.277 5,69 68,31 

Palmitinho 6.920 17,30 207,6 

Pinhal 2.513 6,28 75,39 

Pinheirinho do Vale 4.497 11,24 134,91 

Redentora 10.222 25,56 306,66 

Rodeio Bonito 5.743 14,36 172,29 

Sagrada Família 2.595 6,49 77,85 

São José das Missões 2.720 6,80 81,6 

São Pedro das Missões 1.886 4,72 56,58 

Seberi 10.897 27,24 326,91 

Taquaruçu do Sul 2.966 7,42 88,98 

Tenente Portela 13.719 34,30 411,57 

Vicente Dutra 5.285 13,21 158,55 

Vista Alegre 2.832 7,08 84,96 

Vista Gaúcha 2.793 6,98 83,79 

TOTAL 171.730 429,33 5151,9 

Fonte: CIGRES 

 
1.4.10. Resíduos de óleos comestíveis  

 

São os resíduos de óleos gerados no processo de preparo de alimentos. Provêm das 

fábricas de produtos alimentícios, do comércio especializado (restaurantes, bares e 

congêneres) e também dos domicílios.  

Apesar dos pequenos volumes gerados, são resíduos preocupantes pelos impactos que 

provocam nas redes de saneamento e em cursos d’água. Apesar de não serem sólidos, 

costumeiramente vêm sendo geridos em conjunto com os resíduos sólidos em geral.  

Para obtermos o volume total de resíduos de óleo comestível utilizou-se como 

parâmetro a geração per capita de 0,08/hab.mês (DELL’ISOLA, 2010), totalizando 1.144,86 

litros por mês e 13.738,4 litros por ano na região. 

 

Tabela 28 – Geração de Óleo Comestível 

Município 
População 

(censo 2010) 

Geração 

(t/mês) 

Geração 

(t/ano) 

Ametista do Sul 7.323 48,82 585,84 

Boa Vista das Missões 2.114 14,09 169,12 

Caiçara 5.071 33,80 405,68 

Cerro Grande 2.417 16,11 193,36 

Coronel Bicaco 7.748 51,65 619,84 

Cristal do Sul 2.826 18,84 226,08 

Derrubadas 2.190 14,6 175,2 

Dois Irmãos das Missões 2.157 14,38 172,56 

Erval Seco 7.878 52,52 630,24 

Frederico Westphalen 28.843 192,28 2.307,44 

Iraí 8.078 53,85 646,24 

Jaboticaba 4.098 27,32 327,84 
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Lajeado do Bugre 2.487 16,58 198,96 

Liberato Salzano 5.780 38,53 462,4 

Miraguaí 4.855 32,36 388,4 

Novo Tiradentes 2.277 15,18 182,16 

Palmitinho 6.920 46,13 553,6 

Pinhal 2.513 16,75 201,04 

Pinheirinho do Vale 4.497 29,98 359,76 

Redentora 10.222 68,14 817,76 

Rodeio Bonito 5.743 38,28 459,44 

Sagrada Família 2.595 17,3 207,6 

São José das Missões 2.720 18,13 217,6 

São Pedro das Missões 1.886 12,57 150,88 

Seberi 10.897 72,64 871,76 

Taquaruçu do Sul 2.966 19,77 237,28 

Tenente Portela 13.719 91,46 1.097,52 

Vicente Dutra 5.285 35,23 422,8 

Vista Alegre 2.832 18,88 226,56 

Vista Gaúcha 2.793 18,62 223,44 

TOTAL 171.730 1.144,86 13.738,4 

Fonte: CIGRES 

 

Foi diagnosticado nos municípios integrantes do Consórcio, que a população se desfaz 

do óleo utilizado no ralo da pia, no quintal de suas residências ou ainda, depositam o óleo em 

garrafas PET e encaminham juntamente com o resíduo comum. Alguns dos funcionários do 

CIGRES reutilizam este óleo enviado para fabricação de sabões e detergentes caseiros.  

 

1.5. ESTRUTURA OPERACIONAL, FISCALIZATÓRIA E GERENCIAL 

 

Não é possível fazer uma análise quantitativa dos recursos humanos e equipamentos 

disponibilizados para o gerenciamento dos resíduos sólidos nos municípios, por falta de 

informações dos órgãos responsáveis nos municípios. 

A informação que foi disponibilizada quanto se refere a capacidade operacional que 

diz respeito aos recursos de equipamentos, mais precisamente o quantitativo de caminhões 

utilizados para coleta e transporte, conforme tabela abaixo:  

 

Tabela 29 – Quantitativo de caminhões 

Tipo de Veículo Quantidade 

Caminhão com carroceria de madeira  10 

Caminhão caçamba basculante 20 

TOTAL 30 

Fonte: Prefeituras municipais 
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1.6. INICIATIVAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

De acordo com a municipalidade foi informado que a rede de ensino municipal 

cumpre os temas transversais de educação ambiental estipulados no PCN – Parâmetros 

Curriculares Nacionais, porém não tem um programa especifico de educação ambiental 

focada nas questões de resíduos sólidos. 

Esporadicamente são feitos trabalhos com materiais recicláveis em salas de aula, como 

maquetes, objetos artísticos e outros reaproveitamentos de embalagens, com intuito de ensinar 

aos alunos que é possível o reaproveitamento de materiais pós-uso. Também são realizadas 

palestras em datas específicas, como semana do meio ambiente, por ONGs e voluntários, com 

o objetivo de criar uma consciência mais adequada em relação aos resíduos sólidos. 

As iniciativas relativas à educação ambiental, conforme informações solicitadas junto 

ao departamento de meio ambiente dos municípios consorciados estão voltadas a atividades 

isoladas em cada município, como por exemplo, atividades de Dia do Meio Ambiente, Dia da 

Água e Dia da Árvore.  

No município de Iraí existe o Projeto Amigos da Natureza e da Vida – ANAVI, onde 

os participantes são mobilizados a cuidar da natureza e da própria vida, buscando envolver as 

crianças e adolescentes junto com seus familiares em todas as atividades, sendo elas 

relacionadas ao cuidado com o meio ambiente, palestras educativas e motivacionais, trilhas 

ecológicas, instalação de lixeiras e parques infantis, campanhas educativas, curso de 

reciclagem e cursos de materiais de limpeza e higiene, de reaproveitamento de alimentos e 

geração de renda para os familiares. 

No município de Tenente Portela, a questão ambiental nas escolas é trabalhada através 

de projetos, como: Projeto Horta Escolar, Projeto Espiral de Ervas com plantio de ervas 

medicinais, separação do lixo doméstico, palestras com a equipe técnica do CIGRES, 

reflorestamento de nascentes, produção de mudas de árvores nativas em parceria com a 

CORSAN e EMATER, visita de alunos e professores a sede do CIGRES, reaproveitamento 

do óleo comestível para fabricação de sabão. 
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INTRODUÇÃO  

 

O Plano Municipal de Educação (PME) tem características que o tornam diferente dos 

planos anteriores. Uma das diferenças é que esse PME é decenal por força constitucional, o 

que significa que ultrapassa governos. Além disso, tem vinculação de recursos para o seu 

financiamento, com prevalência sobre os Planos Plurianuais (PPAs) e, também por força de 

lei, cumpre a função de articular o Sistema Municipal de Educação em regime de 

colaboração.  

O Plano Municipal de Educação (PME) é coerente com o PNE, e também com o Plano 

Estadual de Educação do Rio Grande do Sul. Para o cidadão, o plano de educação do 

município onde ele mora forma um conjunto coerente, integrado e articulado para que seus 

direitos sejam garantidos e o Município tenha educação de qualidade e para todos.  

A Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o novo 

PME, estipulam que as metas municipais, especialmente aquelas que dizem respeito às etapas 

obrigatórias da educação municipal, e as responsabilidades conjuntas da União, dos estados e 

do município.  

Considerando que as visões de políticas públicas e as soluções para os desafios 

educacionais são as mais diversas e que o Plano Municipal de Educação exigiu compromisso 

e envolvimento de todos – sociedade e governos.  

Neste sentido, temos que o grande desafio enfrentado foi construir uma unidade 

municipal em torno de cada uma das 20 metas, o que começa na busca de acordos em torno de 

algumas premissas importantes para o processo de pactuação.  

O primeiro grande desafio foi a adequação do PME tendo em vista que tínhamos um 

Plano Municipal vigente até o ano de 2016, neste sentido a comissão avaliou este e aponto as 

metas que ainda não haviam sido cumpridas.  

Também é fundamental considerar que o PME é do município, e não apenas da rede 

ou do sistema municipal. O Plano Municipal de Educação é de todos que moram no 

município; portanto, todas as necessidades educacionais do cidadão devem estar presentes no 

Plano, o que vai muito além das possibilidades de oferta educacional direta da Prefeitura.  

Também não se trata do plano de uma administração da Prefeitura ou da Secretaria 

Municipal de Educação, pois atravessa mandatos de vários prefeitos e dirigentes municipais 

de educação.  
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O trabalho pressupõe o envolvimento das três esferas de gestão (federal, estadual e 

municipal) e de representações dos diversos segmentos da sociedade, mas não deixa de 

conferir peso e importância ao papel dos dirigentes municipais.  

Por esse motivo, a intersetorialidade é uma premissa estratégica para dar sentido ao 

Plano, considerando que o projeto de educação de um município não é tarefa apenas do órgão 

gestor da rede de ensino, mas do conjunto de instituições dos governos, com a participação 

ativa da sociedade. O PME terá a responsabilidade de traduzir e conciliar os desejos, as 

necessidades e as capacidades educacionais do município para a oferta da educação básica 

(em todas as suas etapas e modalidades) e também de ensino superior. Precisa levar em 

consideração a trajetória histórica, as características socioculturais e ambientais, a vocação e a 

perspectiva de futuro do município.  

Nesse contexto, fica evidente que é preciso conhecer bem o cenário atual para projetar 

o futuro com base em decisões coerentes e pactuadas. A efetividade do PME depende em 

grande parte do real dimensionamento das demandas educacionais, das fragilidades, dos 

desafios e das potencialidades do município. Essas demandas e necessidades precisam ser 

comparadas com a capacidade atual e futura de investimentos da Prefeitura e possíveis aportes 

do governo estadual, da União e de outras fontes.  

O PME articula aos demais instrumentos de planejamento. Os insumos necessários 

para a execução dos planos de educação terão de constar nos orçamentos da União e dos 

estados para que apoiem técnica e financeiramente os municípios ao longo da década. Na 

Prefeitura, instrumentos de planejamento terão de se vincular ao plano decenal de educação: 

Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual 

(LOA), Plano de Ações Articuladas (PAR), entre outros. Por fim, uma premissa indispensável 

de trabalho é o fato de que o PME tem de ter legitimidade para ter sucesso.  

Somente um Plano Municipal de Educação legítimo pode contar com o apoio de todos 

para monitorar seus resultados e impulsionar a sua concretização, através da mobilização da 

sociedade ao longo dos seus dez anos de vigência.  

Neste sentido o Plano Municipal de Educação de Erval Seco foi elaborado conforme 

determinação do Plano Nacional de Educação, seguindo os seguintes passos:  

1º Participação na Capacitação de Elaboração e Reelaboração dos Planos Municipal de 

Educação em através do SEDUC/MEC. 

2º Solicitação através de ofício da Smecdt da indicação de um representante de cada 

escola do município e/ou seguimento envolvidos com a educação, e os conselhos. 
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3º  Formulação da  Portaria nomeando Comissão Municipal  pelo Senhor  Gilmar 

Leschewitz Prefeito Municipal, em anexo; 

4º A Comissão Municipal de Elaboração e avaliação do Plano Municipal de Educação 

Reunia-se periodicamente para estudos, analise e formulação do PME; 

5º Realizada Consulta Publica, conforme ata em anexo; 

6º Encaminhamento ao Conselho Municipal de Educação para apreciação e elaboração 

do Parecer Favorável deste nobre colegiado; 

7º Elaboração do Projeto de lei. 

Dito isso, este documento apresenta o Diagnóstico da Educação, a comissão 

responsável pelo processo de Elaboração do PME, o Parecer do CMEES n°03/2015, o projeto 

de Lei nº52/2015, as 20 metas e suas respectivas estratégias, um breve histórico do município 

de Erval Seco, histórico da Educação de Erval Seco e dos Educandários envolvidos na 

elaboração deste plano municipal. E por fim a forma que este plano será avaliado.   
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DIAGNÓSTICO DA EDUCAÇÃO 

 

Educação Infantil  

 

O reconhecimento da educação em creches e pré-escolas, como um direito da criança e 

um dever do estado, ocorreu em 1988 com a promulgação da Constituição Brasileira, tendo 

continuidade com a Lei Federal nº9394/96 e das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil. Além do que é exigido nas legislações, podemos afirmar que a Educação 

Infantil é um espaço onde temos a possibilidade de modificar a concepção de educação 

assistencialista que rondou por muitos anos as instituições, sendo assim, assumir as 

especificidades da Educação Infantil e rever concepções sobre a infância, as relações entre 

classes sociais, às responsabilidades da sociedade e o papel do estado diante das crianças 

pequenas vão muito além dos aspectos legais. 

O desafio maior proposto aos educadores é a integração do CUIDAR e do EDUCAR 

que precisam estar presentes no dia a dia do aluno, da instituição e da família. O termo cuidar 

traz a ideia de preservação da vida, de atenção, de acolhimento, envolvendo uma relação 

afetiva de proteção. Já o termo educar tem conotação de orientar, ensinar, possibilitar que o 

outro se aproprie de conhecimentos e valores que favoreçam seu crescimento pessoal, a 

integração e a transformação do seu meio físico e social. 

Com a criação da Escola de Educação Infantil Mercilda Lutz Borella no ano de 2002 

em nosso município, foi possível perceber as práticas sociais no momento em que ela tornou-

se responsável por crianças de 0 a 5 anos (turmas de Berçário à Pré- Escolar B), juntamente 

com as seguintes escolas municipais e suas respectivas extensões que no passar dos anos 

passaram a oferecer as turmas de Pré-Escolar A e B: Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Osvino Artur Dieterich, Escola Municipal de Ensino Fundamental Olegário 

Falcão com extensão na Escola Estadual de Ensino Fundamental Balbino Pereira dos Santos, 

Escola Municipal de Ensino Fundamental José Loureiro da Silva com extensão na Escola 

Estadual de Ensino Fundamental Coronel Finzito, Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Nossa Senhora do Carmo e Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre José de Anchieta 

com extensão na Escola Estadual de Ensino Fundamental Júlio de Castilhos. Portanto com 

esta descrição o município de Erval Seco conta com uma escola de Educação Infantil, uma 

escola que neste ano não possui turmas de Educação Infantil, cinco escolas que oferecem 
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turmas de Pré-Escolar A e B, além disso, o município atende turmas da segunda etapa da 

Educação Infantil em três escolas estaduais que possuem convênio entre Estado/Município, 

para que em seu espaço físico funcione as respectivas turmas com professores e manutenção 

do ensino de responsabilidade do município de Erval Seco. 

Com a expansão da Educação Infantil abre-se a oportunidade da construção de novos 

conhecimentos e desenvolvimento das capacidades de apropriação das potencialidades 

afetivas, sociais, corporais, emocionais e éticas na perspectiva de contribuir para uma 

formação de um indivíduo crítico, participativo, integrado, autônomo favorecendo uma 

relação permanente entre família e escola, oferecendo condições e recursos para que as 

crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais.   

O estabelecimento de um clima de segurança, confiança, afetividade, incentivo, 

elogios e limites colocados de forma sincera, clara e afetiva dão o tom de qualidade da 

interação entre adultos e crianças, onde o educador propicia situações de cuidados, 

brincadeiras e aprendizagem que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades 

de relação interpessoal, onde haja aceitação, respeito e confiança entre a comunidade escolar. 

Observamos que a ida para a escola cada vez mais cedo decorrente a novas legislações 

que vem a normatizar a exigência deste contingente infantil e necessidades familiares torna-se 

necessário a busca contínua da aproximação do trabalho das escolas em conjunto com as 

famílias, através de projetos, encontros e outras atividades que valorizem a relação escola-

aluno-família, para que a ida à escola seja uma experiência positiva desde os primeiros meses 

de vida. 

Neste sentido quando falamos em adaptação escolar partilhamos da ideia que isso 

significa somar-se a um novo contexto, sendo assim enfatizamos a importância do momento 

da separação de uma criança que “parte para o mundo”, em muitos casos com apenas alguns 

meses e em outros um pouco mais tarde, mas em ambos deixando para trás suas primeiras 

relações sendo de fundamental importância um olhar carinhoso para cada criança, pois cada 

um (a) tem seu modo de enfrentar a novidade e reagir, sendo essencial que as escolas e 

professores (as) ofereçam esse “tempo” de conhecer, estabelecer vínculos e poder confiar nos 

novos integrantes de sua rotina. 

Atualmente o município de Erval Seco atende 96 crianças na faixa etária de quatro 

meses a três anos, sendo que existem algumas vagas e estas irão ser ampliadas no momento 

em que se concluir a ampliação do prédio da Escola Municipal de Educação Infantil Mercilda 

Lutz Borella, bem como também da Construção de uma nova escola pelo Programa Pró-

Infância. Para alunos na faixa etária de 4 a 5 anos o município proporciona a oferta de vagas 
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para 100% das crianças, estando matriculados nas turmas de Pré-Escolar A e B, cento e trinta 

e cinco alunos. Diante deste contexto verifica-se que o município está na busca ativa da 

clientela para poder atender na integra a meta um do Plano Municipal de Educação que 

vigorará após sua aprovação.  

Na busca constante de qualidade na Educação Infantil não podemos descuidar da 

Formação Continuada dos profissionais que atuam na primeira etapa da Educação Básica, os 

mesmos formam um grupo de 33 profissionais, sendo 12 professoras efetivas com magistério 

e Licenciatura em Pedagogia, 10 professoras efetivas com magistério e licenciaturas em 

outras áreas, 2 professoras efetivas com magistério, 7 estagiárias cursando Graduação em 

Pedagogia e 2 atendentes.e 7 funcionárias Na Escola de Educação Infantil Mercilda Lutz 

Borella contamos com o trabalho de Coordenação Pedagógica de 20 horas semanais e direção 

de escola 40 horas semanais, nas demais escolas que atendem a educação infantil a gestão 

escolar é realizada juntamente com o Ensino Fundamental e no caso das extensões o apoio é 

realizado pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com as direções das escolas 

estaduais. 

Quando falamos em Formação Continuada para educadores da Educação Infantil, 

partimos da premissa de que um olhar atento é olhar sensível, olhar cuidadoso, olhar que 

espera, olhar que antecipa, prevê, planeja, organiza. Olhar que conhece, acolhe, envolve, 

oferece afeto, põe limites, dá segurança, indica caminhos. Olhar de quem acompanha e se 

envolve em um processo repleto de detalhes e riquezas. Desta forma as formações oferecidas 

pela Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo juntamente com as que são 

realizadas em cada escola de acordo com suas realidades buscam trazer conhecimentos para 

que se pense e repense o objeto de suas ações que são as crianças e suas famílias, conjunto 

esse primordial para se conseguir avançar no processo de ensino e aprendizagem respeitando 

a individualidade e cultura local. 

Cabe ainda destacar a importância e a necessidade de elaboração da Proposta 

Pedagógica para a Educação Infantil, documento esse que possa sistematizar organizar e 

orientar a prática educativa em uma perspectiva democrática que exige a participação dos 

diferentes interlocutores com apoio da Secretaria de Educação na sua elaboração. No 

momento da elaboração deste plano destacamos que para as turmas de Pré-Escolar A e B foi 

elaborado os Planos de Estudos juntamente com os professores em 2014 para esta faixa etária 

com o planejamento das Metas de Aprendizagem, objetivos gerais e específicos das áreas do 

conhecimento, Competências e Atitudes de Avaliação. Desta forma cabe a restruturação do 
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que já esta em andamento e a elaboração da Proposta Pedagógica para a faixa etária dos zero 

aos três anos.     

 

Ensino Fundamental  

 

Etapa da educação Básica, o Ensino Fundamental tem constituído foco central da luta 

pelo direito a educação. Em consequência, no Brasil, nos últimos anos, sua organização e seu 

funcionamento tem sido objeto de mudanças que refletem nas expectativas de melhoria de sua 

qualidade e de ampliação de sua abrangência, embasadas em novas leis, normas, sistema de 

financiamentos, sistemas de avaliação e monitoramento, programas de formação e 

aperfeiçoamento de professores e, o mais importante, em preocupações cada vez mais 

acentuadas quanto à necessidade de um currículo e de novos projetos políticos - pedagógicos 

que sejam capazes de dar conta dos grandes desafios educacionais da contemporaneidade. 

Diante o exposto verificamos em Erval Seco uma busca constante de atender as 

exigências destas mudanças no que diz respeito principalmente a ampliação do ensino 

Fundamental para nove anos de duração, mediante matricula obrigatória de crianças de 6 

(seis) anos de idade, objeto de Lei nº 11.274/2006 sancionada em 06 fevereiro de 2006 pela 

Presidência da Republica. Desta forma o Conselho Municipal de Educação amparado pela Lei 

nº 1.379/2001 que cria o Sistema Municipal de Educação, aprova a mudança em 28 de 

novembro de 2006 através do Parecer nº 06/2006. 

Sendo assim neste ano em que construímos o Plano Municipal de Educação 

2015/2025, cabe destacar como o Ensino Fundamental está organizado com  6 (seis) escolas 

municipais que oferecem Ensino Fundamental assim discriminadas: Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Osvino Artur Dieterich, Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Olegário Falcão, Escola Municipal de Ensino Fundamental José Loureiro da Silva, Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Sebastião Lemes Mathias, Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Nossa Senhora do Carmo e Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre 

José de Anchieta. Também temos 5 (cinco) escolas estaduais que são: Escola Estadual de 

Ensino Fundamental Balbino Pereira dos Santos, Escola Estadual de Ensino Fundamental 

Júlio de Castilhos,  Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental Sepé Tiarajú, Escola 

Estadual de Ensino Médio Olívia de Paula Falcão e Escola Estadual de Ensino Fundamental 

Coronel Finzito. Além disso, o município possui uma Escola de Educação Especial que 

oferece Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, a mesma 
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tem como mantenedora a APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Erval 

Seco. Neste contexto o município conta com 1.006(um mil e seis) alunos matriculados no 

Ensino Fundamental. 

Tendo a educação escolar, comprometida com a igualdade de acesso ao conhecimento 

a todos e especialmente empenhada em garantir esse acesso aos grupos da população em 

desvantagem na sociedade, será uma educação com qualidade se forem assegurados 

princípios norteadores das politicas educativas e das ações pedagógicas  entre os quais 

destacamos: Éticos- de justiça, solidariedade, liberdade e autonomia; de respeito à dignidade 

da pessoa humana e de compromisso com a promoção do bem de todos, contribuindo para 

combater e eliminar quaisquer manifestações de preconceito e discriminação. Políticos- de 

reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania, de respeito ao bem comum e à 

preservação do regime democrático e dos recursos ambientais, de busca da equidade ao 

acesso à educação, à saúde. Ao trabalho, aos bens culturais e outros benefícios, de exigência 

de diversidade de tratamento para assegurar a igualdade de direitos entre os alunos que 

apresentam diferentes necessidades, de redução da pobreza e das desigualdades sociais e 

regionais. Estéticos- de cultivo da sensibilidade juntamente com a da racionalidade, de 

enriquecimento das formas de expressão e do exercício da criatividade, de valorização das 

diferentes manifestações culturais, especialmente as da cultura brasileira, de construção de 

identidade plurais e solidárias. 

Sendo que esta etapa da Educação Básica tem a duração de 9 (nove) anos abrangendo 

a população na faixa etária dos 6(seis) aos 14(quatorze) anos e se estende, também, a todos os 

que, na idade própria, não tiveram condições de frequentá-lo. De acordo com a legislação a 

matricula é obrigatória no Ensino Fundamental de crianças com 6 (seis ) anos completos até o 

dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula, com carga horária mínima anual de 

800(oitocentas) horas, distribuídas em , pelo menos, 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho 

escolar. 

No que diz respeito à educação em tempo integral, ainda não estamos vivendo esta 

experiência no Ensino Fundamental, mas acreditamos nesta possibilidade durante a vigência 

do PME de forma que a sua oferta não se resuma a uma simples justaposição de tempos e 

espaços disponibilizados em outros equipamentos de uso social, como quadras esportivas e 

espaços para práticas culturais, é indispensável que atividades programadas no projeto 

político pedagógico da escola de tempo integral sejam de presença obrigatória e, em face 

delas, o desempenho dos alunos seja passível de avaliação. 
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Buscando atender as demandas do turno integral no ano de 2013 o município aderiu ao 

Programa do Governo Federal Mais Educação que visa destinar recursos para que a escola 

passe a ser de turno integral de uma forma experimental. 

A escola indígena, atendendo a normas e ordenamentos jurídicos próprios e a 

Diretrizes Nacionais específicas, tem a possibilidade de ensino intercultural e bilíngue, com 

vistas a afirmação e manutenção da diversidade étnica e linguística, assegurando a 

participação da comunidade no seu modelo de edificação, organização e gestão, devendo 

contar com materiais didáticos produzido de acordo com o contexto cultural de cada povo 

(Resolução CNE/CEB nº3/99). 

Sobre a organização da Base Curricular o município de Erval Seco atende o que esta 

elencado na Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010, a qual fixa Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Destacamos que os Planos de Estudos 

do Ensino Fundamental foram reformulados no ano de 2014, sendo que os Projetos Políticos 

Pedagógicos são avaliados de acordo com as necessidades de cada escola. 

Frente a Formação e Aperfeiçoamento de Professores existe constante incentivo para a 

busca contínua de conhecimentos que se dão da seguinte forma: participação de cursos 

realizados através da Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, palestras e 

formações na própria escola, cursos de especialização na modalidade EAD, bem como 

também demais oportunidades que facilitam o acesso à informação.  
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COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO  

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

 

Grupo Técnico Coordenação e Avaliação do Plano: 

Luciane Pereira Demarchi da Silva 

Kaira Graciane Ziegler Martins 

 

MEMBROS DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E ELABORAÇÃO: 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo 

Ilse Loose Pereira 

Rosana Beatriz Manfio Pessotto 

Secretaria Municipal da Fazenda 

Marcia Giradi  Holz 

Laís Figueiró Parnow 

Poder Legislativo Municipal 

Rosane Maria de Moura Figueiredo 

Colégio Agrícola de Frederico Wetsphalen 

Jairo José Manfio 

Conselho Municipal de Educação 

Adriane Ahlert 

Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente 

Aline Michels 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Balbino Pereira dos Santos 

Tatiana Petry Bossler 

Ionara Werner Filinkoski 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Coronel Finzito 

Rosa Maria Donato Corrêa 

Escola Estadual de Ensino Médio Olivia de Paula Falcão 

Gilmara Massafra de Oliveira 
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Escola Estadual de Ensino Fundamental Julio de Castilhos 

Douglas Cássio Strucker 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Sepé Tiaraju 

Cássia Raquel Massoti 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais –APAE 

Escola de Educação Especial de Erval Seco 

Catiane de Oliveira Mainardi Dessbessel 

Escola Municipal de Educação Infantil Mercilda Lutz Borella 

Simone Silva Santa Helena Franzmann 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Sebastião Lemes Mathias 

Genesi dos Santos Cavalheiro 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Olegário Falcão 

Cleusa Rejane Tesche 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Osvino Artur Dieterich 

Cleusi Ariane Radons Giacobo 

Escola Municipal de Ensino Fundamental José Loureiro da Silva 

Liciani Langner de Oliveira 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora do Carmo 

Neusa de Borba Braga 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre José de Anchieta 

Inês  Terezinha da Silveira Franzmann 

 

Apoio Administrativo – Digitação  

Luciane Pereira Demarchi da Silva 

Roseli Langner Ramos 
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PARECER CMEES N° 03/2015 

 

“APROVA AS METAS E SUAS RESPECTIVAS 

ESTRATÉGIAS QUE INTEGRAM O PLANO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ERVAL SECO 

PARA A DÉCADA DE  2015-2025.” 

 

O Conselho Municipal de Educação de Erval Seco, Estado do Rio Grande do Sul, nos 

termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n°9394/96, Lei Municipal n° 

1.379/01 – Sistema Municipal de Ensino, analisou  o ofício n° 55/2015 de 08 de junho de 

2015, com anexo único referente as Metas e suas respectivas estratégias que integram o Plano 

Municipal de Educação para a década de 2015 a 2025. 

Considerando o pedido formulado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 

Desporto e Turismo, Administradora do Sistema, encaminharam a este colegiado pedido de 

apreciação e aprovação das Metas e respectivas estratégias, para a década de educação 2015 -

2025. 

ANÁLISE DA MATÉRIA 

Em conformidade com a Lei 13.005/14, de 25 de junho de 2014, que aprovou o Plano 

Nacional de Educação (PNE), processo foi instalado. 

 O referido processo estabelece as diretrizes do PNE que, da mesma forma, presidem o 

Plano Municipal de Educação:  

I - erradicação do analfabetismo;  

II - universalização do atendimento escolar;  

III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania 

e na erradicação de todas as formas de discriminação;  

IV - melhoria da qualidade da educação;  

V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e 

éticos em que se fundamenta a sociedade;  

VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;  

VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País;  

VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como 

proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento às necessidades de 

expansão, com padrão de qualidade e equidade;  

IX - valorização dos (as) profissionais da educação; e  



 20 

X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à 

sustentabilidade socioambiental.  

Face ao exposto, após análise do referido Processo e Legislação vigente,o Conselho 

Municipal de Educação de Erval Seco, APROVA o referido PARECER, que: “DISPÕE 

SOBRE  AS METAS E SUAS RESPECTIVAS ESTRATÉGIAS QUE INTEGRAM O 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ERVAL SECO PARA A DÉCADA DE 2015 -

2025” 

Aprovado por unanimidade. 

                                                                                        Erval Seco, 10 de junho de 2015. 

 

 

Maylin Wegner do Amaral 

Presidente do CMEES 

 

Conselheiros Titulares e Suplentes: 

Adriane Ahlert 

Claudete da SilvaCorrêa 

Cleusa Rejane Teshe 

Debora Teixeira  Freitas 

Delci Wagner Morais 

Denize Von Muhlen  Toebe 

Eronita Wegner Cavalheiro 

Genesi Terezinha dos Santos Cavalheiro 

Inês Terezinha da  Silveira Franzmann 

Kaira Graciane. Ziegler Martins 

Lisiane Wasem 

Marlene Wegner do Amaral 

Roberta Mainardi 

Rosana Beatriz Manfio Pessotto 

Rosenilda Freitas 

Simone Silva Santa Helena Franzmann 
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LEI MUNICIPAL Nº 2.609/2015 

De 24 de junho de 2015 

 

 

Aprova o Plano Municipal de Educação de Erval 

Seco para o decênio 2015 a 2025, e revoga a Lei 

Municipal nº 1.769 de 27 de dezembro de 2005. 

 

 

GILMAR LESCHEWITZ, Prefeito Municipal de Erval Seco-RS, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pela lei Orgânica Municipal faz saber que a Câmara 

Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte: 

 

LEI: 

Art. 1° - É aprovado o Plano Municipal de Educação-PME, com vigência por 10 (dez) 

anos, a contar da publicação desta Lei, na forma do Anexo com vistas ao cumprimento do 

disposto no Plano Nacional de Educação - PNE, aprovado pela Lei Federal nº 13.005, de 25 

de junho de 2014.  

 

Art. 2° - São diretrizes do PNE que, da mesma forma, presidem o Plano Municipal de 

Educação:  

I - erradicação do analfabetismo;  

II - universalização do atendimento escolar;  

III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania 

e na erradicação de todas as formas de discriminação;  

IV - melhoria da qualidade da educação;  

V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e 

éticos em que se fundamenta a sociedade;  

VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;  

VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País;  
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VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como 

proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento às necessidades de 

expansão, com padrão de qualidade e equidade;  

IX - valorização dos (as) profissionais da educação; e  

X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à 

sustentabilidade socioambiental.  

 

Art. 3º - As metas previstas no Anexo Único desta Lei serão cumpridas no prazo de 

vigência deste PME, desde que não haja prazo inferior definido para metas e estratégias 

específicas.  

Art. 4º - As metas previstas no Anexo Único desta Lei deverão ter como referência a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, o censo demográfico e os censos 

nacionais da educação básica e superior mais atualizados, disponíveis na data da publicação 

desta Lei. 

 

Art. 5º - A execução do PME e o cumprimento de suas metas serão objeto de 

monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, realizados pelas seguintes instâncias:  

I – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo – SMECDT;  

II – Conselho  Municipal de Educação de Erval Seco;  

III – Comissão de Educação, da Câmara Municipal de Vereadores; 

IV – Comissão Municipal de Elaboração e Avaliação do Plano Municipal de Educação 

nomeada pela portaria nº242/2014. 

 

§ 1º Compete, ainda, às instâncias referidas no caput deste artigo:  

I - divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos sites 

institucionais da internet;  

II - analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias 

e o cumprimento das metas; e  

III - analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação.  

 

§ 2º A cada 2 (dois) anos, ao longo do período de vigência deste PME, é 

responsabilidade da Comissão Municipal de Elaboração e Avaliação do Plano Municipal de 

Educação elaborar estudos para aferir a evolução no cumprimento das metas estabelecidas no 

Anexo Único desta Lei, com informações organizadas pelo município.  
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§ 3º A meta progressiva do investimento público em educação será avaliada no quarto 

ano de vigência do PME e poderá ser ampliada por meio de lei para atender às necessidades 

financeiras do cumprimento das demais metas.  

 

§ 4º Será destinada à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, em acréscimo aos 

recursos vinculados nos termos do art. 212 da Constituição Federal além de outros recursos 

previstos em lei, a parcela da participação no resultado ou da compensação financeira pela 

exploração de petróleo e de gás natural, na forma de lei específica, com a finalidade de 

cumprir o estabelecido na Lei Orgânica do Municipal e na Constituição Federal.  

 

Art. 6º - A Comissão Municipal de Elaboração e Avaliação do Plano Municipal de 

Educação nomeada pela portaria nº242/2014, terá as seguintes atribuições:  

I - acompanhar a execução do PME e o cumprimento de suas metas;   

II - promover a articulação da Conferência municipais ou intermunicipais que 

precederem a Conferência Nacional de Educação.  

Art. 7º - O Município atuará em regime de colaboração, com os demais entes 

federados visando ao alcance das metas e à implementação  das estratégias objeto deste Plano. 

 

§ 1º Caberá aos gestores municipais a adoção das medidas governamentais necessárias 

ao alcance das metas previstas neste PME.  

 

§ 2º As estratégias definidas no Anexo Único desta Lei não elidem a adoção de 

medidas adicionais em âmbito local ou de instrumentos jurídicos que formalizem a 

cooperação entre o Município e o Estado, podendo ser complementadas por mecanismos 

nacionais e locais de coordenação e colaboração recíproca.  

 

§ 3º O sistema de ensino do Município criará mecanismos para o acompanhamento 

local da consecução das metas deste PME.  

 

§ 4º Haverá regime de colaboração específico para a implementação de modalidades 

de educação escolar que necessitem considerar territórios étnico-educacionais e a utilização 

de estratégias que levem em conta as identidades e especificidades socioculturais e 
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linguísticas de cada comunidade envolvida, assegurada a consulta prévia e informada a essa 

comunidade.  

 

§ 5º O fortalecimento do regime de colaboração entre o Município, o Estado e a União 

incluirá a instituição de instância permanente de negociação, cooperação e pactuação entre os 

gestores.  

 

Art. 8º - O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais do 

Município serão formulados de maneira a assegurar a consignação de dotações orçamentárias 

compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias deste PME e com os respectivos planos de 

educação, a fim de viabilizar sua plena execução.  

 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Lei Municipal 

nº 1.769 de 27 de dezembro de 2005.  

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal, 24 de Junho de 2015 

 

 

Gilmar Leschewitz 
Prefeito Municipal de Erval Seco -RS  

 

 

Registre-se e Publique-se  

 

 

Érico Von Muhlen 
Sec. Municipal da Administração e Coordenação Geral  
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ANEXO ÚNICO 

METAS E ESTRATÉGIAS 

 

Meta 1:Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 

(quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de 

forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos 

até o final da vigência deste PME. 

Estratégias: 

1.1) Definir, em regime de colaboração com a União metas de expansão das respectivas redes 

públicas de educação infantil segundo padrão nacional de qualidade, considerando as 

peculiaridades locais; 

1.2) Garantir que, ao final da vigência deste PME, seja inferior a 10% (dez por cento) a 

diferença entre as taxas de frequência à educação infantil das crianças de até 3 (três) anos 

oriundas do quinto de renda familiar per capita mais elevado e as do quinto de renda 

familiar per capita mais baixo; 

1.3) Realizar, periodicamente, em regime de colaboração, levantamento da demanda por 

creche para a população de até 3 (três) anos, como forma de planejar a oferta e verificar o 

atendimento da demanda manifesta; 

1.4) Estabelecer, no primeiro ano de vigência do PME, normas, procedimentos e prazos para 

definição de mecanismos de consulta pública da demanda das famílias por creches; 

1.5) Manter e ampliar, em regime de colaboração e respeitadas as normas de acessibilidade, 

programa nacional de construção e reestruturação de escolas, bem como de aquisição de 

equipamentos, visando à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas de educação 

infantil; 

1.6) Implantar, até o segundo ano de vigência deste PME, avaliação da educação infantil, a ser 

realizada a cada 2 (dois) anos, com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir 

a infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos, a 

situação de acessibilidade, entre outros indicadores relevantes; 
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1.7) Articular a oferta de matrículas gratuitas em creches certificadas como entidades 

beneficentes de assistência social na área de educação com a expansão da oferta na rede 

escolar pública; 

1.8) Promover a formação inicial e continuada dos (as) profissionais da educação infantil, 

garantindo, progressivamente, o atendimento por profissionais com formação superior; 

1.9) Estimular a articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos de formação 

para profissionais da educação, de modo a garantir a elaboração de currículos e propostas 

pedagógicas que incorporem os avanços de pesquisas ligadas ao processo de ensino-

aprendizagem e às teorias educacionais no atendimento da população de 0 (zero) a 5 (cinco) 

anos; 

1.10) Fomentar o atendimento das populações do campo e das comunidades indígenas e 

quilombolas na educação infantil nas respectivas comunidades, por meio do 

redimensionamento da distribuição territorial da oferta, limitando a nucleação de escolas e o 

deslocamento de crianças, de forma a atender às especificidades dessas comunidades, 

garantido consulta prévia e informada; 

1.11) Priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do atendimento educacional 

especializado complementar e suplementar aos (às) alunos (as) com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, assegurando a educação 

bilíngue para crianças surdas e a transversalidade da educação especial nessa etapa da 

educação básica; 

1.12) Implementar, em caráter complementar, programas de orientação e apoio às famílias, 

por meio da articulação das áreas de educação, saúde e assistência social, com foco no 

desenvolvimento integral das crianças de até 3 (três) anos de idade; 

1.13) Preservar as especificidades da educação infantil na organização das redes escolares, 

garantindo o atendimento da criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em estabelecimentos que 

atendam a parâmetros nacionais de qualidade, e a articulação com a etapa escolar seguinte, 

visando ao ingresso do (a) aluno(a) de 6 (seis) anos de idade no ensino fundamental; 

1.14) Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência das 

crianças na educação infantil, em especial dos beneficiários de programas de transferência de 

renda, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e 

proteção à infância; 

1.15) Promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à educação infantil, em 

parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, preservando o 

direito de opção da família em relação às crianças de até 3 (três) anos; 
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1.16) O Distrito Federal e os Municípios, com a colaboração da União e dos Estados, 

realizarão e publicarão, a cada ano, levantamento da demanda manifesta por educação infantil 

em creches e pré-escolas, como forma de planejar e verificar o atendimento; 

1.17) Estimular o acesso à educação infantil em tempo integral, para todas as crianças de 0 

(zero) a 5 (cinco) anos, conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil. 

1.18) Ampliar a oferta de Educação Infantil de 04 meses a 03 anos. 

1.19) Que até o final da década de educação todos os professores tenham habilitação 

específica de nível superior e 50% tenham a formação á nível de especialização latu senso. 

1.20) A partir da vigência deste Plano, somente admitir novos profissionais na Educação 

Infantil que possuam a titulação mínima em nível superior especifica em Educação Infantil ou 

com especialização na área. 

1.21) Promover cursos de aperfeiçoamento para o profissional de educação Infantil na área 

para que até o final da década estejam capacitados.  

1.22) Estabelecer que até no terceiro ano de vigência do Plano Municipal esteja instituído o 

setor de coordenação pedagógica para Educação Infantil, com formação específica na área de 

atuação à nível de Especialização Latu Senso, com carga horária de 40 horas semanais. 

1.23) Garantir alimentação escolar para as crianças atendidas na Educação Infantil, nos 

estabelecimentos públicos e conveniados com a colaboração financeira da União. 

1.24) Assegurar, fornecimento de materiais pedagógicos adequados às faixas etárias e às 

necessidades do trabalho educacional. 

1.25) Ampliar a oferta de vagas nas escolas de Educação Infantil, buscando parcerias com a 

União para a construção de novas unidades escolares para atender a demanda da população. 

1.26) Incentivar a participação dos pais e responsáveis, nas atividades escolares. 

1.27) Manter parâmetros de qualidade dos serviços de Educação Infantil. 

1.28) Aos profissionais atuantes na Educação Infantil oferecer cursos de formação, de modo 

que atenda aos requisitos de qualidade. 

1.29)Garantir a permanência após o curso de formação ou especialização aos profissionais 

atuantes na área, e aos que ingressarem, exigência do mesmo como pré-requisito. 

1.30)Reestruturação do Projeto Político Pedagógico, regimentos escolares, Planos de Estudo, 

Planos de trabalho em conformidade com a legislação da Educação Infantil. 

1.30) Promover e oportunizar a participação ativa dos pais e da família do educando, a fim de 

construir conjuntamente uma educação mais próxima da realidade. 
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1.31) Ampliar o espaço físico das escolas, e fazer o zoneamento das vagas para que os alunos 

frequentem as escolas mais próximas da sua residência. 

 

Meta 2: Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 

(seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) 

dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência 

deste PME. 

Estratégias: 

2.1) A Secretaria Municipal de Educação, deverá até o final do 4o (quarto) ano de vigência 

deste PME, elaborar e encaminhar ao Conselho Municipal de Educação, proposta de direitos e 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os (as) alunos (as) do ensino fundamental 

em consonância ao que for estabelecido pelos demais entes federados; 

2.2) Estabelecer a instância permanente de que trata o § 5º do art. 7º desta Lei, a implantação 

dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base nacional 

comum curricular do ensino fundamental; 

2.3) Criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos (as) alunos (as) do ensino 

fundamental; 

2.4) Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e do 

aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de transferência de renda, bem como 

das situações de discriminação, preconceitos e violências na escola, visando ao 

estabelecimento de condições adequadas para o sucesso escolar dos (as) alunos (as), em 

colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à 

infância, adolescência e juventude; 

2.5) Promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em parceria com órgãos 

públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude; 

2.6) Desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira articulada, a 

organização do tempo e das atividades didáticas entre a escola e o ambiente comunitário, 

considerando as especificidades da educação especial, das escolas do campo e das 

comunidades indígenas e quilombolas; 

2.7) Disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a organização flexível do trabalho 

pedagógico, incluindo adequação do calendário escolar de acordo com a realidade local, a 

identidade cultural e as condições climáticas da região; 
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2.8) Promover a relação das escolas com instituições e movimentos culturais, a fim de 

garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição dos (as) alunos (as) dentro 

e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem polos de criação e 

difusão cultural; 

2.9) Incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das atividades 

escolares dos filhos por meio do estreitamento das relações entre as escolas e as famílias; 

2.10) Estimular a oferta do ensino fundamental, em especial dos anos iniciais, para as 

populações do campo, indígenas e quilombolas, nas próprias comunidades; 

2.11) Desenvolver formas alternativas de oferta do ensino fundamental, garantida a qualidade, 

para atender aos filhos e filhas de profissionais que se dedicam a atividades de caráter 

itinerante; 

2.12) Oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos (às) estudantes e de estímulo a 

habilidades, inclusive mediante certames e concursos nacionais; 

2.13) Promover atividades de desenvolvimento e estímulo a habilidades esportivas nas 

escolas, interligadas a um plano de disseminação do desporto educacional e de 

desenvolvimento esportivo nacional. 

2.14) Informatizar as escolas de Ensino Fundamental, buscando a melhoria dos procedimentos 

pedagógicos, legislação e escrituração escolar. 

2.15) A partir da aprovação deste plano, assegurar que todas as escolas trabalhem com 

projetos pedagógicos, com observância das Diretrizes Curriculares para o Ensino 

Fundamental e dos Parâmetros Curriculares Nacionais, Normatizações do CMEES durante a 

década da educação. 

2.16) Promover a Gestão Democrática  em todas as escolas.  

2.17) Promover em parceria com a Secretaria da Saúde e Bem estar Social e empresas para 

possibilitar atendimento médico, dentista, psicólogo, oftalmologista, fonoaudiólogo aos 

alunos do Ensino Fundamental, observando a demanda da Educação Básica.   

2.18) Promover espaço adequado para servir a merenda escolar, por se tratar de um momento 

de aprendizagem e resgate da cidadania e garantir a merenda escolar com controle e 

qualidade, bem como promover constantemente cursos, encontros e aperfeiçoamento para 

trocas de experiências aos profissionais de educação que trabalham no preparo e distribuição 

da merenda.  

2.20) Promover a enturmação,  de no máximo duas turmas, das escolas do campo levando em 

conta o número de alunos, e os requisitos mínimos de infraestrutura para que o número 
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mínimo de alunos por turma não seja inferior há 10 alunos, na área rural, após a aprovação 

deste plano, quando houver necessidade.  

2.21) Promover a continuação do transporte escolar em parceria como Estado, dando 

prioridade para os alunos da zona rural.  

2.22) Oferecer formação continuada aos profissionais da educação, como: cursos, encontros, 

palestras ou seminários para capacitação profissional. 

2.23) Garantir às escolas de Ensino Fundamental, profissionais habilitados, coordenadores 

pedagógicos em número suficiente para o atendimento de qualidade dos alunos com normas 

complementares, inclusive para modalidade de educação de Jovens e Adultos.  

2.24) Estabelecer critérios para organização do transporte escolar no que concerne convênios 

e terceirização. 

2.25) Adequar os Projetos Políticos Pedagógicos, Planos Curriculares e de trabalho e 

Regimentos Escolares de acordo com as diretrizes do Plano Municipal de Educação, Sistema 

Municipal de Ensino e com a realidade.  

2.26) Realização do concurso público, para provimentos dos cargos necessários à educação, 

obedecendo as exigências legais. 

2.27) Realizar e ampliar o censo educacional para checar crianças e adolescentes fora da 

escola e portadores de necessidades especiais, por localização das escolas. Visando a 

demanda e universalização a oferta do ensino obrigatório, após a aprovação deste plano. 

2.28) Ressignificar o currículo escolar contemplando: Educação Ambiental, Educação para a 

Paz, Cultura afro-brasileira e Indígena, Educação para o Trânsito, Saúde, Sexualidade, 

Educação Fiscal bem como outros temas de relevância social, desenvolvidos sob temas 

transversais e projetos. 

2.29) Reaproveitamento dos profissionais da educação com titulação e concursados, para 

convocação em regime suplementar, conforme necessidade, após aprovação deste plano; 

conforme legislação vigente.  

2.30) Assegurar que todas as escolas tenham autonomia na construção e reconstrução do seu 

Projeto Político Pedagógico. 

2.31) Ampliar o horário de atendimento nas escolas, que houver necessidade, quando da 

implantação do EJA. 

2.32) Incentivar a permanência dos alunos na escola. 

2.33) Promover e fortalecer ações visando a integração entre escola, família e comunidade. 
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2.34) Qualificar o processo de avaliação dos alunos nas escolas levando em conta as 

especificidades do educando superando a lógica da reprovação incidindo sobre os indicies de 

evasão e distorção de idade escolaridade. 

2.35) Resgatar e valorizar as diversas culturas inseridas no contexto social da escola.  

 

Meta 3: Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 

(quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste PME, a 

taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento). 

Estratégias: 

3.1) Incentivar práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares estruturadas pela 

relação entre teoria e prática, por meio de currículos escolares que organizem, de maneira 

flexível e diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em dimensões como 

ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e esporte, garantindo-se a aquisição de 

equipamentos e laboratórios, a produção de material didático específico, a formação 

continuada de professores e a articulação com instituições acadêmicas, esportivas e culturais; 

3.2) Pactuar no âmbito da instância permanente de que trata o § 5o do art. 7o desta Lei, a 

implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a 

base nacional comum curricular do ensino médio; 

3.3) Garantir a fruição de bens e espaços culturais, de forma regular, bem como a ampliação 

da prática desportiva, integrada ao currículo escolar; 

3.4) Manter e ampliar programas e ações de correção de fluxo do ensino fundamental, por 

meio do acompanhamento individualizado do (a) aluno (a) com rendimento escolar defasado 

e pela adoção de práticas como aulas de reforço no turno complementar, estudos de 

recuperação e progressão parcial, de forma a reposicioná-lo no ciclo escolar de maneira 

compatível com sua idade; 

3.5) Assegurar transporte escolar a todos os alunos da zona rural para que os mesmos possam 

frequentar o ensino médio;  

3.6) Estruturar e fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da 

permanência dos e das jovens beneficiários (as) de programas de transferência de renda, no 

ensino médio, quanto à frequência, ao aproveitamento escolar e à interação com o coletivo, 

bem como das situações de discriminação, preconceitos e violências, práticas irregulares de 

exploração do trabalho, consumo de drogas, gravidez precoce, em colaboração com as 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm#art7§5
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famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à adolescência e 

juventude; 

3.7) Promover a busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos fora da escola, 

em articulação com os serviços de assistência social, saúde e proteção à adolescência e à 

juventude; 

3.8) Fomentar programas de educação e de cultura para a população urbana e do campo de 

jovens, na faixa etária de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, e de adultos, com qualificação 

social e profissional para aqueles que estejam fora da escola e com defasagem no fluxo 

escolar; 

3.9) Redimensionar a oferta de ensino médio nos turnos diurno e noturno, bem como a 

distribuição territorial das escolas de ensino médio, de forma a atender a toda a demanda, de 

acordo com as necessidades específicas dos (as) alunos (as); 

3.10) Desenvolver formas alternativas de oferta do ensino médio, garantida a qualidade, para 

atender aos filhos e filhas de profissionais que se dedicam a atividades de caráter itinerante; 

3.11) Implementar políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito ou quaisquer 

formas de discriminação, criando rede de proteção contra formas associadas de exclusão; 

3.12) Estimular a participação dos adolescentes nos cursos das áreas tecnológicas e 

científicas. 

3.13) Incentivar e monitorar os alunos para que ingressem no ensino médio dando 

continuidade dos estudos.  

3.14) Oportunizar que os alunos reconheçam suas habilidades e vocações. 3.15) Possibilitar 

intercâmbios 

3.16) Esclarecer para os pais a obrigatoriedade do ensino até os 17 anos.  

 

Meta 4: Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 

o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, 

preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional 

inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços 

especializados, públicos ou conveniados. 

Estratégias: 

4.1) Contabilizar, para fins do repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, as matrículas 

dos (as) estudantes da educação regular da rede pública que recebam atendimento educacional 
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especializado complementar e suplementar, sem prejuízo do cômputo dessas matrículas na 

educação básica regular, e as matrículas efetivadas, conforme o censo escolar mais atualizado, 

na educação especial oferecida em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas 

sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público e com atuação exclusiva na 

modalidade, nos termos da Lei no11.494, de 20 de junho de 2007; 

4.2) Promover, no prazo de vigência deste PME, a universalização do atendimento escolar à 

demanda manifesta pelas famílias de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, observado o que 

dispõe a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional; 

4.3) Implantar, ao longo deste PME, salas de recursos multifuncionais e fomentar a formação 

continuada de professores e professoras para o atendimento educacional especializado nas 

escolas urbanas, do campo, indígenas e de comunidades quilombolas; 

4.4) Garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, 

classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados, nas formas 

complementar e suplementar, a todos (as) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública de 

educação básica, conforme necessidade identificada por meio de avaliação, ouvidos a família 

e o aluno; 

4.5) Estimular a criação de centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria, 

articulados com instituições acadêmicas e integrados por profissionais das áreas de saúde, 

assistência social, pedagogia e psicologia, para apoiar o trabalho dos (as) professores da 

educação básica com os (as) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; 

4.6) Criar programas suplementares que promovam a acessibilidade nas instituições públicas, 

para garantir o acesso e a permanência dos (as) alunos (as) com deficiência por meio da 

adequação arquitetônica, da oferta de transporte acessível e da disponibilização de material 

didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva, assegurando, ainda, no contexto escolar, 

em todas as etapas, níveis e modalidades de ensino, a identificação dos (as) alunos (as) com 

altas habilidades ou superdotação; 

4.7) Garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS como 

primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda língua, aos (às) 

alunos (as) surdos e com deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas e 

classes bilíngues e em escolas inclusivas, nos termos do art. 22 do Decreto no  5.626, de 22 de 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11494.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9394.htm
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dezembro de 2005, e dos arts. 24 e 30 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, bem como a adoção do Sistema Braille de leitura para cegos e surdos-cegos; 

4.8) Garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular sob 

alegação de deficiência e promovida a articulação pedagógica entre o ensino regular e o 

atendimento educacional especializado; 

4.9) Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola e ao atendimento 

educacional especializado, bem como da permanência e do desenvolvimento escolar dos (as) 

alunos (as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação beneficiários (as) de programas de transferência de renda, juntamente com o 

combate às situações de discriminação, preconceito e violência, com vistas ao 

estabelecimento de condições adequadas para o sucesso educacional, em colaboração com as 

famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, à 

adolescência e à juventude; 

4.10) Promover a articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de saúde, 

assistência social e direitos humanos, em parceria com as famílias, com o fim de desenvolver 

modelos de atendimento voltados à continuidade do atendimento escolar, na educação de 

jovens e adultos, das pessoas com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento com 

idade superior à faixa etária de escolarização obrigatória, de forma a assegurar a atenção 

integral ao longo da vida; 

4.11) Instituir apoiar a ampliação das equipes de profissionais da educação para atender à 

demanda do processo de escolarização dos (das) estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, garantindo a oferta de 

professores (as) do atendimento educacional especializado, profissionais de apoio ou 

auxiliares, tradutores (as) e intérpretes de Libras, guias-intérpretes para surdos-cegos, 

professores de Libras, prioritariamente surdos, e professores bilíngues; 

4.12) Definir, no segundo ano de vigência deste PME, indicadores de qualidade e política de 

avaliação e supervisão para o funcionamento de instituições públicas e privadas que prestam 

atendimento a alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação; 

4.13) Promover, por iniciativa do Ministério da Educação, nos órgãos de pesquisa, 

demografia e estatística competentes, a obtenção de informação detalhada sobre o perfil das 

pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos; 
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4.14) Incentivar a inclusão nos cursos de licenciatura e nos demais cursos de formação para 

profissionais da educação, inclusive em nível de pós-graduação, observado o disposto 

no caput do art. 207 da Constituição Federal, dos referenciais teóricos, das teorias de 

aprendizagem e dos processos de ensino-aprendizagem relacionados ao atendimento 

educacional de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação; 

4.15) Promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem 

fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a ampliar as condições de apoio ao 

atendimento escolar integral das pessoas com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculadas nas redes públicas de 

ensino; 

4.16) Promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem 

fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a ampliar a oferta de formação 

continuada e a produção de material didático acessível, assim como os serviços de 

acessibilidade necessários ao pleno acesso, participação e aprendizagem dos estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação 

matriculados na rede pública de ensino; 

4.17 Promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem 

fins lucrativos, conveniadas com o poder público, a fim de favorecer a participação das 

famílias e da sociedade na construção do sistema educacional inclusivo. 

 

Meta 5: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3o (terceiro) ano do 

ensino fundamental. 

Estratégias: 

5.1) Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do ensino 

fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com qualificação 

e valorização dos (as) professores (as) alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, a 

fim de garantir a alfabetização plena de todas as crianças; 

5.2) Instituir instrumentos de avaliação nacional periódicos e específicos para aferir a 

alfabetização das crianças, aplicados a cada ano, bem como estimular os sistemas de ensino e 

as escolas a criarem os respectivos instrumentos de avaliação e monitoramento, 

implementando medidas pedagógicas para alfabetizar todos os alunos e alunas até o final do 

terceiro ano do ensino fundamental; 
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5.3) Selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para a alfabetização de 

crianças, assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, bem como o 

acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas, devendo ser 

disponibilizadas, preferencialmente, como recursos educacionais abertos; 

5.4) Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas 

inovadoras que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a 

aprendizagem dos (as) alunos (as), consideradas as diversas abordagens metodológicas e sua 

efetividade; 

5.5) Apoiar a alfabetização de crianças do campo, indígenas, quilombolas e de populações 

itinerantes, com a produção de materiais didáticos específicos, e desenvolver instrumentos de 

acompanhamento que considerem o uso da língua materna pelas comunidades indígenas e a 

identidade cultural das comunidades quilombolas; 

5.6) Estimular a formação inicial e continuada de professores (as) para a alfabetização de 

crianças, com o conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas 

inovadoras, estimulando a articulação entre programas de pós-graduação stricto sensu e ações 

de formação continuada de professores (as) para a alfabetização; 

5.7 Apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as suas especificidades, 

inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas, sem estabelecimento de terminalidade 

temporal. 

5.8 Promover parcerias entre escolas e pais, incentivando o acompanhamento das atividades 

escolares dos filhos. 

5.9 Elaborar periodicamente metas e praticas de avaliação com base na realidade da escola e 

dos alunos havendo também formação continuada dos professores. 

5.10 Desenvolver programas de alfabetização alternativos para que se oportunize novas 

perspectivas a fim de se chegar aos objetivos da alfabetização até o terceiro ano do Ensino 

Fundamental. 

 

Meta 6: Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por 

cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por 

cento) dos (as) alunos (as) da educação básica. 

Estratégias: 

6.1) Promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica pública em tempo integral, 

por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive 

culturais e esportivas, de forma que o tempo de permanência dos (as) alunos (as) na escola, ou 
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sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o 

ano letivo, com a ampliação progressiva da jornada de professores em uma única escola; 

6.2) Instituir, em regime de colaboração, programa de construção de escolas com padrão 

arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento em tempo integral, prioritariamente 

em comunidades pobres ou com crianças em situação de vulnerabilidade social; 

6.3) Institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa nacional de ampliação e 

reestruturação das escolas públicas, por meio da instalação de quadras poliesportivas, 

laboratórios, inclusive de informática, espaços para atividades culturais, bibliotecas, 

auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos, bem como da produção de 

material didático e da formação de recursos humanos para a educação em tempo integral; 

6.4) Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e 

esportivos e com equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas, praças, 

parques, museus, teatros, cinemas e planetários; 

6.5) Estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar de alunos (as) 

matriculados nas escolas da rede pública de educação básica por parte das entidades privadas 

de serviço social vinculadas ao sistema sindical, de forma concomitante e em articulação com 

a rede pública de ensino; 

6.6) Orientar a aplicação da gratuidade de que trata o art. 13 da Lei no 12.101, de 27 de 

novembro de 2009, em atividades de ampliação da jornada escolar de alunos (as) das escolas 

da rede pública de educação básica, de forma concomitante e em articulação com a rede 

pública de ensino; 

6.7) Atender às escolas do campo e de comunidades indígenas e quilombolas na oferta de 

educação em tempo integral, com base em consulta prévia e informada, considerando-se as 

peculiaridades locais; 

6.8) Garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na faixa etária de 4 (quatro) a 17 

(dezessete) anos, assegurando atendimento educacional especializado complementar e 

suplementar ofertado em salas de recursos multifuncionais da própria escola ou em 

instituições especializadas; 

6.9) Adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola, 

direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com 

atividades recreativas, esportivas e culturais.  

6.10) Buscar em parceria com a União ampliação dos espaços físicos das escolas para atender 

as demandas do turno integral. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12101.htm#art13.
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12101.htm#art13.
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6.11) Garantir as escolas integralidade de recursos humanos específicos para atender as 

demandas do turno integral.  

6.12) Promover atividades que permitam envolver a comunidade onde a escola está inserida 

de forma a estreitar o relacionamento entre ambos. 

 

Meta 7: Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, 

com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias 

nacionais para o Ideb: 

IDEB 2015 2017 2019 2021 

Anos iniciais do ensino fundamental 5,2 5,5 5,7 6,0 

Anos finais do ensino fundamental 4,7 5,0 5,2 5,5 

Ensino médio 4,3 4,7 5,0 5,2 

Estratégias: 

7.1) Estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, diretrizes pedagógicas para a 

educação básica e a base nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada ano do ensino fundamental e 

médio, respeitada a diversidade regional, estadual e local; 

7.2) Assegurar que: 

a) No quinto ano de vigência deste PME, pelo menos 70% (setenta por cento) dos (as) alunos 

(as) do ensino fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível suficiente de 

aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu 

ano de estudo, e 50% (cinquenta por cento), pelo menos, o nível desejável; 

b) No último ano de vigência deste PME, todos os (as) estudantes do ensino fundamental e do 

ensino médio tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 80% (oitenta por 

cento), pelo menos, o nível desejável; 

7.3) Contribuir para constituir, em colaboração entre a União,  e o Estado um conjunto 

nacional de indicadores de avaliação institucional com base no perfil do alunado e do corpo 

de profissionais da educação, nas condições de infraestrutura das escolas, nos recursos 

pedagógicos disponíveis, nas características da gestão e em outras dimensões relevantes, 

considerando as especificidades das modalidades de ensino; 

7.4) Induzir processo contínuo de auto avaliação das escolas de educação básica, por meio da 

constituição de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas, 

destacando-se a elaboração de planejamento estratégico, a melhoria contínua da qualidade 
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educacional, a formação continuada dos (as) profissionais da educação e o aprimoramento da 

gestão democrática; 

7.5) Formalizar e executar os planos de ações articuladas dando cumprimento às metas de 

qualidade estabelecidas para a educação básica pública e às estratégias de apoio técnico e 

financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação de professores e professoras 

e profissionais de serviços e apoio escolares, à ampliação e ao desenvolvimento de recursos 

pedagógicos e à melhoria e expansão da infraestrutura física da rede escolar; 

7.6) Associar a prestação de assistência técnica financeira à fixação de metas intermediárias, 

nos termos estabelecidos conforme pactuação voluntária entre os entes, priorizando sistemas e 

redes de ensino com Ideb abaixo da média nacional; 

7.7) Aprimorar continuamente os instrumentos de avaliação da qualidade do ensino 

fundamental e médio, de forma a englobar o ensino de ciências nos exames aplicados nos 

anos finais do ensino fundamental, e incorporar o Exame Nacional do Ensino Médio, 

assegurada a sua universalização, ao sistema de avaliação da educação básica, bem como 

apoiar o uso dos resultados das avaliações nacionais pelas escolas e redes de ensino para a 

melhoria de seus processos e práticas pedagógicas; 

7.8) Desenvolver indicadores específicos de avaliação da qualidade da educação especial, 

bem como da qualidade da educação bilíngue para surdos; 

7.9) Orientar as políticas das redes e sistemas de ensino, de forma a buscar atingir as metas do 

Ideb, diminuindo a diferença entre as escolas com os menores índices e a média nacional, 

garantindo equidade da aprendizagem e reduzindo pela metade, até o último ano de vigência 

deste PME, as diferenças entre as médias dos índices dos Estados, inclusive do Distrito 

Federal, e dos Municípios; 

7.10) Fixar, acompanhar e divulgar bienalmente os resultados pedagógicos dos indicadores do 

sistema nacional de avaliação da educação básica e do Ideb, relativos às escolas, às redes 

públicas de educação básica e aos sistemas de ensino da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, assegurando a contextualização desses resultados, com relação a 

indicadores sociais relevantes, como os de nível socioeconômico das famílias dos (as) alunos 

(as), e a transparência e o acesso público às informações técnicas de concepção e operação do 

sistema de avaliação; 

7.11) Melhorar o desempenho dos alunos da educação básica nas avaliações da aprendizagem 

no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes - PISA, tomado como instrumento 

externo de referência, internacionalmente reconhecido, de acordo com as seguintes projeções: 
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PISA 2015 2018 2021 

Média dos resultados em matemática, leitura e ciências 438 455 473 

7.12) Incentivar o desenvolvimento, selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais 

para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio e incentivar práticas 

pedagógicas inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem, 

assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, com preferência 

para softwares livres e recursos educacionais abertos, bem como o acompanhamento dos 

resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas; 

7.13) Garantir transporte gratuito para todos (as) os (as) estudantes da educação do campo na 

faixa etária da educação escolar obrigatória, mediante renovação e padronização integral da 

frota de veículos, de acordo com especificações definidas pelo Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, e financiamento compartilhado, com 

participação da União proporcional às necessidades dos entes federados, visando a reduzir a 

evasão escolar e o tempo médio de deslocamento a partir de cada situação local; 

7.14) Desenvolver pesquisas de modelos alternativos de atendimento escolar para a população 

do campo que considerem as especificidades locais e as boas práticas nacionais e 

internacionais; 

7.15) Universalizar, até o quinto ano de vigência deste PME, o acesso à rede mundial de 

computadores em banda larga de alta velocidade e triplicar, até o final da década, a relação 

computador/aluno (a) nas escolas da rede pública de educação básica, promovendo a 

utilização pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação; 

7.16) Apoiar técnica e financeiramente a gestão escolar mediante transferência direta de 

recursos financeiros à escola, garantindo a participação da comunidade escolar no 

planejamento e na aplicação dos recursos, visando à ampliação da transparência e ao efetivo 

desenvolvimento da gestão democrática; 

7.17) Ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao (à) aluno (a), em todas as 

etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, 

transporte, alimentação e assistência à saúde; 

7.18) Assegurar a todas as escolas públicas de educação básica o acesso a energia elétrica, 

abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário e manejo dos resíduos sólidos, garantir 

o acesso dos alunos a espaços para a prática esportiva, a bens culturais e artísticos e a 

equipamentos e laboratórios de ciências e, em cada edifício escolar, garantir a acessibilidade 

às pessoas com deficiência; 
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7.19) Institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa nacional de 

reestruturação e aquisição de equipamentos para escolas públicas, visando à equalização 

regional das oportunidades educacionais; 

7.20) Prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no 

ambiente escolar a todas as escolas públicas da educação básica, criando, inclusive, 

mecanismos para implementação das condições necessárias para a universalização das 

bibliotecas nas instituições educacionais, com acesso a redes digitais de computadores, 

inclusive a internet; 

7.21) Estabelecer, no prazo de 4 (quatro) anos contados da publicação desta Lei, parâmetros 

mínimos de qualidade dos serviços da educação básica, a serem utilizados como referência 

para infraestrutura das escolas, recursos pedagógicos, entre outros insumos relevantes, bem 

como instrumento para adoção de medidas para a melhoria da qualidade do ensino; 

7.22) Informatizar integralmente a gestão das escolas públicas e das secretarias de educação 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como manter programa nacional de 

formação inicial e continuada para o pessoal técnico das secretarias de educação; 

7.23) Garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento de 

ações destinadas à capacitação de educadores para detecção dos sinais de suas causas, como a 

violência doméstica e sexual, favorecendo a adoção das providências adequadas para 

promover a construção da cultura de paz e um ambiente escolar dotado de segurança para a 

comunidade; 

7.24) Implementar políticas de inclusão e permanência na escola para adolescentes e jovens 

que se encontram em regime de liberdade assistida e em situação de rua, assegurando os 

princípios da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente; 

7.25) Garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as culturas afro-brasileira 

e indígenas e implementar ações educacionais, nos termos das Leis nos 10.639, de 9 de 

janeiro de 2003, e 11.645, de 10 de março de 2008, assegurando-se a implementação das 

respectivas diretrizes curriculares nacionais, por meio de ações colaborativas com fóruns de 

educação para a diversidade étnico-racial, conselhos escolares, equipes pedagógicas e a 

sociedade civil; 

7.26) Consolidar a educação escolar no campo de populações tradicionais, de populações 

itinerantes e de comunidades indígenas e quilombolas, respeitando a articulação entre os 

ambientes escolares e comunitários e garantindo: o desenvolvimento sustentável e 

preservação da identidade cultural; a participação da comunidade na definição do modelo de 

organização pedagógica e de gestão das instituições, consideradas as práticas socioculturais e 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/2003/L10.639.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/2003/L10.639.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm
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as formas particulares de organização do tempo; a oferta bilíngue na educação infantil e nos 

anos iniciais do ensino fundamental, em língua materna das comunidades indígenas e em 

língua portuguesa; a reestruturação e a aquisição de equipamentos; a oferta de programa para 

a formação inicial e continuada de profissionais da educação; e o atendimento em educação 

especial; 

7.27) Desenvolver currículos e propostas pedagógicas específicas para educação escolar para 

as escolas do campo e para as comunidades indígenas e quilombolas, incluindo os conteúdos 

culturais correspondentes às respectivas comunidades e considerando o fortalecimento das 

práticas socioculturais e da língua materna de cada comunidade indígena, produzindo e 

disponibilizando materiais didáticos específicos, inclusive para os (as) alunos (as) com 

deficiência; 

7.28) Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a educação formal com 

experiências de educação popular e cidadã, com os propósitos de que a educação seja 

assumida como responsabilidade de todos e de ampliar o controle social sobre o cumprimento 

das políticas públicas educacionais; 

7.29) Promover a articulação dos programas da área da educação, de âmbito local e nacional, 

com os de outras áreas, como saúde, trabalho e emprego, assistência social, esporte e cultura, 

possibilitando a criação de rede de apoio integral às famílias, como condição para a melhoria 

da qualidade educacional; 

7.30) Universalizar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas áreas da saúde e 

da educação, o atendimento aos (às) estudantes da rede escolar pública de educação básica por 

meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde; 

7.31) Estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a promoção, prevenção, 

atenção e atendimento à saúde e à integridade física, mental e emocional dos (das) 

profissionais da educação, como condição para a melhoria da qualidade educacional; 

7.32) Fortalecer, com a colaboração técnica e financeira da União, em articulação com o 

sistema nacional de avaliação, os sistemas estaduais de avaliação da educação básica, com 

participação, por adesão, das redes municipais de ensino, para orientar as políticas públicas e 

as práticas pedagógicas, com o fornecimento das informações às escolas e à sociedade; 

7.33) Promover, com especial ênfase, em consonância com as diretrizes do Plano Nacional do 

Livro e da Leitura, a formação de leitores e leitoras e a capacitação de professores e 

professoras, bibliotecários e bibliotecárias e agentes da comunidade para atuar como 

mediadores e mediadoras da leitura, de acordo com a especificidade das diferentes etapas do 

desenvolvimento e da aprendizagem; 
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7.34) Instituir, em articulação com os Estados, os Municípios e o Distrito Federal, programa 

nacional de formação de professores e professoras e de alunos e alunas para promover e 

consolidar política de preservação da memória nacional; 

7.35) Promover a regulação da oferta da educação básica pela iniciativa privada, de forma a 

garantir a qualidade e o cumprimento da função social da educação; 

7.36) Estabelecer políticas de estímulo às escolas que melhorarem o desempenho no Ideb, de 

modo a valorizar o mérito do corpo docente, da direção e da comunidade escolar. 

7.37) Adequar o currículo as normas das avaliações externas. 

7.38) Elaborar metas e realizar monitoramento das mesmas, reavaliando os objetivos.  

7.39) Desenvolver propostas pedagógicas para cada escola observando sua realidade. 

7.40) Considerar os avanços e progressos de cada educando de acordo com a sua 

individualidade.  

 

 Meta 8: Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) 

anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de 

vigência deste Plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no 

País e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média 

entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE. 

Estratégias: 

8.1) Institucionalizar programas e desenvolver tecnologias para correção de fluxo, para 

acompanhamento pedagógico individualizado e para recuperação e progressão parcial, bem 

como priorizar estudantes com rendimento escolar defasado, considerando as especificidades 

dos segmentos populacionais considerados; 

8.2) Implementar programas de educação de jovens e adultos para os segmentos 

populacionais considerados, que estejam fora da escola e com defasagem idade-série, 

associados a outras estratégias que garantam a continuidade da escolarização, após a 

alfabetização inicial; 

8.3) Garantir acesso gratuito a exames de certificação da conclusão dos ensinos fundamental e 

médio; 

8.4) Expandir a oferta gratuita de educação profissional técnica por parte das entidades 

privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical, de forma 

concomitante ao ensino ofertado na rede escolar pública, para os segmentos populacionais 

considerados; 
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8.5) Promover, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, o acompanhamento e o 

monitoramento do acesso à escola específicos para os segmentos populacionais considerados, 

identificar motivos de absenteísmo e colaborar com os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios para a garantia de frequência e apoio à aprendizagem, de maneira a estimular a 

ampliação do atendimento desses (as) estudantes na rede pública regular de ensino; 

8.6) Promover busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos segmentos populacionais 

considerados, em parceria com as áreas de assistência social, saúde e proteção à juventude. 

8.7) Estabelecer parcerias com a iniciativa privada a fim de incentivar a permanência na 

escola e consequentemente a conclusão do curso. 

 

Meta 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 

93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da 

vigência deste PME, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta 

por cento) a taxa de analfabetismo funcional. 

Estratégias: 

9.1) Assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos os que não tiveram 

acesso à educação básica na idade própria; 

9.2) Realizar diagnóstico dos jovens e adultos com ensino fundamental e médio incompletos, 

para identificar a demanda ativa por vagas na educação de jovens e adultos; 

9.3) Implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de continuidade da 

escolarização básica; 

9.4) Criar benefício adicional no programa nacional de transferência de renda para jovens e 

adultos que frequentarem cursos de alfabetização; 

9.5) Realizar chamadas públicas regulares para educação de jovens e adultos, promovendo-se 

busca ativa em regime de colaboração entre entes federados e em parceria com organizações 

da sociedade civil; 

9.6) Realizar avaliação, por meio de exames específicos, que permita aferir o grau de 

alfabetização de jovens e adultos com mais de 15 (quinze) anos de idade; 

9.7) Executar ações de atendimento ao (à) estudante da educação de jovens e adultos por meio 

de programas suplementares de transporte, alimentação e saúde, inclusive atendimento 

oftalmológico e fornecimento gratuito de óculos, em articulação com a área da saúde; 

9.8) Assegurar a oferta de educação de jovens e adultos, nas etapas de ensino fundamental e 

médio, às pessoas privadas de liberdade em todos os estabelecimentos penais, assegurando-se 
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formação específica dos professores e das professoras e implementação de diretrizes nacionais 

em regime de colaboração; 

9.9) Apoiar técnica e financeiramente projetos inovadores na educação de jovens e adultos 

que visem ao desenvolvimento de modelos adequados às necessidades específicas desses (as) 

alunos (as); 

9.10) Estabelecer mecanismos e incentivos que integrem os segmentos empregadores, 

públicos e privados, e os sistemas de ensino, para promover a compatibilização da jornada de 

trabalho dos empregados e das empregadas com a oferta das ações de alfabetização e de 

educação de jovens e adultos; 

9.11) Implementar programas de capacitação tecnológica da população jovem e adulta, 

direcionados para os segmentos com baixos níveis de escolarização formal e para os (as) 

alunos (as) com deficiência, articulando os sistemas de ensino, a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, as universidades, as cooperativas e as associações, por 

meio de ações de extensão desenvolvidas em centros vocacionais tecnológicos, com 

tecnologias assistidas que favoreçam a efetiva inclusão social e produtiva dessa população; 

9.12) Considerar, nas políticas públicas de jovens e adultos, as necessidades dos idosos, com 

vistas à promoção de políticas de erradicação do analfabetismo, ao acesso a tecnologias 

educacionais e atividades recreativas, culturais e esportivas, à implementação de programas 

de valorização e compartilhamento dos conhecimentos e experiência dos idosos e à inclusão 

dos temas do envelhecimento e da velhice nas escolas. 

 

Meta 10: Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de 

educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à 

educação profissional. 

Estratégias: 

10.1) Manter programa nacional de educação de jovens e adultos voltado à conclusão do 

ensino fundamental e à formação profissional inicial, de forma a estimular a conclusão da 

educação básica; 

10.2) Expandir as matrículas na educação de jovens e adultos, de modo a articular a formação 

inicial e continuada de trabalhadores com a educação profissional, objetivando a elevação do 

nível de escolaridade do trabalhador e da trabalhadora; 

10.3) Fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a educação profissional, em 

cursos planejados, de acordo com as características do público da educação de jovens e 
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adultos e considerando as especificidades das populações itinerantes e do campo e das 

comunidades indígenas e quilombolas, inclusive na modalidade de educação a distância; 

10.4) Ampliar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com deficiência e baixo 

nível de escolaridade, por meio do acesso à educação de jovens e adultos articulada à 

educação profissional; 

10.5) Implantar programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos voltados à 

expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas que atuam na educação de jovens e 

adultos integrada à educação profissional, garantindo acessibilidade à pessoa com deficiência; 

10.6) Estimular a diversificação curricular da educação de jovens e adultos, articulando a 

formação básica e a preparação para o mundo do trabalho e estabelecendo inter-relações entre 

teoria e prática, nos eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania, de 

forma a organizar o tempo e o espaço pedagógicos adequados às características desses alunos 

e alunas; 

10.7) Fomentar a produção de material didático, o desenvolvimento de currículos e 

metodologias específicas, os instrumentos de avaliação, o acesso a equipamentos e 

laboratórios e a formação continuada de docentes das redes públicas que atuam na educação 

de jovens e adultos articulada à educação profissional; 

10.8) Fomentar a oferta pública de formação inicial e continuada para trabalhadores e 

trabalhadoras articulada à educação de jovens e adultos, em regime de colaboração e com 

apoio de entidades privadas de formação profissional vinculadas ao sistema sindical e de 

entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com atuação exclusiva 

na modalidade; 

10.9) Institucionalizar programa nacional de assistência ao estudante, compreendendo ações 

de assistência social, financeira e de apoio psicopedagógico que  contribuam para garantir o 

acesso, a permanência, a aprendizagem e a conclusão com êxito da educação de jovens e 

adultos articulada à educação profissional; 

10.10) Orientar a expansão da oferta de educação de jovens e adultos articulada à educação 

profissional, de modo a atender às pessoas privadas de liberdade nos estabelecimentos penais, 

assegurando-se formação específica dos professores e das professoras e implementação de 

diretrizes nacionais em regime de colaboração; 

10.11) Implementar mecanismos de reconhecimento de saberes dos jovens e adultos 

trabalhadores, a serem considerados na articulação curricular dos cursos de formação inicial e 

continuada e dos cursos técnicos de nível médio. 
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Meta 11: Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, 

assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão 

no segmento público. 

Estratégias: 

11.1) Expandir as matrículas de educação profissional técnica de nível médio na Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, levando em consideração a 

responsabilidade dos Institutos na ordenação territorial, sua vinculação com arranjos 

produtivos, sociais e culturais locais e regionais, bem como a interiorização da educação 

profissional; 

11.2) Fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio nas 

redes públicas estaduais de ensino; 

11.3) Fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio na 

modalidade de educação a distância, com a finalidade de ampliar a oferta e democratizar o 

acesso à educação profissional pública e gratuita, assegurado padrão de qualidade; 

11.4) Estimular a expansão do estágio na educação profissional técnica de nível médio e do 

ensino médio regular, preservando-se seu caráter pedagógico integrado ao itinerário formativo 

do aluno, visando à formação de qualificações próprias da atividade profissional, à 

contextualização curricular e ao desenvolvimento da juventude; 

11.5) Ampliar a oferta de programas de reconhecimento de saberes para fins de certificação 

profissional em nível técnico; 

11.6) Ampliar a oferta de matrículas gratuitas de educação profissional técnica de nível médio 

pelas entidades privadas de formação profissional vinculadas ao sistema sindical e entidades 

sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com atuação exclusiva na 

modalidade; 

11.7) Expandir a oferta de financiamento estudantil à educação profissional técnica de nível 

médio oferecida em instituições privadas de educação superior; 

11.8) Institucionalizar sistema de avaliação da qualidade da educação profissional técnica de 

nível médio das redes escolares públicas e privadas; 

11.9) Expandir o atendimento do ensino médio gratuito integrado à formação profissional 

para as populações do campo e para as comunidades indígenas e quilombolas, de acordo com 

os seus interesses e necessidades; 

11.10) Expandir a oferta de educação profissional técnica de nível médio para as pessoas com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; 
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11.11) Elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos técnicos de nível médio na 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica para 90% (noventa por 

cento) e elevar, nos cursos presenciais, a relação de alunos (as) por professor para 20 (vinte); 

11.12) Elevar gradualmente o investimento em programas de assistência estudantil e 

mecanismos de mobilidade acadêmica, visando a garantir as condições necessárias à 

permanência dos (as) estudantes e à conclusão dos cursos técnicos de nível médio; 

11.13) Reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais no acesso e permanência na 

educação profissional técnica de nível médio, inclusive mediante a adoção de políticas 

afirmativas, na forma da lei; 

11.14) Estruturar sistema nacional de informação profissional, articulando a oferta de 

formação das instituições especializadas em educação profissional aos dados do mercado de 

trabalho e a consultas promovidas em entidades empresariais e de trabalhadores  

Meta 12: Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta 

por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 

(dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, 

pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público. 

Estratégias: 

12.1) Otimizar a capacidade instalada da estrutura física e de recursos humanos das 

instituições públicas de educação superior, mediante ações planejadas e coordenadas, de 

forma a ampliar e interiorizar o acesso à graduação; 

12.2) Ampliar a oferta de vagas, por meio da expansão e interiorização da rede federal de 

educação superior, da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e do 

sistema Universidade Aberta do Brasil, considerando a densidade populacional, a oferta de 

vagas públicas em relação à população na idade de referência e observadas as características 

regionais das micro e mesorregiões definidas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística - IBGE, uniformizando a expansão no território nacional; 

12.3) Elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais nas 

universidades públicas para 90% (noventa por cento), ofertar, no mínimo, um terço das vagas 

em cursos noturnos e elevar a relação de estudantes por professor (a) para 18 (dezoito), 

mediante estratégias de aproveitamento de créditos e inovações acadêmicas que valorizem a 

aquisição de competências de nível superior; 

12.4) Fomentar a oferta de educação superior pública e gratuita prioritariamente para a 

formação de professores e professoras para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências 

e matemática, bem como para atender ao défice de profissionais em áreas específicas; 
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12.5) Ampliar as políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas aos (às) estudantes 

de instituições públicas, bolsistas de instituições privadas de educação superior e beneficiários 

do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, de que trata a Lei no 10.260, de 12 de julho de 

2001, na educação superior, de modo a reduzir as desigualdades étnico-raciais e ampliar as 

taxas de acesso e permanência na educação superior de estudantes egressos da escola pública, 

afrodescendentes e indígenas e de estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, de forma a apoiar seu sucesso 

acadêmico; 

12.6) Expandir o financiamento estudantil por meio do Fundo de Financiamento Estudantil - 

FIES, de que trata a Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001, com a constituição de fundo 

garantidor do financiamento, de forma a dispensar progressivamente a exigência de fiador; 

12.7) Assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos curriculares exigidos 

para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, 

prioritariamente, para áreas de grande pertinência social; 

12.8) Ampliar a oferta de estágio como parte da formação na educação superior; 

12.9) Ampliar a participação proporcional de grupos historicamente desfavorecidos na 

educação superior, inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas, na forma da lei; 

12.10) Assegurar condições de acessibilidade nas instituições de educação superior, na forma 

da legislação; 

12.11) Fomentar estudos e pesquisas que analisem a necessidade de articulação entre 

formação, currículo, pesquisa e mundo do trabalho, considerando as necessidades 

econômicas, sociais e culturais do País; 

12.12) Consolidar e ampliar programas e ações de incentivo à mobilidade estudantil e docente 

em cursos de graduação e pós-graduação, em âmbito nacional e internacional, tendo em vista 

o enriquecimento da formação de nível superior; 

12.13) Expandir atendimento específico a populações do campo e comunidades indígenas e 

quilombolas, em relação a acesso, permanência, conclusão e formação de profissionais para 

atuação nessas populações; 

12.14) Mapear a demanda e fomentar a oferta de formação de pessoal de nível superior, 

destacadamente a que se refere à formação nas áreas de ciências e matemática, considerando 

as necessidades do desenvolvimento do País, a inovação tecnológica e a melhoria da 

qualidade da educação básica; 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LEIS_2001/L10260.htm
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12.15) Institucionalizar programa de composição de acervo digital de referências 

bibliográficas e audiovisuais para os cursos de graduação, assegurada a acessibilidade às 

pessoas com deficiência;  

12.16) Consolidar processos seletivos nacionais e regionais para acesso à educação superior 

como forma de superar exames vestibulares isolados; 

12.17) Estimular mecanismos para ocupar as vagas ociosas em cada período letivo na 

educação superior pública; 

12.18) Estimular a expansão e reestruturação das instituições de educação superior estaduais e 

municipais cujo ensino seja gratuito, por meio de apoio técnico e financeiro do Governo 

Federal, mediante termo de adesão a programa de reestruturação, na forma de regulamento, 

que considere a sua contribuição para a ampliação de vagas, a capacidade fiscal e as 

necessidades dos sistemas de ensino dos entes mantenedores na oferta e qualidade da 

educação básica; 

12.19) Reestruturar com ênfase na melhoria de prazos e qualidade da decisão, no prazo de 2 

(dois) anos, os procedimentos adotados na área de avaliação, regulação e supervisão, em 

relação aos processos de autorização de cursos e instituições, de reconhecimento ou 

renovação de reconhecimento de cursos superiores e de credenciamento ou recredenciamento 

de instituições, no âmbito do sistema federal de ensino; 

12.20) Ampliar, no âmbito do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - 

FIES, de que trata a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, e do Programa Universidade para 

Todos - PROUNI, de que trata a Lei no11.096, de 13 de janeiro de 2005, os benefícios 

destinados à concessão de financiamento a estudantes regularmente matriculados em cursos 

superiores presenciais ou a distância, com avaliação positiva, de acordo com regulamentação 

própria, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação; 

12.21) Fortalecer as redes físicas de laboratórios multifuncionais das IES e ICTs nas áreas 

estratégicas definidas pela política e estratégias nacionais de ciência, tecnologia e inovação. 

 

Meta 13: Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e 

doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação 

superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e 

cinco por cento) doutores. 

Estratégias: 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LEIS_2001/L10260.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11096.htm
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13.1) Aperfeiçoar o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, de que 

trata a Lei no 10.861, de 14 de abril de 2004, fortalecendo as ações de avaliação, regulação e 

supervisão; 

13.2) Ampliar a cobertura do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE, de 

modo a ampliar o quantitativo de estudantes e de áreas avaliadas no que diz respeito à 

aprendizagem resultante da graduação; 

13.3) Induzir processo contínuo de autoavaliação das instituições de educação superior, 

fortalecendo a participação das comissões próprias de avaliação, bem como a aplicação de 

instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a 

qualificação e a dedicação do corpo docente; 

13.4) Promover a melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia e licenciaturas, por meio da 

aplicação de instrumento próprio de avaliação aprovado pela Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior - CONAES, integrando-os às demandas e necessidades das 

redes de educação básica, de modo a permitir aos graduandos a aquisição das qualificações 

necessárias a conduzir o processo pedagógico de seus futuros alunos (as), combinando 

formação geral e específica com a prática didática, além da educação para as relações étnico-

raciais, a diversidade e as necessidades das pessoas com deficiência; 

13.5) Elevar o padrão de qualidade das universidades, direcionando sua atividade, de modo 

que realizem, efetivamente, pesquisa institucionalizada, articulada a programas de pós-

graduação stricto sensu; 

13.6) Substituir o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE aplicado ao final 

do primeiro ano do curso de graduação pelo Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, a 

fim de apurar o valor agregado dos cursos de graduação; 

13.7) Fomentar a formação de consórcios entre instituições públicas de educação superior, 

com vistas a potencializar a atuação regional, inclusive por meio de plano de desenvolvimento 

institucional integrado, assegurando maior visibilidade nacional e internacional às atividades 

de ensino, pesquisa e extensão; 

13.8) Elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais nas 

universidades públicas, de modo a atingir 90% (noventa por cento) e, nas instituições 

privadas, 75% (setenta e cinco por cento), em 2020, e fomentar a melhoria dos resultados de 

aprendizagem, de modo que, em 5 (cinco) anos, pelo menos 60% (sessenta por cento) dos 

estudantes apresentem desempenho positivo igual ou superior a 60% (sessenta por cento) no 

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE e, no último ano de vigência, pelo 

menos 75% (setenta e cinco por cento) dos estudantes obtenham desempenho positivo igual 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.861.htm
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ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) nesse exame, em cada área de formação 

profissional; 

13.9) Promover a formação inicial e continuada dos (as) profissionais técnico-administrativos 

da educação superior. 

 

Meta 14: Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, 

de modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e 

cinco mil) doutores. 

Estratégias: 

14.1) Expandir o financiamento da pós-graduação stricto sensu por meio das agências oficiais 

de fomento; 

14.2) Estimular a integração e a atuação articulada entre a Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior - CAPES e as agências estaduais de fomento à pesquisa; 

14.3) Expandir o financiamento estudantil por meio do Fies à pós-graduação stricto sensu; 

14.4) Expandir a oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu, utilizando inclusive 

metodologias, recursos e tecnologias de educação a distância; 

14.5) Implementar ações para reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais e para 

favorecer o acesso das populações do campo e das comunidades indígenas e quilombolas a 

programas de mestrado e doutorado; 

14.6) Ampliar a oferta de programas de pós-graduação stricto sensu, especialmente os de 

doutorado, nos campi novos abertos em decorrência dos programas de expansão e 

interiorização das instituições superiores públicas; 

14.7) Manter e expandir programa de acervo digital de referências bibliográficas para os 

cursos de pós-graduação, assegurada a acessibilidade às pessoas com deficiência; 

14.8) Estimular a participação das mulheres nos cursos de pós-graduação stricto sensu, em 

particular aqueles ligados às áreas de Engenharia, Matemática, Física, Química, Informática e 

outros no campo das ciências; 

14.9) Consolidar programas, projetos e ações que objetivem a internacionalização da pesquisa 

e da pós-graduação brasileiras, incentivando a atuação em rede e o fortalecimento de grupos 

de pesquisa; 

14.10) Promover o intercâmbio científico e tecnológico, nacional e internacional, entre as 

instituições de ensino, pesquisa e extensão; 
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14.11) Ampliar o investimento em pesquisas com foco em desenvolvimento e estímulo à 

inovação, bem como incrementar a formação de recursos humanos para a inovação, de modo 

a buscar o aumento da competitividade das empresas de base tecnológica; 

14.12) Ampliar o investimento na formação de doutores de modo a atingir a proporção de 4 

(quatro) doutores por 1.000 (mil) habitantes; 

14.13) Aumentar qualitativa e quantitativamente o desempenho científico e tecnológico do 

País e a competitividade internacional da pesquisa brasileira, ampliando a cooperação 

científica com empresas, Instituições de Educação Superior - IES e demais Instituições 

Científicas e Tecnológicas - ICTs; 

14.14) Estimular a pesquisa científica e de inovação e promover a formação de recursos 

humanos que valorize a diversidade regional e a biodiversidade da região amazônica e do 

cerrado, bem como a gestão de recursos hídricos no semiárido para mitigação dos efeitos da 

seca e geração de emprego e renda na região; 

14.15) Estimular a pesquisa aplicada, no âmbito das IES e das ICTs, de modo a incrementar a 

inovação e a produção e registro de patentes. 

Meta 15: Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, no prazo de 2 (dois) ano de vigência deste PME, política 

municipal de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III 

do caput do art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os 

professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível 

superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 

Estratégias: 

15.1) Atuar, conjuntamente, com base em plano estratégico que apresente diagnóstico das 

necessidades de formação de profissionais da educação e da capacidade de atendimento, por 

parte de instituições públicas e comunitárias de educação superior existentes nos Estados, 

Distrito Federal e Municípios, e defina obrigações recíprocas entre os partícipes; 

15.2) Consolidar o financiamento estudantil a estudantes matriculados em cursos de 

licenciatura com avaliação positiva pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior - SINAES, na forma da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, inclusive a 

amortização do saldo devedor pela docência efetiva na rede pública de educação básica; 

15.3) Ampliar programa permanente de iniciação à docência a estudantes matriculados em 

cursos de licenciatura, a fim de aprimorar a formação de profissionais para atuar no 

magistério da educação básica; 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9394.htm#art61.
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.861.htm
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15.4) Consolidar e ampliar plataforma eletrônica para organizar a oferta e as matrículas em 

cursos de formação inicial e continuada de profissionais da educação, bem como para 

divulgar e atualizar seus currículos eletrônicos; 

15.5) Implementar programas específicos para formação de profissionais da educação para as 

escolas do campo e de comunidades indígenas e quilombolas e para a educação especial; 

15.6) Promover a reforma curricular dos cursos de licenciatura e estimular a renovação 

pedagógica, de forma a assegurar o foco no aprendizado do (a) aluno (a), dividindo a carga 

horária em formação geral, formação na área do saber e didática específica e incorporando as 

modernas tecnologias de informação e comunicação, em articulação com a base nacional 

comum dos currículos da educação básica, de que tratam as estratégias 2.1, 2.2, 3.2 e 3.3 deste 

PME; 

15.7) Garantir, por meio das funções de avaliação, regulação e supervisão da educação 

superior, a plena implementação das respectivas diretrizes curriculares; 

15.8) Valorizar as práticas de ensino e os estágios nos cursos de formação de nível médio e 

superior dos profissionais da educação, visando ao trabalho sistemático de articulação entre a 

formação acadêmica e as demandas da educação básica; 

15.9) Implementar cursos e programas especiais para assegurar formação específica na 

educação superior, nas respectivas áreas de atuação, aos docentes com formação de nível 

médio na modalidade normal, não licenciados ou licenciados em área diversa da de atuação 

docente, em efetivo exercício; 

15.10) Fomentar a oferta de cursos técnicos de nível médio e tecnológicos de nível superior 

destinados à formação, nas respectivas áreas de atuação, dos (as) profissionais da educação de 

outros segmentos que não os do magistério; 

15.11) Implantar, no prazo de 1 (um) ano de vigência desta Lei, política nacional de formação 

continuada para os (as) profissionais da educação de outros segmentos que não os do 

magistério, construída em regime de colaboração entre os entes federados; 

15.12) Instituir programa de concessão de bolsas de estudos para que os professores de 

idiomas das escolas públicas de educação básica realizem estudos de imersão e 

aperfeiçoamento nos países que tenham como idioma nativo as línguas que lecionem; 

15.13) Desenvolver modelos de formação docente para a educação profissional que valorizem 

a experiência prática, por meio da oferta, nas redes federal e estaduais de educação 

profissional, de cursos voltados à complementação e certificação didático-pedagógica de 

profissionais experientes. 
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15.14)Oferecer cursos que permitam aos docentes das escolas do campo, indígenas e 

quilombolas bem como de áreas especificas para que estes possam aprimorar o trabalho nestes 

estabelecimentos. 

 

Meta 16: Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos 

professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PME, e garantir a 

todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área de 

atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de 

ensino. 

Estratégias: 

16.1) Realizar, em regime de colaboração, o planejamento estratégico para dimensionamento 

da demanda por formação continuada e fomentar a respectiva oferta por parte das instituições 

públicas de educação superior, de forma orgânica e articulada às políticas de formação dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

16.2) Consolidar política nacional de formação de professores e professoras da educação 

básica, definindo diretrizes nacionais, áreas prioritárias, instituições formadoras e processos 

de certificação  das atividades formativas; 

16.3) Expandir programa de composição de acervo de obras didáticas, paradidáticas e de 

literatura e de dicionários, e programa específico de acesso a bens culturais, incluindo obras e 

materiais produzidos em Libras e em Braille, sem prejuízo de outros, a serem disponibilizados 

para os professores e as professoras da rede pública de educação básica, favorecendo a 

construção do conhecimento e a valorização da cultura da investigação; 

16.4) Ampliar e consolidar portal eletrônico para subsidiar a atuação dos professores e das 

professoras da educação básica, disponibilizando gratuitamente materiais didáticos e 

pedagógicos suplementares, inclusive aqueles com formato acessível; 

16.5) Ampliar a oferta de bolsas de  estudo  para pós-graduação dos professores e das 

professoras e demais profissionais da educação básica; 

16.6).Fortalecer a formação dos professores e das professoras das escolas públicas de 

educação básica, por meio da implementação das ações do Plano Nacional do Livro e Leitura 

e da instituição de programa nacional de disponibilização de recursos para acesso a bens 

culturais pelo magistério público. 

16.7).Incentivar os professores a buscar cursos de formação em especialização, mestrado, 

doutorado visando a garantia de qualidade da educação. 
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Meta 17: Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação 

básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com 

escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PME. 

Estratégias: 

17.1) Constituir, por iniciativa do Ministério da Educação, até o final do primeiro ano de 

vigência deste PME, fórum permanente, com representação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e dos trabalhadores da educação, para acompanhamento da 

atualização progressiva do valor do piso salarial nacional para os profissionais do magistério 

público da educação básica; 

17.2) Constituir como tarefa do fórum permanente o acompanhamento da evolução salarial 

por meio de indicadores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, 

periodicamente divulgados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE; 

17.3) Implementar, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

planos de Carreira para os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação 

básica, observados os critérios estabelecidos na Lei no 11.738, de 16 de julho de 2008, com 

implantação gradual do cumprimento da jornada de trabalho em um único estabelecimento 

escolar; 

17.4) Ampliar a assistência financeira específica da União aos entes federados para 

implementação de políticas de valorização dos (as) profissionais do magistério, em particular 

o piso salarial nacional profissional. 

 

Meta 18: Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de Carreira para 

os (as) profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino 

e, para o plano de Carreira dos (as) profissionais da educação básica pública, tomar 

como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos 

do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal. 

Estratégias: 

18.1) Estruturar as redes públicas de educação básica de modo que, até o início do terceiro 

ano de vigência deste PME, 90% (noventa por cento), no mínimo, dos respectivos 

profissionais do magistério e 50% (cinquenta por cento), no mínimo, dos respectivos 

profissionais da educação não docentes sejam ocupantes de cargos de provimento efetivo e 

estejam em exercício nas redes escolares a que se encontrem vinculados; 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11738.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art206viii
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18.2) Implantar, nas redes públicas de educação básica e superior, acompanhamento dos 

profissionais iniciantes, supervisionados por equipe de profissionais experientes, a fim de 

fundamentar, com base em avaliação documentada, a decisão pela efetivação após o estágio 

probatório e oferecer, durante esse período, curso de aprofundamento de estudos na área de 

atuação do (a) professor (a), com destaque para os conteúdos a serem ensinados e as 

metodologias de ensino de cada disciplina; 

18.3) Prever, no plano de Carreira dos profissionais da educação licenças remuneradas e 

incentivos para qualificação profissional, inclusive em nível de pós-graduação stricto sensu; 

18.4) Realizar anualmente, a partir do segundo ano de vigência deste PME, por iniciativa do 

Ministério da Educação, em regime de colaboração, o censo dos (as) profissionais da 

educação básica de outros segmentos que não os do magistério; 

18.5) Considerar as especificidades socioculturais das escolas do campo e das comunidades 

indígenas e quilombolas no provimento de cargos efetivos para essas escolas; 

18.6) Realizar uma avaliação do Plano de Carreira do Magistério Publico já existente 

adequando a legislação vigente. 

 

Meta 19: Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão 

democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à 

consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo 

recursos e apoio técnico da União para tanto. 

Estratégias: 

19.1) Priorizar o repasse de transferências voluntárias da União na área da educação para os 

entes federados que tenham aprovado legislação específica que regulamente a matéria na área 

de sua abrangência, respeitando-se a legislação nacional, e que considere, conjuntamente, para 

a nomeação dos diretores e diretoras de escola, critérios técnicos de mérito e desempenho, 

bem como a participação da comunidade escolar; 

19.2) Ampliar os programas de apoio e formação aos (às) conselheiros (as) dos conselhos de 

acompanhamento e controle social do Fundeb, dos conselhos de alimentação escolar, dos 

conselhos regionais e de outros e aos (às) representantes educacionais em demais conselhos 

de acompanhamento de políticas públicas, garantindo a esses colegiados recursos financeiros, 

espaço físico adequado, equipamentos e meios de transporte para visitas à rede escolar, com 

vistas ao bom desempenho de suas funções; 
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19.3) Constituir Fóruns Permanentes de Educação, com o intuito de coordenar as conferências 

municipais, bem como efetuar o acompanhamento da execução deste PME e dos seus planos 

de educação; 

19.4) Estimular, em todas as redes de educação básica, a constituição e o fortalecimento de 

grêmios estudantis e associações de pais, assegurando-lhes, inclusive, espaços adequados e 

condições de funcionamento nas escolas e fomentando a sua articulação orgânica com os 

conselhos escolares, por meio das respectivas representações; 

19.5) Estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e conselhos 

municipais de educação, como instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar e 

educacional, inclusive por meio de programas de formação de conselheiros, assegurando-se 

condições de funcionamento autônomo; 

19.6) Estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos (as) e seus 

familiares na formulação dos projetos político-pedagógicos, currículos escolares, planos de 

gestão escolar e regimentos escolares, assegurando a participação dos pais na avaliação de 

docentes e gestores escolares; 

19.7) Favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira nos 

estabelecimentos de ensino; 

19.8) Desenvolver programas de formação de diretores e gestores escolares, bem como 

aplicar prova nacional específica, a fim de subsidiar a definição de critérios objetivos para o 

provimento dos cargos, cujos resultados possam ser utilizados por adesão. 

 

Meta 20: Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no 

mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do País no 

5o (quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) 

do PIB ao final do decênio. 

Estratégias: 

20.1) Garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para todos os níveis, etapas 

e modalidades da educação básica, observando-se as políticas de colaboração entre os entes 

federados, em especial as decorrentes do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias e do § 1o do art. 75 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que tratam da 

capacidade de atendimento e do esforço fiscal de cada ente federado, com vistas a atender 

suas demandas educacionais à luz do padrão de qualidade nacional; 

20.2) Aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de acompanhamento da arrecadação da 

contribuição social do salário-educação; 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#adctart60.
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#adctart60.
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9394.htm#art75§1
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20.3) Destinar à manutenção e desenvolvimento do ensino, em acréscimo aos recursos 

vinculados nos termos do art. 212 da Constituição Federal, na forma da lei específica, a 

parcela da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de 

petróleo e gás natural e outros recursos, com a finalidade de cumprimento da meta prevista 

no inciso VI do caput do art. 214 da Constituição Federal; 

20.4) Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos do parágrafo 

único do art. 48 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a transparência e o 

controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em educação, especialmente a 

realização de audiências públicas, a criação de portais eletrônicos de transparência e a 

capacitação dos membros de conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, com 

a colaboração entre o Ministério da Educação, as Secretarias de Educação dos Estados e dos 

Municípios e os Tribunais de Contas da União, dos Estados e dos Municípios; 

20.5) Desenvolver, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira - INEP, estudos e acompanhamento regular dos investimentos e custos por 

aluno da educação básica e superior pública, em todas as suas etapas e modalidades; 

20.6) No prazo de 2 (dois) anos da vigência deste PME, será implantado o Custo Aluno-

Qualidade inicial - CAQi, referenciado no conjunto de padrões mínimos estabelecidos na 

legislação educacional  e cujo financiamento será  calculado com base nos respectivos 

insumos indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem e será progressivamente 

reajustado até a implementação plena do Custo Aluno Qualidade - CAQ; 

20.7) Implementar o Custo Aluno Qualidade - CAQ como parâmetro para o financiamento da 

educação de todas etapas e modalidades da educação básica, a partir do cálculo e do 

acompanhamento regular dos indicadores de gastos educacionais com investimentos em 

qualificação e remuneração do pessoal docente e dos demais profissionais da educação 

pública, em aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos 

necessários ao ensino e em aquisição de material didático-escolar, alimentação e transporte 

escolar; 

20.8) O CAQ será definido no prazo de 3 (três) anos e será continuamente ajustado, com base 

em metodologia formulada pelo Ministério da Educação - MEC, e acompanhado pelo Fórum 

Nacional de Educação - FNE, pelo Conselho Nacional de Educação - CNE e pelas Comissões 

de Educação da Câmara dos Deputados e de Educação, Cultura e Esportes do Senado Federal; 

20.9) Regulamentar o parágrafo único do art. 23 e o art. 211 da Constituição Federal, no prazo 

de 2 (dois) anos, por lei complementar, de forma a estabelecer as normas de cooperação entre 

a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, em matéria educacional, e a 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art212
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art214vi
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art214vi
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art48p.
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art48p.
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art211
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articulação do sistema nacional de educação em regime de colaboração, com equilíbrio na 

repartição das responsabilidades e dos recursos e efetivo cumprimento das funções 

redistributiva e supletiva da União no combate às desigualdades educacionais regionais, com 

especial atenção às regiões Norte e Nordeste. 

20.10) Caberá à União, na forma da lei, a complementação de recursos financeiros a todos os 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não conseguirem atingir o valor do CAQi e, 

posteriormente, do CAQ; 

20.11) Aprovar, no prazo de 1 (um) ano, Lei de Responsabilidade Educacional, assegurando 

padrão de qualidade na educação básica, em cada sistema e rede de ensino, aferida pelo 

processo de metas de qualidade aferidas por institutos oficiais de avaliação educacionais; 

20.12) Definir critérios para distribuição dos recursos adicionais dirigidos à educação ao 

longo do decênio, que considerem a equalização das oportunidades educacionais, a 

vulnerabilidade socioeconômica e o compromisso técnico e de gestão do sistema de ensino, a 

serem pactuados na instância prevista no § 5o do art. 7o desta Lei. 

 

  

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm#art7§5
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HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE ERVAL SECO  

 

A comunidade de Erval Seco  tem sua origem em 1910 com a chegada dos primeiros 

imigrantes; açorianos, negros, alemães, italianos, poloneses. Estes imigrantes se 

embrenhavam por estas matas do Alto Uruguai, por picadas em carretas de boi. Viviam 

livres no tempo e no espaço, não havia conforto, só o necessário para o sustento. O que 

tinha em abundância era a liberdade da natureza dadivosa: caça, pesca, frutas silvestres. A 

vida e o trabalho eram um lazer. Invernos brancos de geada e verões plenos de frutas do 

mato. De longe em longe uma moradia de capim, ou de madeira bruta, feita de rachões. 

Derrubavam pinheiros, cabriúvas, cedros e angicos para as novas construções. 

A comunidade se organizava de um modo lento e primitivo. A primeira sede do 

distrito se localizava no Passo do Aterrado Grande, denominada Estância do Minuano, hoje 

Dois Irmãos das Missões. 

O Passo do Aterrado Grande passou a se chamar Erval Seco pelo fato de um grande 

incêndio ter queimado os campos e secado os ervais.  

Pelo ano de 1910, Erval Seco se tomou o sétimo distrito de Palmeira das missões. 

Foi nomeado exator o senhor Balbino Pereira dos Santos. Foi nomeado juiz de paz o senhor 

Aníbal dos Santos e o senhor Nicolau Lutz tinha o cartório de registro civil.  

Entre 1922 e 1924 se intensificou a migração para cá. Um senhor chamado Dr: 

Hermann Mayer, realizou a colonização de 3.500 hectares de terra, situados na costa do rio 

Fortaleza até hoje a cidade.  

Como a sede distrital do Aterrado Grande não foi planejada, não tinha ruas e os 

mínimos detalhes de organização, perdeu a sede. A Empresa Hermann Mayer demarcou 25 

hectares e planejou a Vila Sede Mayer que o povo começou a chamar de Vila Maia ou 

Sedia Maia. Então, no vale do arroio Lambedor, começou a se formar a vila, hoje nossa 

cidade.  

O arroio Lambedor que atravessa a cidade, foi assim denominado por que as antas 

vinham lamber a água na beirada. Este arroio tinha uma pinguela e era ladeado por muito 

taquaruçu e unha-de-gato . A sombra dos taquaruçus os viajantes pousavam e bebiam água 

fresca da fonte.  
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A Empresa Hermann Mayer, planejou muito bem a vila, tanto que hoje é chamada de 

Cidade das Avenidas. Reservou lotes para todas as necessidades praça, escola, hospital, 

templos e outros. Isso fez com que a vila se transformasse em distrito. 

Muito tempo se passou e a quantidade de casas, lavouras, escolas, comércio, as 

linhas se transformaram em vilas e mais tarde em distritos isso despertou na população o 

desejo de se tornar emancipada. Além do mais foram incentivados por municípios vizinhos 

que recentemente tinham conseguido sua emancipação, em 1963 iniciou-se o movimento de 

emancipação organizada pelos seguintes senhores: Ediberto Schmidt, Érico Lutz, Silvio 

Zimermann, Verno Sturzbecher, José Arlindo Koche e Francisco Cezar Pereira. 

Aconteceu o plebiscito de decisão pela emancipação de Erval Seco. O plebiscito foi 

uma votação onde as pessoas decidiram se eram a favor da emancipação ou não.  

O município foi então criado com a lei Número 4.673 de 20 de dezembro de 1963. A 

instalação ocorreu no dia 12 de abril de 1964 com a posse do primeiro prefeito que foi o 

senhor Ediberto Schmidt e da primeira Câmara Municipal de Vereadores eleitos. 

Assim na data de 12 de abril comemoramos o aniversário do nosso município.  
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HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO  

 

  A educação no município de Erval Seco nas últimas décadas passou por muitas 

transformações, estas foram profundas e significativas, assim faz-se um relato dos principais 

fatos e acontecimentos ocorridos e as conquistas no campo educacional: 

O surgimento das escolas em Erval Seco se deu por volta de 1920 com a Igreja 

Evangélica Luterana IECLEB, que iniciaram o processo de criação das escolas. 

Em ordem cronológica citamos as principais atividades que ocorrem no campo 

educacional desde os primórdios da educação de Erval Seco: 

1945 - Escola São Jorge no Campo dos  Flores  

1949 - Escola Evangélica Dona Leopoldina na Linha Guarita. 

1950 – Escola Municipal de 1º grau Incompleto Prudente de Morais de Lajeado 

Grande. – Criada conforme Decreto Municipal nº 019/80 Altera a denominação da Escola 

para Escola Municipal de Ensino Fundamental Olegário Falcão 

1952 – Escola Afonso Chaves de Llinha Caçador – Escola desativada conforme 

Decreto do Executivo Municipal nº 21/99 de 01 de junho de 1999. 

1952 -Escola D. Pedro II de Linha Canas- Escola desativa conforme Decreto do 

Executivo Municipal nº 057/2011 de 03 de agosto de 2011. 

1953 - Escola Estadual de 1ª Grau Coronel Finzito. 

1955 - Grupo Escolar Olivia de Paula Falcão. 

1958 – Cria a Escola Estadual de Ensino Fundamental Júlio de Castilhos conforme 

Decreto de criação nº 9419 de 09 de outubro de 1958.          

1959 - Escola Olíria da Silva em Linha Posse Arruda.- Escola desativada conforme 

Decreto do Executivo Municipal nº 006/94 de 03 de março de 1994. 

1960 – Escola Amaral de Souza em Lajeado Neto. 

1960 -Escola General Osório em Capão Grande- Município de Dois Irmãos das 

Missões. 

1960 - Escola Olavo Bilac em Linha Barra – Escola desativada conforme Decreto 

Municipal nº 21/99 de 01 de junho de 1999. 

1961 – Escola Nilo Fabris em Linha Nilo Fabris- Escola desativada conforme 

Decreto do Executivo Municipal nº 006/94 de 03 de março de 1994. 

1961 - Escola Roque Gonzales em Posse Moreno Fortes - Município de Dois Irmãos 

da Missões 

1961 - Escola Vicente Amaral em Campos do Amaral - Município de Dois Irmãos 

das Missões 

1962 - Escola Rui Barbosa- Escola desativada conforme Decreto do Executivo 

Municipal nº 22/96 de 330 de agosto de 1996. 
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1962 -Escola Pio Liberalesso - Escola desativada conforme Decreto Municipal do 

Executivo Municipal nº 32/2000 de 03 de novembro de 2000. 

1964 – Criação da Taxa Educativa, que concede 20% do orçamento municipal para a 

educação. 

- Criação da Escola Pedro Santa Helena.- Escola desativada conforme Decreto do 

Executivo Municipal nº 006/94 de 03 de março de 1994. 

1965- Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Loureiro da Silva. 

1966 – Criação do Grupo Escolar na cidade. 

1967 – Escola Mario Gobato - Escola Desativa conforme Decreto do Executivo 

Municipal Nº  57/2011 de 03 de agosto de 2011.  

1968 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora do Carmo.-Criada 

conforme Decreto nº 34/79 de 01 de março de 1979 

1968 – Escola Humberto de Alencar Castelo Branco Escola desativa conforme 

Decreto do Executivo Municipal nº 22/2007 de 02 de maio de 2007. 

1969 - Escola Lúcia Mayer – Escola desativada conforme Decreto do Executivo 

Municipal nº 32/2000 de 03 de novembro de 2000. 

1970 – Criação da Biblioteca Publica Municipal. 

1973 – Criada A secretaria Municipal de Educação. 

1973 - Escola Costa e Silva- Escola desativada conforme Decreto do Executivo 

Municipal nº 22/96 de 30 de agosto de 1996, 

1973 - Escola Maria Cezar Pereira- Escola desativada conforme Decreto do 

Executivo Municipal nº 22/1996 de 30 de agosto de  1996. 

1973- Escola Municipal de 1º Grau Incompleto Getúlio Vargas - Desativada 

conforme Decreto  do Executivo Municipal nº 19/2006 de 01 de junho de 2006. 

1977 – Cria a Escola Estadual de Ensino Fundamental Balbino Pereira dos Santos 

conforme Decreto nº 25.248 de 19 de janeiro de 1977. 

1979 – Criação do Departamento de assuntos culturais do município ligado a 

Secretaria de Educação. 

1979 - Cria a Escola Municipal Pedro de Oliveira Lima conforme Decreto nº37/79 de 

01 de março de 1979 na localidade de Vila Dois Irmãos.  

1980 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Jose de Anchieta na Linha  

Posse Reis- criada conforme Decreto Municipal nº 19/80 de 03 de novembro de 1980. 

1982 – Decreto 14/82 altera a localização da Escola Municipal Pedro de Oliveira 

Lima para linha Vista Gaúcha – Alterada a Denominação para Escola de Primeiro Grau 

Osvino Artur Dieterich pela Lei Municipal 33/91 de 06 de maio de 1991.   

1986 – Criação do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal. 

1986 - Cria a Escola Municipal de 1º Grau Incompleto Tancredo Neves conforme 

Decreto do Executivo Municipal nº 33/86 de 21 de outubro de 1986, alterada a Denominação 

para Escola Municipal de Ensino Fundamental Sebastião Lemes Mathias.  
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1989 – Elaboração do Plano Global. 

1990 – Criação do regime Jurídico Ùnico dos Servidores Municipais. 

1990 - Promulgação da Lei Orgânica Municipal. 

1991 - Projeto RECRIANÇA com atendimento pedagógico, médico, odontológico, e 

alimentar crianças carentes. 

1991 – Criação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

1991 – Aquisição de três micro-ônibus para o transporte escolar na rede municipal de 

ensino. 

1992 - Instituição do difícil acesso para professores municipais. 

1992 –  Nucleação das escolas do sistema municipal de ensino 

1992 – Aquisição de 10 veículos kombi para o Transporte escolar através de 

convênio com o Governo do Estado. 

1993 – Construção do Plano Decenal de Educação. 

1993 -  Início das Atividades da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

1995 – Assinatura do convênio entre APAE e prefeitura municipal. 

1995 - Assinatura do convênio do Estado com o município para fornecimento da 

Merenda Escolar. 

1995 - Implantação do FUNDEF. 

1995 -  Implantação do programa Piá 2000. 

1997 – Criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle do 

FUNDEF. 

1999 – Criação do Coral Viva Voz. 

1999 - Elaboração do Projeto Político Pedagógico do Ensino Fundamental. 

1999 - Altera a Designação das Escolas Municipais de Erval Seco para Escola 

Municipal de Ensino Fundamental conforme Decreto do Executivo Municipal nº26/99 de 20 

de julho de 1999. 

2000 – Elaboração do Projeto Político Pedagógico Da Educação Infantil. 

2001 – Elaboração dos Planos de Estudo. 

2001 - Reestruturação do Regime Escolar da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental. 

2001 - Projeto Multimídia.   

2001 - Criação da Escola Municipal de Educação Infantil Mercilda Lutz Borella. 

2001 - Regulamentação dos Pré-ecolares. 

2002 – Regulamentação e Estruturação do Plano de Carreira do Magitério Público 

Municipal. 
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2002 - Cria Conselhos Escolares na Rede Municipal de Ensino Fundamental em 

Erval Seco conforme Lei Municipal nº 1.427/2002. 

2004 –  Assinatura da parceria na compra direta da agricultura familiar com doação 

simultânea (PROGRAMA FOME ZERO). 

2004 - Reestruturação do Plano de Carreira do Magistério. 

2005 – Início da vinda de produtos do programa compra direta da agricultura 

familiar. 

2005 - Assinatura do Convênio do Programa Alfabetiza Rio Grande. 

2005 - Aquisição de uma Kombi para o transporte escolar. 

2006 – Cria a Escola de Educação Especial de Erval Seco conforme Parecer 

nº763/2006 e Processo SE nº 122.135/19.00/99.4 

2007 – Cria a Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental Sepé Tiaraju 

conforme Lei nº 12.366 em 03 de abril de 2007. 

2008 – Aquisição de 6 Micro-ônibus do Projeto Caminhos da Escola através de 

Financiamento.  

2008 –  Aquisição de Kombi  

2009 - I Conferência Intermunicipal da Cultura. 

2012 –  Aquisição de Ar condicionados para as Escolas Municipais de Erval Seco  

2012 – Aquisição de 5 ônibus através do Programa Caminhos da Escola.  

2013 - Programa Pacto de Alfabetização na Idade Certa 

2013 - Formação Continuada para professores e profissionais ligados a educação 

2013 - Recebimento de 2 ônibus escolares e aquisição com recursos próprios de um 

veículo Prisma. 

2013 -  Continuidade do Programa Alfa 

2013 –  Adesão ao Programa Mais Educação  

2013 –  Realização da Primeira edição dos JEMS – Jogos Escolares Municipais  

2014 -  Continuidade do Programa Pacto de Alfabetização na Idade Certa 

2014 - Formação Continuada para professores e profissionais ligados à educação  

2014 -  Elaboração do Plano de Estudos da Educação Infantil (Pré-Escolas) 

2014 -  Revisão dos Planos de Estudos do Ensino Fundamental 

2014 - Criação da Banda  Marcial Municipal 

2014 -  Continuidade do Programa Alfa 

2014 - Realização da I Mostra Fotográfica e de Desenhos, contando a história do 

município em Comemoração aos 50 Anos. 
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2014 – Convênio com o Estado do Rio Grande do Sul para atendimento das Pré-

escolas. 

2014 –  Início da Construção da Cobertura da Quadra da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Osvino Artur Dieterich  

2014 –  Início da Ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Mercilda 

Lutz Borella  

2014 –  Realização da Etapa Municipal do Programa Atleta na Escola  

2014 – Realização da Etapa Municipal dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul.  

2014 –  Recebimento de um ônibus Caminho da Escola através do PAC2 

2014 – Recebimento de um ônibus Caminho da Escola através de convenio com o 

Estado do Rio Grande do Sul  

2015 – Recebimento de Mobiliário escolar no valor de R$75,129,00   

2015-  Realização da segunda edição dos JEMS – Jogos Escolares Municipais 

2015 –  Realização da Etapa Municipal do Programa Atleta na Escola  

2015 –  Realização da Etapa Municipal dos Jogos Escolares envolvendo as escolas 

municipais e estaduais do Rio Grande do Sul.  

Além das atividades relatadas em ordem cronológica a secretaria de Educação realiza 

anualmente a Gincana Cultural Recretativa da Mateada em praça Pública, o Festival 

Municipal Estudantil da Canção. Mantem a Biblioteca Publica com três funcionários 

funcionando nos turnos manhã, tarde e noite. É responsável pela manutenção do Telecentro. E 

parceira da Assistência Social na manutenção da Banda Marcial Municipal.  

Somos sabedores que o que está sendo realizado na educação ainda é pouco, no 

entanto tudo que conquistado até aqui é mérito de todos nós Ervalsequenses. E de todas as 

administrações municipais que sempre buscaram uma educação de qualidade. 
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HISTÓRICO DAS ESCOLAS 

HISTÓRICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 

 

EMEF JOSÉ LOUREIRO DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem da Escola em 2005 

 

 
Imagem da Escola em 2015 
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Alunos: 83 

Funcionárias: 03 

Professores: 08 

Diretora: 01 

 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental José Loureiro da Silva está localizada na 

comunidade de Lajeado Figueira e foi criada através do Decreto nº 27 de 01 de março de 1965 

e teve como portaria de funcionamento e autorização nº 27683 de 24 de maio de 1984, decreto 

de alteração de designação nº 26/1999. 

A Escola iniciou suas atividades em 1964 com as turmas de 1ª a 4ª séries, sendo que 

o prédio só tinha duas salas de aula. Com o decorrer do tempo foi construída mais duas salas 

de aula, banheiros, cozinha e sala para os professores e também criados o Pré-Escolar e a 5ª 

série. 

Em 1999 criou-se a 6ª série a qual iniciou suas atividades no ano de 2000, no ano de 

2001 foi autorizado a criação  da 7ª e 8ª séries iniciaram suas atividades em 2002 e 2003.  

Atualmente contamos com um Pavilhão nas dependências da Escola onde é utilizado 

para realizar eventos oferecidos pela mesma. 

A Escola atende alunos do Pré-Escolar ao 9º ano, vindos da comunidade de Linha 

Caetano, Rincão dos Machados e da própria comunidade; perfazendo um total de 83 alunos. 

Sendo que desde o ano de 2014 possui uma turma de pré-escolar funcionando na Escola 

Estadual de Ensino Fundamental Coronel Finzito. 

O Corpo Docente e Gestão perfazem um total de 09 Educadores, onde todos 

possuem qualificação com curso superior e estão constantemente aperfeiçoando-se e 

participando ativamente de encontros de formação. Contamos também com 03 funcionárias.  

A partir de 1974 a Escola Municipal de Ensino Fundamental José loureiro da Silva 

teve os seguintes diretores:   

1974 à 1980 – Lia Pacheco Barbosa 

198l – Teresinha Oliveira Bottega 

1982 - Dair Valter Porn  

1983 à 1985 – Jarci Barbosa Monteiro 

1986 à 1987 – Dair Valter Porn 

1988 à 1989 – Rosane Andara Medeiros Lissak 

1990 à 2000 – Terezinha Oliveira Bottega 

2001 à 2004 – Janete Andara Medeiros Scherer 

2005 e 2006 – Cândido Amarildo Araújo Falcão 

2007 – Marinez Araújo Falcão de Oliveira 

2008 – Ilê Terezinha Costa Gomes  

2009 aos dias atuais - Janete Andara Medeiros Scherer 
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EMEF NOSSA SENHORA DO CARMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem da Escola em 2005 

Alunos 16 

Funcionários 01 

Professores 02 

A Escola foi criada pelo decreto n° 34 de 01 de março de 1967 e teve como portaria de 

autorização e funcionamento n° 4987 de 25 de julho de 1983, es está situada na Linha 

Maragato. 

No ano 1967 a Escola funcionava em um galpão de madeira, após na residência de 

Dona Alipia da Silva Braga, sendo a primeira professora a ministrar aula neste 

estabelecimento de ensino a senhora Maria de Lurdes Ferreira Braga. 

Em 1971 (aproximadamente) construiu-se uma escola de madeira que recebeu o nome 

de Nossa Senhora do Carmo que, segundo informações recebeu este nome devido ter na 

localidade uma capelinha com a imagem de Nossa Senhora do Carmo. 

Trabalharam nesta escola as professoras Odila Santos Conceição, Astérica da Silva 

Braga, Sofia da Silva Braga, Oliria Pereira, Edelar Miguel Braga, Avarildo da Silva Braga, 

João Batista Braga e Neusa de Borba Braga. 

No ano de 1989 foi inaugurado o atual prédio escolar. 
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A escola recebe alunos de diversas localidades, sendo que a maioria necessita de 

transporte escolar. 

A comunidade na qual a escola está inserida e das quais os alunos procedem apresente 

características socioeconômicas baixas. 

O corpo docente da escola e composta por 02 professores, e o discente composto por 

16 alunos e 01 funcionária, com aulas ministradas no turno da tarde, atendendo alunos do pré-

escolar ao 5º ano. 

Gradativamente o número de alunos diminui, devido as famílias irem em busca de 

melhores condições de vida em grandes cidades, aumentando com isto o êxodo rural .
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EMEF OLEGÁRIO FALCÃO 

 

Imagem da Escola em 2005 

 

Imagem da Escola em 2015. 
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Alunos: 76 

Funcionárias: 03 

Professores: 09 

Diretora: 01 

 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Olegário Falcão está localizada na 

comunidade de Lajeado Grande e foi fundada em 1950 sendo uma das mais antigas escolas do 

nosso município. No início era uma Escola Multisseriada de 1ª a 5ª série denominada 

Prudente de Morais. 

Em 1977 foi construída uma nova escola na vila, com espaço amplo proporcionando a 

criação de novas séries. 

Em 1983 foi criada a 6ª série, em 1985 a 7ª série e em 1986 a 8ª série. Neste mesmo 

ano houve também a alteração da denominação da mesma passando a ser chamada de Escola 

de 1º grau Olegário Falcão. Nesta mesma época instalou-se também a pré-escola. 

No ano de 2000 a escola passou a atender os alunos da Escola Municipal de 1º grau 

incompleto Cecílio José Teixeira da comunidade de Lajeado Caçador a qual foi extinta devido 

o pequeno número de alunos. 

Atualmente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Olegário Falcão atende alunos 

de Educação Infantil (Pré A e B) e Ensino Fundamental de 1º ao 9º ano perfazendo um total  

76 alunos, desde o ano de 2014 a escola tem uma turma de Pré-escolar na forma de extensão 

na Escola Estadual de Ensino Fundamental Balbino Pereira dos Santos. 

O corpo docente e gestão perfazem um total de 11 educadores. A escola tem 03 

funcionárias do quadro geral. 

A escola possui um corpo docente qualificado, pois todos possuem curso superior e 

estão constantemente aperfeiçoando participando ativamente de encontros de formação. 

Os educandos desta escola são oriundos de pequenos agricultores na maioria de baixa 

renda e beneficiados pelo Programa Bolsa Família. 

Este educandário tem como objetivo proporcionar ao educando uma escola formadora 

de cidadãos críticos, criando ambientes culturais diversificados contribuindo para o 

conhecimento e para a aprendizagem no convívio social. 

As relações humanas são constituídas em torno do amor fundamentado pelo diálogo, 

possibilitando a construção da ética e do respeito entre professores, pais e alunos.   
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Resgatando a história da gestão da escola, encontramos dados a partir de 1973 sendo 

os seguintes diretores: 

1973 - Wilmar Martins Pereira 

1974 a 1980 - Terezinha de Mello Donato 

1981 a 1982 - Elenita dos Santos Lima 

1983 a abril de 1990 - Cleonice Falcão Camara 

Maio de 1990 a 1993 - Edison Klaesener 

1994 a 1998 - Cleonice Falcão Camara Pedrosa 

1999 a 2000 - Nilma de Medeiros Rinaldi   

2001 a 2004 - Delci Rosani Wagner Morais 

2005 a 2008: Eronita Wegner Cavalheiro 

2009 a 2011: Luciane Pereira Demarchi da Silva 

2012 até a presente data: Cleusa Rejane Tesche 
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EMEF OSVINO ARTUR DIETERICH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem da escola em 2005 

Imagem da Escola em 2015 
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Alunos: 126 

Funcionárias: 03 

Professores: 09 

Diretora: 01 

 

A primeira escola da localidade de Vista Gaúcha foi a Escola nº118 mantida pela 

Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB), na comunidade Gustavo Adolfo 

em 1959, atendendo alunos de 1ª a 5ª séries. 

Com o passar dos anos, esta escola chamou-se Escola de 1º Grau Incompleto Visconde 

de Mauá. 

A partir do ano de 1979 a educação passou a ser dever do município sendo então 

criada em 01 de março de 1979 a Escola de 1° grau Pedro de Oliveira Lima que mais tarde 

passo a chamar-se Escola Municipal de Ensino Fundamental Osvino Artur Dieterich em 

homenagem ao Senhor Osvino Artur Dieterich que morou na localidade. 

No início da década de 80, o prédio da escola já apresentava precariedade, 

necessitando assim de um novo local para que as aulas pudessem continuar, mas a burocracia 

era muito grande para construir uma nova escola. 

Então em 1982 o Prefeito e a 20ª CRE transferiram a Escola Municipal de 1º Grau 

Incompleto Pedro de Oliveira Lima da Linha Dois Irmãos para Vista Gaúcha. 

Com a Lei Municipal nº 833/91 de autoria do Vereador Djalmo Schäffer, o nome da 

escola foi alterado em homenagem ao pai do presidente do Círculo de Pais e Mestres da 

época, passando a denominar-se Escola Municipal de 1º Grau Osvino Artur Dieterich. 

No ano de 1999, em adequações a Lei 9394/96, o nome da escola foi alterado para 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Osvino Artur Dieterich. 

Durante este período inúmeros professores, funcionários e diretores dedicaram-se para 

que o aprendizado acontecesse. 

Deixamos aqui registrado a relação de diretores que a escola obteve: 

1979-1980: Professor Ricardo Felipe Kerber 

1981-1982: Professor Ari Paulo de Abreu 

1983-1985: Profesora Eraci S. Conceição 

1986-1987: Professor Osmar Toebe 
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1988-1989: Professora Edi Wegner 

1990-1993: Professora Deolinda Amaral Cezar 

1994-2001: Professor Valter Vargas Mathias 

2002:          Professora Adriane Ahlert 

2003-2004: Professora Cleusi Ariane Radons Giacobo 

2005:          Professora Denise Farias König 

2006-2007: Professora Denize Von Müller Toebe 

2008:          Professora Teresinha Maria Elegeda Scheerer 

2008-2011: Professora Cleusi Ariane Radons Giacobo 

2012:          Professora Luciane Demarchi da Silva 

2013-2015: Professora Lisiane Wasem 

Atualmente o quadro de funcionários é composto por uma diretora, nove professores, 

três funcionários serviços gerais, sendo atendidos em torno de 120 alunos oriundos das 

localidades próximas. 

A escola tem por objetivo desenvolver um processo de formação capaz de tornar o 

aluno um ser humano que vivencie experiências, que critique, provocando transformações na 

sociedade em que está inserido e cultive valores e princípios de apreciação estética para que 

seja possível o exercício da cidadania. 
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EMEF PADRE JOSÉ DE ANCHIETA 

Imagem da Escola em 2005 

 

Imagem da Escola em 2015 
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Alunos 23 

Funcionários 01 

Professores 03 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre José de Anchieta, localizada na Linha 

Posse Reis, Erval Seco – RS.  

Criada em 01 de março de 1961, com Portaria de autorização e Funcionamento n° 

4987 de 25 de fevereiro de 1983, com Decreto de Designação n° 026/1999. 

Ao iniciar suas atividades no ano de 1961 funcionou num galpão na casa do senhor 

Joõa Muniz Reis e que por quatro anos recebeu o nome de Escola Municipal João Miniz Reis, 

sendo substituído por Padre José de Anchieta. A primeira professora foi à professora Maria 

Ozair de Campos Santana, lecionava para quatro séries juntas, as avaliações eram sabatina 

que vinha pronta dos órgãos do governo e as correções eram feito em forma de rodízio entre 

as professoras das escolas (uma passava para a outra corrigir). 

A escola Padre José de Anchieta serve a esta comunidade há 54 anos conforme o 

Decreto número 19 de 01/03/1961. O terreno onde se situa a escola hoje foi doado pelo senhor 

João Muniz Reis. 

A escola recebe alunos provenientes da Linha Posse Reis, Linha Posse Vieira, Linha 

Ponte Nilo Fabris e Linha Lageado Neto. Esses alunos pertencem à classe socioeconômica 

baixa, e na grande maioria beneficiadas com o Programa de Transferência de Renda do 

Governo Federal. 

Atualmente a escola e composta por dezessete alunos distribuídos em turmas do Pré ao 

6º ano do Ensino Fundamental de Nove Anos atualmente na escola há duas professoras para 

atender os alunos e uma funcionária na limpeza e na merenda. Desde o ano de 2014, a escola 

possui uma turma de pré-escolar em forma de extensão funcionando na Escola Estadual de 

Ensino Fundamental Júlio de Castilhos.  

Sua estrutura física é de três salas de aula, uma cozinha, um banheiro para professores 

e funcionários e dois banheiros para alunos, a secretaria e a biblioteca situam-se em anexo a 

uma sala de aula bem como os computadores. 

Desde sua origem a comunidade escolar está ligada as atividades no campo, sendo 

assim todos os pais agricultores, na sua maioria produzem produtos de subsistência, alguns 

vendem leite e queijo. 

Os alunos professores e funcionários dependem do transporte escolar fornecido pelo 

município. A população na grande maioria é parda e minoria branca. As famílias são da 

religião católica e evangélica, quanto a estrutura familiar dos alunos todas são constituídas por 

pai, mãe e filhos. Os alunos tem acesso a televisão, radio e telefone como méis de 

comunicação a leitura se restringe ao meio ambiente escolar. 

Este educandário procura ministrar o ensino de acordo com as normas legais vigentes, 

oportunizando ao educando a participar em todos os momentos do processo educativo, num 

esforço cooperativo entre: Escola, Família e Comunidade. 
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O ensino prático voltado a cidadania é desenvolvido através de projetos envolvendo 

todos os segmentos desta comunidade escolar.  
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EMEF SEBASTIÃO LEMES MATHIAS 

 

 

Imagem da Escola em 2005 

 

Imagem da Escola em 2015 
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Alunos 50 

Funcionários 02 

Professores 09 

 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Sebastião Lemes Mathias, foi criada pelo 

Decreto nº 33 de 21 de outubro de1986, sendo que iniciou suas atividades no ano de 1985 

tendo como local a residência da família do Sr. Sebastião Lemes. Os trabalhos eram 

coordenados pela professora Sonia Marli Lino Farias iniciou o Pré-escolar com 19 alunos. 

No ano seguinte com a doação de um terreno pelo Sr Sebastião Lemes, foi fundada em 

março de 1986 a escola Municipal de Ensino Fundamental Tancredo Neves, iniciando os 

trabalhos com o Pré-escolar e 1ª e 2ª séries com os professore Sonia Marli Lino Farias, Eloí 

de Fátima Monteiro Braga e João Batista Braga e a funcionária Elenita Ziech que preparava a 

merenda na residência do Sr. Sebastião Lemes. O nome da escola foi escolhido pelo Sr. 

Frederico Belan por ocasião da morte do recém-eleito Presidente Tancredo Neves. A partir 

daí a escola foi crescendo gradativamente conforme suas necessidades.  

Hoje a escola oferece todo o Ensino Fundamental, ou seja, do 1º ao 9ºano, claro quer 

como todas as demais escolas do interior vem diminuindo o número de alunos mas ainda 

temos aproximadamente 50 alunos, 09 professores e 2 funcionárias. 

Para homenagear o senhor Sebastião Lemes Mathias que doou o terreno e incentivou a 

educação das crianças da vila Lemes a escola deixou de ser EMEF Tancredo Neves  passou 

então a chamar-se EMEF Sebastião Lemes Mathias a partir de 14 de novembro de 2013 sob a 

lei de alteração  e denominação nº 2.430/13. 

Resgatando a Historia da Escola encontramos a nominata dos seguintes diretores 

sendo: 

1985 à 1987 –Sonia M Lino Farias 

1987  à 1991- Eloi Monteiro de Braga 

1992-  Lilian Beatriz Figueiredo Marchezan 

1993-  Denise Castro Aguiar Frank 

1994 á 1997 Terezinha Barbosa Donato 

1997 à 2000  - Sandra Solange da Rocha Barbosa 

2001 –Jarci Barbosa Monteiro / Neri Scherer 

2002-  Marlize Stein Ristow/ Mirian Ziech Negrello 

2003 –  Mirian Ziech Negrello 

2004 –  Mirian Ziech Negrello/ Eli Fatima Brito de Alcantara 

2005 à 2009 – Rosenilda Braga Freitas 

2010 à 2011 –  Simone Silva Santa Helena Franzmann 
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2011- Mirian da Silva 

2012 à 2013 - Marciane Schneider 

2014 -  Ilse Maria Muller Falcão Stefanello    pernanecendo  até a presente data 
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EMEI MERCILDA LUTZ BORELLA 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Imagem da Escola em  2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem da Escola em 2015. 

 



 85 

A Escola Municipal de Educação Infantil Mercilda Lutz Borella, situada à Rua Emilio 

Falcão, esquina com a Avenida Vereador Augusto Flores, Erval Seco/RS, criada sob a lei 

municipal nº 14.131/2002. A Escola se integra ao sistema Municipal de Ensino com o CNPJ 

nº 07.108.603/0001-50. 

O espaço físico da E.M.E.I é caracterizado por 07 salas de aula, 05 banheiros, uma 

cozinha, um refeitório, uma lavanderia, uma biblioteca e uma sala para atividades recreativas, 

uma sala de recepção e uma secretaria integrada a sala dos professores e está com obras em 

andamento a ampliação deste espaço onde está sendo construída quatro salas de aula, três 

banheiros, uma guarita e uma área coberta que dará espaço para as atividades que serão 

realizadas na escola.  

Para alcançar seus objetivos a Escola Municipal de Educação Infantil Mercilda Lutz 

Borella trabalha de acordo com o Projeto Político Pedagógico que tem por objetivo reunir e 

explicitar os princípios norteadores da instituição e os fundamentos que balizam a conduta dos 

que nela trabalham. A sistematização deste documento tem fundamental importância para 

garantir a coerência entre todos os setores da escola, de modo que atuem com base nas 

mesmas diretrizes filosóficas, pedagógicas e administrativas. Salientamos que o PPP é um 

documento de gestão democrática e sendo assim será objeto de permanente reflexão coletiva 

no que se refere aos princípios e valores que fundamentam as finalidades da instituição; à sua 

estrutura organizacional e instancias de decisão; às relações entre a comunidade escolar; à 

organização administrativa e pedagógica; as habilidades a serem desenvolvidas com os 

educandos; os procedimentos didáticos; as estratégias de avaliação e as atividades culturais. 

Neste contexto está inserida a Escola Municipal de Educação Infantil Mercilda Lutz 

Borella que oferece atendimento às crianças de quatro meses a cinco anos e onze meses e 

vinte e nove dias, até concluir o ano letivo, ambos em horário parcial e integral de acordo com 

a necessidade da família. Sendo assim, a escola mantém os seguimentos abaixo, organizados 

da seguinte maneira: Berçário I: 04 meses à 01 ano, Berçário II: 01 ano à 01 ano e 11 meses, 

Maternal I: 01 ano e 11 meses à 02 anos e 11 meses, Maternal II: 02 anos e 11 meses a 03 

anos e 11 meses, Pré A: 03 anos e 11 meses à 04 anos e 11 meses e 29 dias (04 anos 

completos até 31 de março), Pré B: 04 anos e 11 meses à 05 anos e 11 meses e 29 dias (05 

anos completos até 31 de março). 
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 “Um pouco da nossa história” 

No ano de 2000 foi inaugurada a casa da criança, com objetivo de atender crianças de 

quatro meses a cinco anos de idade, filhos de mães carentes que trabalham  fora do lar, na 

cidade de Erval Seco. Em seguida, criada sob Lei municipal nº 14.131/2002, situada à Rua 

Emílio Falcão, esquina com a Rua Vereador Augusto Flores a Escola Municipal de Educação 

Infantil Mercilda Lutz Borella, tendo objetivo em atuar nos segmentos da Educação Infantil: 

Creche e Pré Escola, assumindo a responsabilidade de complementar as atribuições da família 

no atendimento às crianças em suas necessidades básicas de educação, saúde, alimentação, 

higiene, afeto e socialização. 

Nesse contexto assumiram a direção da escola as seguintes professoras: ano de dois 

mil a Diretora da Creche Dona Mariazinha foi a Srª Mirian Ziech Negrello, ano de dois mil e 

um a Diretora passou a ser Nilma Rinaldi. No ano de dois mil e dois assumiu a Direção da 

Creche a Srª Carla Elizabete Dresch Pacheco, até o ano de dois mil e três. No ano de dois mil 

e quatro, assumiu a Direção da Creche a Srª Terezinha Elegeda Scherer até o ano de dois mil e 

sete. No ano de dois mil e oito a Diretora passou a ser a Srª Catiane Mainardi Dessbesell.  

Em dois mil e nove a Srª Kaira Graciane Ziegler Martins assumiu a direção da Escola 

Municipal de Educação Infantil Mercilda Lutz Borella e permanece até a presente data. 

Hoje, nossa escola atende de Berçário a Pré Escolar, sendo as turmas distribuídas da 

seguinte maneira: 

I- Berçário I: 04 meses á 01 ano 

II- Berçário II (A): 01 ano á 01 ano e 11 meses 

III- Berçário II (B): 01 ano á 01 ano e 11 meses 

IV- Maternal I: 01 ano e 11 meses á 02 anos e 11 meses 

 V- Maternal II: 02 anos e 11 meses a 03 anos e 11 meses 

VI- Pré A: 03 anos e 11 meses á 04 anos e 11 meses e 29 dias (04 anos completos até 

31 de março) 

VII- Pré B: 04 anos e 11 meses á 05 anos e 11 meses e 29 dias (05 anos completos 

até 31 de março) 

Nossa escola consegue atender atualmente 180 crianças entre Berçário a Pré Escolar. 

Possui: 18 Professoras, 07 professoras Estagiárias / CIE, 06 Funcionárias, 01 Diretora e 20 

horas de Coordenação Pedagógica. 
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Nosso Corpo Docente é formado pelas seguintes professoras e respectivas turmas: 

Berçário I: Rosenilda Braga Freitas, Carla Elizabeth Dresch Pacheco, Alice Terezinha 

Schirmer Gerhardt e Rosane Àndara Medeiros Lissak. 

Berçário II A: Claudete da Silva Corrêa, Irledi Sanders Conceição e Carolina Duarte 

de Barros. 

Berçário II B: Josiane Lutz, Ivanete Fátima Lissak Schüller, Carla da Silva Guterres e 

Maylin Wegner do Amaral. 

Maternal I: Denize Von Muhlen Toebe e Carla da Silva Guterres. 

          Maternal II: Carla Adriana Doneda Araújo, Carla da Silva Guterres, Simone Silva Santa 

Helena Franzmann e Miriam da Silva Gadonski. 

Pré A: Débora Teixeira Freitas 

Pré B: Roberta Mainardi e Catiane Mainardi Dessbesell 

 

Estagiárias: Soeli Silvane Follmer, Paula Angélica Heringer, Marceléia Oliveira da 

Silva, Roberta Negrello, Lilian Maria Fortes Ribeiro, Luana Botesini Fontana e Andréia 

Souza Garcia. 

Atendentes: Clenir Borba, Ires Ingrid Muller. 

Funcionárias: Elisabete Silva da Costa,  Clemi Chaves Falcão, Ieda Marli Wegner 

Kunz, Elenir Braga da Silva, Lucila Melânia Host Mathias, Nilza Kloh de Lima. 

 

Cabe ressaltar que em meio a tantas datas, momentos, pessoas que fazem parte desse 

cenário da Escola Municipal de Educação Infantil Mercilda Lutz Borella percebe-se que 

muitas conquistas foram alcançadas, também sonhos concretizados e em meio a isso é 

possível dar-se conta do quanto o tempo passou rápido e marcou essa história e cada 

profissional que por aqui passa se da conta que a grande prioridade dessa instituição deve com 

certeza ser as crianças. Hoje ainda temos sonhos e procuramos concretizá-los e um fato 

diferenciado nesses últimos anos foi à demanda de crianças na Educação Infantil e segundo a 

Lei a escola precisa atender, pois uma escola só é vista como importante se ela é capaz de 

acolher a todos e com esse número significativo de alunos fazer uma educação de qualidade, e 

realmente essa foi uma das metas e nesse ano é possível dizer que praticamente atingimos a 

prioridade. Além do quadro de professores, funcionárias e alunos já apresentados a escola 

realiza várias atividades que envolvem a comunidade escolar, como o Almoço, programações 

de pais e mães, viagens e promoções realizadas pelo Pré Escolar com retorno da família e 



 88 

encontros que possibilitam reflexão. Por fim ser educador na Educação Infantil exige além da 

responsabilidade o gosto de estar inserido num ambiente que acolha, prioriza e entende que 

todos possuem direitos e deveres em comum. 
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HISTÓRICO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL  
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No ano de 1993, a comunidade de Erval Seco sentiu a necessidade de criar no 

município a APAE, com o objetivo de atender aos portadores de necessidades especiais, 

levando em conta o grande número de deficientes mentais e múltiplos que estavam 

cadastrados na Secretaria Municipal da Saúde. 

Inicialmente a APAE funcionava em uma casa alugada, paga pela entidade, e o 

transporte era realizado pela Secretaria de Educação. 

Após a fundação, tomou posse o primeiro presidente, Sr. Gelson Luis Costa de Lima, 

que dirigiu a entidade durante o período de 1993 à 1996. Prestavam atendimento técnico na 

entidade, uma assistente social, Elenice Dalla Nora; uma psicóloga, Edinara Michelon 

Bisognin; o atendimento pedagógico pela professora Terezinha Barbosa Donato e contava 

também com uma auxiliar de serviços gerais, Nair Müller. 

Em outubro de 1993, a professora Eloi Monteiro Braga passou a fazer parte do quadro 

de professores da entidade e permaneceu até dezembro do mesmo ano. 

O ano de 1994 iniciou-se com novos professores em seu quadro, no qual faziam parte 

as professoras Loide Balbinot e Angela Diniz C. Farias Stefanello, que assim permaneceu até 

o final do ano. 

Ao iniciar o ano de 1995, houve nova alteração, sendo que a professora Loide Balbinot 

saiu do quadro, entrando em seu lugar Clarisse Inês B. da Silva, que assim permaneceu até o 

final de 1995. 

No ano de 1996 a professora Angela Diniz C. Stefanello não fazia mais parte do 

quadro, entrando a professora Scheila Figueiró. Neste mesmo ano, a APAE instalou-se em 

outro local, contratando Silvana Pithon Cezar para exercer o cargo de diretora da entidade, 

que até então não havia na escola. Contratou-se a fisioterapeuta Miriane Vendrusculo para 

atender alunos que necessitavam de atendimento fisioterápico. 

Nesse ano também houve alteração no cargo de presidente, assumindo o Sr. Paulo 

Lucas Fernandes, que exerceu a função durante alguns meses do ano de 1996, renunciando-o. 

Assumiu em seu lugar o Sr. Marcos Antônio Gemelli de Castro, para completar a gestão até 

1997. 

No ano de 1997, assume novamente a presidência o Sr. Gerson Luis Costa de Lima. 

Em março do mesmo ano, contratou-se Elaine Braga Gutterres, que permaneceu apenas um 

dia na instituição, pois não sentiu-se em condição de dar continuidade ao trabalho, assumindo 

em seu lugar a professora Carla Doneda. O cargo de assistente social foi alterado, passando a 

assumi-lo Sandra Ziech Hemielewski. 
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Em junho de 1997, a APAE assumiu o transporte dos alunos da entidade, adquirindo 

uma Kombi usada e contratando o motorista Marcos Borella Meneghetti. 

No final de 1997, a APAE mudou suas instalações para uma casa localizada na Rua 

Emílio Falcão. A mesma oferecia espaço inadequado para as salas onde os atendimentos 

pedagógico e técnico eram prestados conjuntamente, dificultando o trabalho realizado. 

Ressaltamos que entre os lugares oferecidos no município para alugar, este era o melhor. 

No ano de 1999 alterou-se novamente o quadro de professores, saindo a professora 

Silvia Heringer e contratando as professoras Rosana Beatriz Manfio Pessotto e Catiane de 

Oliveira Mainardi. 

Neste ano, reorganizou-se a divisão de turmas na instituição, onde a professora Rosana 

assumiu a turma de Estimulação Precoce, a professora Catiane o Nível I e a professora 

Marluza, o Nível II.         

Em maio de 1999, foi eleita como presidente a Sra. Irene Maria Demarchi Zanette e 

sua gestão terminou em março de 2002.  

Em outubro de 1999, foi contratada Deise M. Oliveira Mello para exercer a função de 

fonoaudióloga. A mesma trabalhou na instituição até dezembro de 2000. 

Ainda no ano de 1999, a APAE foi contemplada com um projeto feito ao MEC, para a 

aquisição de material pedagógico, didático e equipamento para a escola, os quais foram 

fundamentais para equipar a instituição, os mesmos são de grande importância para 

enriquecer o trabalho prestado às Pessoas Portadoras de Necessidades Educativas Especiais. 

Em 2000, a APAE recebeu a doação de uma Kombi 0 Km, através de uma campanha 

realizada entre empresários da Alemanha, pela estudante Sabrine Neusiess, que visitou a 

instituição no ano anterior e sentiu que a APAE precisava de auxílio, pela situação difícil que 

enfrentava. 

No ano seguinte, a APAE recebeu outra Kombi, como doação da Central Geral do 

Dízimo de SP, que ajuda entidades de todo o país. 

Salientamos que a primeira doação foi convertida em dinheiro e aplicada  em uma 

agência bancária, para mais tarde ser aplicada na construção da sede própria da APAE. 

Ao final do ano de 2000, a Prefeitura Municipal de Erval Seco cedeu um prédio para 

as novas instalações da APAE, local este adequado, pois foi possível dividir as salas de aula, 

sala individual para os técnicos, refeitório, almoxarifado e pátio para recreação. 

Numa parceria entre APAE e a assistente social do município, desenvolveu-se 

projetos, os quais abrangem pessoas portadoras de necessidades educativas especiais, que até 
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então não haviam recebido atendimento algum e também alunos da APAE que são atendidos 

no turno oposto. Projeto este atendido pela professora Clelia Aracy Walter. 

Já em 2001, a Prefeitura Municipal cedeu a atendente Maria Eloa Chaves Dornelles, 

facilitando o trabalho, pois ela contribui nos serviços que lhe são atribuídos. Também foi 

contratada a professora Marlene Antunes, pela necessidade de divisão de turmas, Nível I-A. 

Havendo a necessidade de uma secretária para os serviços burocráticos, foi contratada, 

através do RS Primeiro Emprego, Cristina Maria Zílio. 

Em 2001, a APAE foi contemplada novamente pela Central Geral do Dízimo com um 

computador. Também nesse ano a APAE adquiriu uma linha telefônica, uma antena 

parabólica, uma televisão, um vídeo cassete e um aparelho de som com CD. 

A APAE elaborou do Plano Político-Pedagógico, repensando as suas ações frente à 

APAE Educadora, numa nova perspectiva, onde ocorrerão grandes mudanças, refletindo sobre 

o papel da instituição. 

O ano de 2001 foi marcado pela capacitação de professores em Educação Especial, 

pela preocupação em oferecer um atendimento cada vez mais voltado às pessoas portadoras 

de necessidades educativas especiais. 

Ressaltamos a importância que tiveram as voluntárias Simone Pacheco e Josiane Lutz, 

professores que atenderam as turmas para que as professoras titulares pudessem fazer o Curso 

de Capacitação em Educação Especial, ênfase em Deficiência Mental. 

Acompanhando a evolução do trabalho desenvolvido na instituição, percebe-se que 

primeiramente os alunos recebiam atendimento em grandes grupos, onde havia diversidade de 

casos. Com o passar do tempo, houve uma reorganização das turmas, prestando um 

atendimento mais individualizado, com espaço adequado para atender adequadamente às 

necessidades de cada um. 

Porém, diante das dificuldades mencionadas, a instituição sempre visualizou seus 

alunos como pessoas capazes de demonstrar seu potencial e acreditando que todos  tem 

condições de desenvolver alguma habilidade, dentro de suas limitações.      

Em 2003 A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Erval Seco, completou 

10 anos de história, objetivando sempre permitir que as pessoas com deficiência tenham a 

oportunidade de desenvolver ao máximo suas condições pessoais, suas potencialidades, 

fazendo com que estas os leve a uma compreensão do ser humano, tornando-o íntegro e capaz 

de ser feliz, não sendo obstáculo à felicidade dos outros alcançando assim sua autonomia 

intelectual, moral e social. 
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O ano de 2004 foi marcado por muitas conquistas (Olimpíadas, IV Festival Nossa 

Arte, compra de computadores, bicicletas e espelho). 

Levando em conta as dificuldades que enfrentamos financeiramente, acreditamos ter 

conseguido realizar um bom trabalho contribuindo no desenvolvimento dos alunos levando 

em conta o ensino e a aprendizagem. 

Os empecilhos para progredir são relacionados primeiramente a questão financeira, 

porém isso não impede que se realize um trabalho sério e comprometido com o aluno com 

deficiência que, apesar de suas limitações intelectuais, tem condições para desenvolver muitas 

habilidades que certamente tornarão mais independentes em sua vida. 

No final do ano de 2004 conquistamos através do FNDE (Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação), um veículo Kombi que facilitou o transporte de nossos 

alunos. 

Os voluntários sem remuneração sempre foram uma constante em nossa instituição.  

Os mesmos realizam atualmente na instituição atividades de oficina com os alunos e 

também com grupos de mães. 

Na área técnica que conta com profissionais capacitados na área de Serviço Social, 

Psicologia, Fisioterapia, além do atendimento individualizado e em grupo a clientela da 

instituição apresenta como proposta para este ano, desenvolver um trabalho de prevenção a 

excepcionalidade, através de informações junto às escolas e comunidade em geral.   

Sendo também muito importante para a APAE a Filantropia tendo como benefício 

financeiro a Isenção da Cota Patronal pelo INSS e do SAT  

O ano de 2006 foi marcado de grandes conquistas entre as quais destacamos a criação 

da Escola de Educação Especial de Erval Seco tendo como mantenedora a APAE, neste 

mesmo ano tivemos a alteração estatutária com reformulação no que tange o mandato da 

diretoria e outros artigos que vem de encontro ao bom funcionamento desta entidade para que 

possamos trabalhar atendendo a nossa clientela visando o seu bem estar através de 

atendimentos psicológico, fisioterápico, pedagógico, de assistência social, apoio sócio 

familiar, desta forma melhorando a qualidade de vida daqueles que se beneficiam dos nossos 

atendimentos diários de 40 pessoas portadoras de necessidades  especiais que foi atendido no 

ano 2006. 

O ano de 2007 proporcionou conquistas referentes ao encaminhamento de projetos 

como: credenciamento da Escola de Educação Especial – APAE de Erval Seco, nos serviços 

da Portaria nº 1635/GM e construção de área coberta na instituição. 
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Destacamos este ano como marco em parcerias e participações sociais (empresas, 

escolas e comunidade) resultando em campanhas de doações e palestras informativas. 

Foram eleitos os membros da nova Diretoria Executiva com mandato de 03 (três) 

anos, ficando da seguinte forma: Presidente: Teresinha Mainardi, Vice Presidente: Rogério 

Marcom, 1º D. Secretária: Nehyta Cardozo Ramos, 2º D. Secretária: Karla Cristina Kell, 1º 

Diretor Financeiro: Eronita da Silva Schoenell, 2º D. Tesoureiro: Leda Isolde Tamanini, 

Diretor patrimônio: Marisa Tombini do Amaral e Marlene Ângela Borella Pereira, Diretor 

Social: Alderi S. de Oliveira. Na mesma oportunidade foram eleitos o Conselho Fiscal e o 

Conselho de Administração. 

A clientela atendida na entidade foi de 35 (trinta e cinco) alunos, sendo atendidos nas 

áreas pedagógicas, fisioterápicas, assistência social e psicológica.  

A grande conquista de 2008 foi a assinatura do Contrato n° 539/2008, entre o Estado 

do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria do Estado da Saúde e a APAE para a 

execução de serviços técnico-profissionais, conforme processo n° 71301-20.00/07-4.  

O número de alunos matriculados em 2008 foi de 35 alunos; sendo 15 do sexo 

masculino e 20 do sexo feminino, estes são divididos em turmas respeitando sua faixa etária, 

tendo atendimento pedagógico 4 horas diárias. 

Em 2009 ocorreu a publicação no Diário Oficial do Estado o Contrato n° 539/2008, 

possibilitando assim a melhoria dos serviços técnicos profissionais na instituição. A APAE 

também foi contemplada com o Convênio- Programa Bolsas de Estudo – Educação Especial, 

que visa garantir o ensino fundamental obrigatório e gratuito, progressiva extensão da 

obrigatoriedade, e atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com 

deficiência. Outras conquistas foram: a cedência de um professor municipal, o 1º Lugar no 

Festival Regional Nossa Arte, recursos do Programa “Nota é Minha”. 

No ano de 2010 a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE de Erval 

Seco em sua Escola de Educação Especial matriculou 34 alunos e firmou o Convenio com a 

Prefeitura Municipal passando a receber os valores do FUNDEB. Também renovou 

convênios: com a Secretaria de Educação do Estado referente às Bolsas de Estudos da 

Educação Especial, com o Fundo Estadual de Saúde. Em outubro foram eleitos os membros 

da Diretoria Executiva para a triênio 2011/2013 a qual ficou assim constituída: Presidente: 

Marlene Angela Borella Pereira, Vice Presidente: Rosana Beatriz Manfio Pessoto, 1º D. 

Secretária: Marcia Girardi Holz, 2º D. Secretária: Karla Cristina Kell, 1º Diretor Financeiro: 

Teresinha Mainardi, 2º D. Tesoureiro: Rosane Maria de Moura Figueiredo, Diretor 

patrimônio: Marisa Tombini do Amaral e Jarcy Barbosa Monteiro, Diretor Social: Eduardo 
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Wagner. Na mesma oportunidade foram eleitos o Conselho Fiscal e o Conselho de 

Administração. A APAE melhorou o atendimento dos técnicos com através da construção de 

um novo espaço para o atendimento. Adquiriu mobiliário para as salas de aula e cozinha. 

Aumentou o número de computadores na oficina de informática e instalou ventiladores nas 

salas de aula, sala de fisioterapia e salão.  

A nova diretoria executiva eleita para o triênio 2011/2013 iniciou a sua gestão 

realizando em janeiro de 2011 uma reforma com ampliação no prédio principal. Criou-se 

novos ambientes para: cozinha, refeitório, banheiros, lavanderia, sala com armários novos, 

salas de aula, biblioteca, secretaria, sala de direção e corredor com proteção para a chuva.  

No ano de 2011 a entidade promoveu juntamente com a Secretaria de Educação e 

Cultura de Erval Seco o 1º SEMINARIO MUNICIPAL DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO 

DE INCLUSÃO ESCOLAR DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E 

MÚLTIPLA NA EDUCAÇÃO BÁSICA. Também realizou o PEDÁGIO DA PREVENÇÃO, 

6º ARRAIA DA APAE, A SEMANA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

E MÚLTIPLA (destacamos nesta semana o I Encontro de Profissionais da Área da Saúde e 

Educação) o XIV BAILE DE CHOPP. Também participou da OLIMPIADAS DAS APAES 

(Macro Regional e Estadual classificando para a Nacional quatro atletas). 

No ano de 2011 estavam matriculados 35 alunos. 

Para o ano de 2012 a APAE através da Rede Parceria Social realizou o Projeto 

Reciclar e Produzir onde foi contemplada com o valor de R$ 14.168,50 (quatorze mil, cento e 

sessenta e oito reais e cinquenta centavos) tendo como patrocinadora a empresa GERDAU e 

Âncora a Federação das APAES do Rio Grande do Sul. Também participou com exposição de 

artesanatos na 3ª EXPOERVAL em Erval Seco. Participou do Festival Regional Nossa Arte 

realizado em Pinheirinho do Vale, apresentando a coreografia “Alegria” e a mesma 

coreografia também foi apresentada no II Entardecer Cultural promovido pelo CRAS de Erval 

Seco.  

Foram 40 pessoas atendidas pela APAE no ano de 2012. Destes 38 matriculados na 

Escola de Educação Especial de Erval Seco e os outros dois tiveram atendimento técnico. 

No ano de 2013 foi realizado O PEDÁGIO COMEMORATIVO AOS 20 ANOS DA 

APAE, O TRADICIONAL JANTAR DA APAE, o 8º ARRAIÁ DA APAE, A SEMANA DA 

PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA E O XVI BAILE DO 

CHOPP. 

No mês de novembro foram eleitos os membros da Diretoria Executiva para o triênio 

2014/2016, a qual ficou assim constituída: Presidente: Véra de Fátima Castro Borella, Vice-
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Presidente: Rosana Beatriz Manfio Pessotto, 1º Secretário: Marcia Girardi Holz, 2º Secretário: 

Karla Cristina Kell, 1ºDiretor Financeiro: Elton Luis Costa de Lima, 2ºDiretor Financeiro: 

Marozane das Graças Schneider de Oliveira Moura, Diretor de Patrimônio: Rosane Maria de 

Moura Figueiredo e Jarcy Barbosa Monteiro, Diretor Social: Eduardo Harry Wagner. Na 

oportunidade foram eleitos os membros do Conselho Fiscal e o Conselho de Administração. 

Para atender às necessidades, foram adquiridas cadeiras plásticas para o salão de atos 

da entidade, mesas novas para professores, instalação de climatizadores de ambiente nas salas 

de aula, sala da psicóloga e sala da assistente social. Foi adquirido e instalado um exaustor 

para a cozinha, e uma parede divisória com portas de correr para a dispensa. 

No ano de 2013, foram atendidas na APAE 41 pessoas, sendo destes 36 matriculados 

na Escola de Educação Especial de Erval Seco, e outros 5 tiveram atendimento técnico. 

No ano de 2014 foi realizado o 21º Pedágio da APAE, o Tradicional Jantar da APAE, 

o 9º Arraiá da APAE, a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla e o XVII 

Baile do Chopp. Na abertura da Programação do 9º Arraiá contamos com a presença das 

APAEs que fazem parte do 2º Conselho Regional das APAES do RS. 

Atendendo às necessidades foram adquiridos os seguintes equipamentos: 1 Armário 

para a sala de Estimulação Precoce, 1 Banquetas para sala de recepção e 1 banqueta com 3 

acentos para a sala da Direção, 2 computadores, 1 para a secretaria e 1 para a diretoria, 1 

impressora para a sala da diretoria, 1 notebook para uso do Diretor Financeiro, um forno 

micro-ondas, 1 liquidificador modelo industrial para a cozinha, 1 maquina de lavar roupa 

modelo tanquinho, 1 escada, 1 projetor multimídia (data Show), 1 cadeira giratória, 

adquiridos e instalados 4 climatizadores de ambiente. 

No ano de 2014 foram atendidas na APAE 47 pessoas, sendo destes 39 matriculados 

na Escola de Educação Especial de Erval Seco e outros 8   que receberam atendimento 

técnico. 

Na área técnica contamos com uma equipe de profissionais capacitados nas seguintes 

áreas: Serviço Social, Psicologia, Fisioterapia, Psicopedagogia, Terapia Ocupacional e 

Fonoaudiologia, com atendimentos individualizados e em grupos, de acordo com as 

necessidades de cada criança. 
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HISTÓRICO DAS ESCOLAS ESTADUAIS  

EEEF BALBINO PEREIRA DOS SANTOS 
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Imagem da Escola de 2015 
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As origens da Escola Estadual de Ensino Fundamental Balbino Pereira dos Santos é 

datada de meados de 1970, quando havia na comunidade do Distrito de Arco-Íris a Escola 

Particular Ipiranga, mantida pela comunidade Evangélica Luterana. 

No ano de 1971, surgiu o Anexo do Grupo Escolar Olívia de Paula Falcão de Erval 

Seco, atendendo alunos das séries iniciais. Em 1977, através do decreto nº 25.248 de 19 de 

Janeiro de 1977, foi criada a Escola Estadual de 1º Grau Incompleto Arco-Íris de 1ª a 5ª 

séries, no distrito de Arco-Íris, município de Erval Seco substituindo O Anexo Grupo Escolar 

Olívia de Paula Falcão. 

Em 03 de Janeiro de 1979, fica a Escola Estadual de 1º Grau Incompleto do Município 

de Erval Seco, criada pelo decreto nº 25248 de 19 de Janeiro de 1977, o qual passou a ser 

Escola Estadual de 1º Grau Incompleto Balbino Pereira dos Santos. 

De acordo com o parecer nº 1.323/80 no processo nº SEC 31593/80 e CEE 626/80 

(Portaria de 15 de Janeiro de 1981) foi autorizado o funcionamento a partir de 1981 de 6ª série 

do 1º Grau na Escola Estadual de 1º Grau Incompleto Balbino Pereira dos Santos. Não foram 

encontrados registros escritos sobre a escolha deste nome a este educandário, sabe-se apenas 

que o nome foi alterado em homenagem ao familiar da antiga diretora Béti Martins Pereira, o 

Senhor Balbino Pereira dos Santos (Biografia em Anexo). 

Através da portaria 00342 de 29 de dezembro de 2000 alterou-se a designação das 

Escolas Estaduais de 1º Grau para Escolas Estaduais de Ensino Fundamental. 

Em 1982 a escola disponibilizou a Educação Infantil como Pré-Escola (oficializada 

em 15-06-2001) e a partir de 1983, a escola passou a atender alunos até a 8ª série. 

As dependências da escola, primeiramente localizavam-se em uma fração de terras 

com 3.224 m2, doadas pelo senhor Ernesto Wandscheer, referentes ao lote nº 119 da 1ª secção 

Erval Seco, Distrito de Arco-Íris – confrontações: Norte linha seca, ao sul linha seca com 

lotes nº 117A e 117 ao leste, por Linha seca com o lote nº121 e por uma sanga com os lotes 

120B e 118 e ao oeste por linha secas com os lotes 117A e 117 com terras do Senhor Silvestre 

da Silva Goulart. Posteriormente, após novas doações de Alfredo Klaesener de 3 has 

recebidas pela escola, porém não na mesma área, ocorreu uma permuta por 1 ha pertencente 

ao senhor Ernesto Wandscheer, aumentando as dependências. Atualmente, nossa área total é 

de aproximadamente 13.224m2 e faz divisa com terras pertencentes aos Senhores Armando 

Fritsch, Norma Müller, Fridholdo Toebe e Werner König. 

O quadro gestor desta escola foi organizado com os seguintes diretores e diretoras 

assim dispostos até o ano de 2015: 

1977 – 1984: Beti Martins Pereira 
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1985 – 1988: Ari Paulo de Abreu 

1989 – 1995: Sueli Terezinha Manfio da Rosa 

1996 – 1999: Elizabeth de Oliveira Müller 

2000 – 2001: Lisani Neumann Müller 

2002 – 2006: Elenita dos Santos Lima 

2007 – 2011: Elizabeth de Oliveira Müller 

2012 – 03/2013: Loris Martins Borella 

03/2013 – 2015: Lisani Neumann Müller 

A Escola recebe alunos de várias localidades do interior: Linha XV de Novembro, 

Linha Três de Maio, Linha Canas, Caçador, Bela Vista e de Arco-Íris, Linha Herber, Linha 

Tigre, e também da zona urbana. 

A escola hoje caracterizada como Escola do Campo continua sendo um elo entre 

professores, alunos, pais, funcionários e comunidade. Neste sentido, busca a integração 

através de algumas ações tradicionais como a Festa Junina, Piquenique no Mês de Outubro, 

Almoço Farroupilha, Ensaios e Apresentações do Elenco Sul Terra, gincana no dia do 

Estudante e da Mateada, Feiras, Dias de Campo, Mostra de Ciências e Artes, Jogos de 

Integração entre Escolas organizados pelo Grêmio estudantil (GELB), Dia da Família na 

Escola, Momento de Espiritualidade e Comemorações Cívicas e Religiosas, Projeto de 

Leitura, passeios, excursões e viagens. Também temos participação de nossos alunos nos 

Jergs e estamos Inscritos no Programa Atleta na Escola. 

O CPM (Círculo de Pais e Mestres) e o Conselho Escolar desempenham um 

importante papel junto a comunidade escolar, pois além de ajudar nas festividades do 

educandário, estão presentes em todas as decisões tanto pedagógicas como administrativas. 

O Elenco Sul Terra, conta com a participação de muitos alunos que disponibilizam-se 

a ensaiar fora do período escolar e fazem apresentações em toda a região, levando nossas 

origens gaúchas como marco de uma história que mantém a chama Gaúcha acesa. 

O Grêmio Estudantil da Escola Estadual Balbino Pereira dos Santos foi fundado em 

dezembro de 2012 e todos os alunos matriculados são membros ativos no processo 

democrático de reivindicações e sugestões, sendo a voz estudantil. 

Durante muitos anos a escola contava um número significativo de alunos, porém, com 

o êxodo rural dos últimos anos e com a taxa de natalidade baixa da população ervalsequense, 

contamos com uma preocupante carência de alunos, atualmente estamos com uma clientela 

em torno de 80 alunos, tendo em vista que atendemos a Pré-Escola de 4 e 5 anos em parceria 

com a Secretaria de Educação Municipal, que nos disponibiliza o professor e a escola oferece 
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o espaço. Esta iniciativa vem se mostrando positiva, pois percebemos que esta parceria vem 

dando certo. 

Durante toda esta caminhada escolar, tivemos os seguintes professores e funcionários: 

FUNCIONÁRIOS: Saul Heringer, Arlindo Camargo, Iara Werner, Leonida Piltz, 

Aurora do Nascimento, Vera Lúcia Geib Michels, Valmir Vanni, Douglas  Cassio Strücker,  

Claci Piltz Hining, Ezadi Teixeira, Ariano dos Santos Cezar, Arabela Cristina Cardoso, 

Anderson Luiz de Oliveira Zimmermann , Elenita Sturzbecher,  Eleri  Bossler, Elena Teixeira 

Witter, Nelsi Porn Schwingel, Joel Aguiar Freitas, Volmir Augusto de Oliveira, ... 

PROFESSORES: Leda Izolda Zimmermann Tamanini, Nídia Ractz da Rosa, Marina 

de Oliveira Prestes, Maria José Prestes Antunes, Neila Terezinha Pereira Giongo, Beti 

Martins Pereira, Leda Manfio Klaesener, Elzira Luersen, Loris Martins Borella, Neiva Pereira 

Demarchi, Liége Maurícia Herrmann, Terezinha Judite Corteze, Ari Paulo de Abreu, Elenita 

dos Santos Lima, Elizabeth de Oliveira Muller, Lisani Neumann Muller, Ricardo Felippe 

Kerber, Terezinha Julieta Queiróz de Lima, Luis Paulo Weiand, Vilmar Marcolan, Genesi 

Terezinha dos Santos Cavalheiro, Ilse Maria Müller Falcão Stefanello Falcão, Ivo Lissak, 

Denise do Carmo de Marchi Castelli, Delmar Amaral da Rosa, Denize Bruinsmann Farias, 

Gabriel Figueiredo de Oliveira, Ionara Werner Filinkoski, Lilian da Silva de Mello, Luciane 

Post de Abreu, Marlize Stein, Marluza Carina Stiehl, Martha Beatriz Zimmermann Ribeiro, 

Mirian Dulce Schmidt, Sueli Terezinha Manfio da Rosa. Tatiana Petry Bossler, Andréa 

Visnieski Melo, entre outros. 

A Escola passou e continua passando por transformações, um exemplo é o programa 

Mais Educação do Governo Federal, caminho mais curto para a Escola de Tempo Integral, 

onde os alunos permanecem mais tempo no ambiente escolar. Hoje contamos com quatro 

oficinas de Mais Educação: Acompanhamento Pedagógico, Arte – Audiovisual e Corporal, 

Música, Agroecologia (Canteiros Sustentáveis). 

Em nossa escola, há muita vontade de se fazer uma educação de qualidade. Neste 

sentido e para se chegar a este objetivo, muitas são as iniciativas e ações, por parte de todo o 

educandário. Todas as programações e atividades, visam proporcionar aos educandos, um 

conhecimento de mundo, uma valorização e resgate de preceitos morais, sociais e que, ao 

mesmo tempo, sejam capazes de possibilitar uma educação mais dinâmica e libertadora.                                                           
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EEEF CORONEL FINZITO 

Imagem da Escola em 2005. 

 

Imagem da Escola em 2015. 
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A Escola Estadual de Ensino Fundamental Coronel Finzito,situada no município de 

Erval Seco, pertencente à 20ª CRE, de Palmeira das Missões. Está localizada a 5 quilômetros  

da Cidade, em um distrito do município conhecido como Coronel Finzito. 

Ela possui uma área de 4 hectares. As terras deste distrito pertenciam ao senhor 

Serafim de Moura Reis, que fez a doação do terreno para que fosse construída. 

Inicialmente foi chamada Escola Rural Isolada de Coronel Finzito e reconhecida como 

primeira Escola Publica do município. Nesta época, houve um forte crescimento populacional 

neste distrito pois também surgiu comércio, indústria, além de atividades de campo. 

A Escola Estadual de Ensino Fundamental Coronel Finzito, criada pelo Decreto de 

Criação nº 3.87l de 13 de março de 1953, funcionava então de 1ª a 4ª série; Decreto de 

Reorganização nº 28024 de 04 de outubro de 1077, sendo que em l974, mais precisamente 16 

de maio de 1974 foi autorizada para funcionamento da 6ª série. No ano seguinte, dia 13 de 

janeiro de 1975, autorizou-se as séries 7º e 8º, passando assim, à Escola de 1ª grau . Hoje, 

denominada Escola Estadual de Ensino Fundamental conforme portaria/SE nº 00342/2000, 

D.O. de 02/02/2001, que alterou a designação das Escolas Estaduais de 1º Grau para Escolas 

Estaduais de Ensino Fundamental. 

O primeiro professor desta Escola foi o Senhor Jarbas Aquinos, cuja função era de 

diretor e professor ao mesmo tempo. 

Em seguida aparecem os seguintes nomes de diretores que atuaram neste educandário: 

-Mercedes Costa de Lima 

-Ester Flores Soares 

-Danilo Quadros de Lima 

-Edith Werner Frank 

Leda Fátima Falcão Pereira 

João Almerindo de Oliveira 

Soely de Miranda Fortes 

Arizoli Ferreira do Amaral 

Zeferina Paulina Amália Muller Scherer 

Rosane Maria de Moura Figueieredo 

Helio Parnow. 
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EEEF JÚLIO DE CASTILHOS 

 

 

Imagem da Escola em 2005. 

 

Imagem da Escola em 2015 
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Esta Escola foi criada em 09 de Outubro de 1958, sob o Decreto de Criação n°9.419, 

como Escola Rural Isolada de Bom Jesus. 

Na época era município de Seberi, nas administrações dos prefeitos Sr. Marcelo 

Zanquete e Túlio Luis Zanquete, os quais se empenharam para construir a mesma. Como não 

tinha terreno, foi feito uma campanha para conseguí-lo para que ela pudesse ser construída, 

foi assim que o senhor Vicente Ferreira do Amaral fez a doação de dois hectares de terra; mas 

como a Escola era Rural não foi possível construir por que era pouca terra e voltou o projeto. 

Foi então que o Senhor Vicente Ferreira do Amaral reuniu novamente os seus familiares, os 

quais entraram em acordo e fizeram a doação de quatro hectares de terra, os quais eram 

necessários para a construção da Escola, pois era para o bem da família e de toda a 

comunidade. 

A primeira Diretora desta Escola foi a senhora Emília Falcão Figueiredo, a qual, 

assumiu como diretora e professora. 

O terreno do colégio era plantado em forma de mutirão pelo Circulo de Pais e Mestres, 

professores, funcionários e também alunos, para que com o dinheiro fossem pagas as 

despesas, por que não vinha verba do Estado. 

Não era fácil, a Escola não tinha equipamento, a merenda era feita na casa dos 

vizinhos, não tinha água encanada e esta era puxada de balde de longe. 

Mais tarde através de um Decreto, foi feita a reorganização e troca de nome da Escola 

que deveria ser Vicente Ferreira do Amaral, como a gente gostaria que fosse, mas não foi 

possível por que já tinha uma Escola Municipal situada em sua propriedade na Coxilha da 

Liberdade, que já trazia esse nome, por isso, ficou denominada Escola Estadual de 1° Grau 

Julio de Castilhos. 

Hoje estamos felizes, graças a Deus e com empenho dos governantes, diretores, 

professores, funcionários e alunos temos uma Escola pólo, com todos os equipamentos 

necessários para seu funcionamento. 
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ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEPÉ  TIARAJU 

 

 

 

Em meados de 2001, após muitas conversas com os moradores Indígenas Guaranis, 

que aqui residiam, sobre a necessidade de se criar uma escola para o atendimento aos seus 

filhos, naquela época quem atendia os guaranis era a 21ª CRE de Três Passos, e a escola que 

existia era em outro setor, onde residiam alguns guaranis e famílias de posseiros. A principio 

as crianças iam a pé à escola, atravessando, mato, caminhando em torno de 3 km a pé. Devido 

a difícil situação foi aberto uma extensão, pois haviam construído aqui um galpão do RS 

Rural através da Emater de Erval Seco. Ai começaram surgir as dúvidas por que Erval Seco?  

Começamos a pesquisar e descobrimos que 7.500 hectares das terras indígenas 

pertenciam ao município de Erval Seco. Então começou a nossa luta, em 2006 com a ajuda da 

coordenadoria de Três Passos, e seu Ari Koh que na época era Secretario da Administração 

em Erval Seco, a liderança e eu como diretora, fomos na 20ª CRE de Palmeira das Missões, 

pedir que se criasse uma nova escola e que a educação fosse assumida, pois não pertencia 

mais ou nunca pertenceu a Três Passos, e assim aconteceu no dia 03 de abril de 2007 foi 

autorizada a criação da escola, cujo nome refere-se um índio guerreiro guarani, considerado 

um santo popular brasileiro e declarado “herói guarani missioneiro rio-grandense” pela Lei 

nº12.366. E assim começamos o trabalho ou continuamos, pois mesmo em péssimas 
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condições, sem merenda sem água, sem energia elétrica com muita garra e coragem, 

continuamos o trabalho, ficamos dentro do galpão por 10 anos até que em 2011 aconteceu a 

construção da escola, e em 2013 através do Decreto nº l5l foi autorizado seu funcionamento. 
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ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO OLÍVIA DE PAULA FALCÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem da Escola em 2005. 

 

Imagem da Escola em 2015. 
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Alunos: 625 

Funcionários: 8 

Professores: 49 

A instituição de ensino “Olívia de Paula Falcão” passou por muitas transformações até 

chegar hoje na Escola Estadual de Ensino Médio Olívia de Paula Falcão. Primeiramente 

recebia o nome de “Grupo Escolar”, o único instituto público de ensino existente naquele ano 

de 1955, na cidade de Erval Seco. Nessa época, existia ainda uma escola particular na cidade, 

Escola Rio Branco, onde somente as famílias de classe alta e com condições financeiras 

frequentavam. 

Em 18 de agosto de 1955, foi assinado o Decreto nº 6.564, que criava o GrupoEscolar 

Olivia de Paula Falcão, assinado pelo Governador do Estado Walter Perachi de Barcelos e 

pelo secretario de Educação e Cultura Luiz L. de Farias. 

Artigo 1° é denominado “Olívia de Paula Falcão” o grupo escolar da Sede de Erval 

Seco, criado pelo decreto na 6564 de 18 de agosto de 1955. Assinado pelo então, Walter 

Perachi de Barcellos Governador do Estado e Luiz L. de Faria ,Secretário de Educação e 

Cultura. 

Já o decreto na 19.309 de 27 de setembro de 1968 denomina Estabelecimento de 

Ensino. 

A escola leva esse nome até hoje, por ser a professora Olívia de Paula Falcão quem 

iniciou esse campo profissional em nossa cidade, com sua nomeação pelo ato na 57 de 12 de 

abril de 1921 a 31 de dezembro de 1936 conforme atestado na 61/68 da Prefeitura Municipal 

de Palmeira das Missões. Foi por ela formado esse grupo escolar com alunos de 1ª a 5ª série 

que funcionava juntamente na mesma residência da sub-prefeitura de Erval Seco, cujo sub-

prefeito era Capitão Balbino Pereira dos Santos. 

Com a Portaria nº 000567 de 13/01/1975, o Secretário de Educação e Cultura 

Hijerides Ferreira de Mello face ao parecer na 111/74, do Conselho Estadual de Educação 

autoriza a instalação e funcionamento da 6ª série do Ensino de 1 ° Grau do Grupo Escolar 

Olívia de Paula Falcão a partir do ano letivo de 1975. 

Em 22 de dezembro de 1975 pelo decreto nº 24.239 cria-se a Escola Estadual de 2° 

Grau de Erval Seco. Em 05 de março de 1976 face ao parecer na 1109/75, pela portaria 

02239 o Conselho Estadual de Educação autoriza o funcionamento da 7ª e 8ª série. 

Decreto nº  27.919 de 06 de novembro de 1978 reorganiza, unifica e denomina Escola 

Estadual de 1° e 2° Graus Olívia de Paula Falcão, o Grupo Escolar Olívia de Paula Falcão, 

criado pelo decreto na 6564 de 18 de agosto de 1955 e denominado pelo decreto na 19309 de 

27 de setembro de 1968, como a Escola Estadual de 2° Grau; criada pelo decreto no 24329 de 

22 de dezembro de 1975. Portaria 02475 de 14 de fevereiro de 1979 face ao parecer na 

460/78 aprova o regimento da Escola Estadual de 1° e 2° Graus Olívia de Paula Falcão 

resultante da unificação do Grupo Escolar Olívia de Paula Falcão como a Escola Estadual de 

2° Grau conforme decreto na 27919 de 06 de novembro de 1978 que mantém as 8ª séries do 

1 ° Grau e habilitação de Auxiliar de Contabilidade. 
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A razão pela qual criou-se a Escola Estadual de 2° Grau com Habilitação de Auxiliar 

de Contabilidade foi baseado em pesquisa realizada na comunidade, concluindo então, que o 

maior n° de alunos encontraria ocupação no mercado de trabalho local e regional. Na época a 

maior fonte de trabalho era em lojas, supermercados locais e regionais, por isso da 

necessidade de instituir a escola como tal. 

Os primeiros professores que faziam parte do “Grupo Escolar” foram: Olívia de Paula 

Falcão, Joana Martins Pereira, Venceslau de Oliveira e Emília Falcão Pereira 

Histórico das  Equipes Diretivas: 

1955 - Criado o Grupo Escolar da sede do 7° distrito de Palmeira das Missões Erval 

Seco foi nomeada a professora Nilce Maria Anizi Mafalda encarregada pela instalação do 

grupo; realização das matrículas e elaboração dos documentos necessários ao funcionamento 

da escola. 

1956 - Em substituição a Nilce Maria Anizi Mafalda que foi transferida assume como 

professora e responsável pela direção Aurora Lima seguida pela professora Glaci da Cruz. 

1957 - Assume a direção Alaides Julia Prates até 25 de dezembro de 1960. 

1961 - Assume em março como responsável pela direção Divair de Lima Pereira até 

16 de março de 1962. 

1962 - Assume como responsável pela direção em 17 de março a professora Nelcida 

Prante até dezembro de 1964. 

1965 - Assume como diretor Edemar Martins Pereira até julho de 1972. 

1972 - Assume como diretora a professora Leda Isolda Tamanini até 14 de maio de 

1979. 

1979 - Assume como diretor da escola unificada, organizada e denominada Escola 

Estadual de 1° e 2° Graus Olívia de Paula Falcão o professor Arri Koch até 03 de dezembro 

de 1981 como vice -diretora Leda Isolde Tamanini. 

1982 - Assume como diretora a professora Maria de Lourdes Pereira Figueiredo até 13 

de janeiro de 1986, tendo como vice-diretoras Neiva Pereira Demarchi, Irene Maria Zanette, 

Marlene Borella Pereira. 

1986 - Assume como 1ª a diretora eleita pelo colégio eleitoral através de lista tríplice a 

professora Anilda Prante Heringer até 21 de janeiro de 1987, deixando o cargo por motivo de 

aposentadoria, tendo como vice-diretores Arri Koch e Irene M.Zanette. 

1987 - Assume o vice-diretor Arri Koch em 22 de janeiro de 1987 até 27 de julho de 

1987 atuando como diretor até que seja realizado novo processo eleitoral para escolha do 

diretor substituto para suprir a vacância do cargo. 

1987 - Realizado o processo eleitoral não aparece candidatos em número suficiente 

para realização de eleição direta, é nomeada como diretora a professora Sueli Nair Lunardi 

até 14 de dezembro de 1991, tendo como Vice-diretores Wilmar Martins Pereira, João 

Almerindo de Oliveira, Loris Martins Borella, Vilma de S. Stefanello e Leni Heisler. 
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1991 - Em 15 de dezembro de 1991 o governador Alceu Collares nomeia como 

diretora a professora Leda Manfio K1aesener , tendo como Vice-Diretores Irene Maria 

Zanette, Leda Isolde Tamanini , Cleci Koch, Rosani Ahlert Loose, Eronita Schoenell , Denise 

do Carmo Demarchi Castelli e Ilse Loose Pereira. 

1996 - Em 01 de janeiro assume como Diretor eleito Ari Paulo de Abreu., tendo como 

Vice-diretores Ailton Solano Costa de Lima, Eronita Schoenell, Sunilda Borchardt. 

1998 -Em 01 de janeiro assume como Diretor eleito Ailton Solano Costa de Lima, 

tendo como Vice-diretores Rosani Ahlert Loose , Cleusa Bergoli Pereira e Rui Clóvis 

Albarello. 

2002 -Em 01 de janeiro assume como Diretora eleita Rosani Ahlert Loose. Tendo 

como vice-diretores -Eronita Schoenell, Cleusa Bergoli Pereira, Rui Clóvis Albarello, na 

Orientação educacional: Denise Ávila da Silva Coordenação pedagógica: Ilse Loose Pereira, 

Marlete Fernandes, Leda Manfio K1aesener e Iolanda Barbosa dos Santos. 

2007 – Assume comodiretora Martha Beatriz Zimmermann Ribeiro, rendo como vice-

diretores Elsa Manfio, Viviane Tolotti e Marlise Rosane Schwuingel Koche; na coordenação 

pedagógica Cleusa Bergoli Pereira, Mônica Pfluger e Ilse Loose Pereira; e na educação 

educacional Rosani Ahlert Loose e Denise Ávila. 

2010 – Assume como diretor Eustorgio de Holanda Pedrosa, até 06 de maio de2011, 

quando o mesmo falece em virtude de um acidente, tendo como vice-diretores  Rosane de 

Oliveira Castro , Juliana Stefanello Ramos e Ivo Lissak; na coordenação pedagógica Elsa 

Cardoso Manfio, Elisangela Barbosa dos Santos, Maristela Elsa Kussler e Rosane de Oliveira 

Castro. 

2011 – Após o falecimento do diretor Eustorgio de Holanda Pedrosa, em 06 de maio, 

assume como diretora Rosane de Oliveira Castro, tendo como vice-diretores Maristela Elsa 

Kussler (no ano de 2011), Juliana Stefanello Ramos, Ivo Lissak e Elsa Cardoso Manfio (no 

ano de 2012); como coordenadoras pedagógicas Marluza Carina Stihel e Marlise Rosane 

Schwuimgel Koche, e a partir do segundo semestre de 2012 na Orientação Educacional Lais 

Mendes Barbosa. 

2013 – Assume em 01 de janeiro como diretora eleita Maristela Elsa kussler, tendo 

como vice-diretoras Eli Fátima Brito de Alcântara(noturno), Marci Neumann Dalla Valle 

(matutino) e Lilian da Silva de Melo (vespertino); na coordenação pedagógica Valquiria 

Heringer Trevisan ( matutino), Lilian da Silva de Melo e Carla Elizabete Dresch 

Pacheco(noturno) e Gilmara Massafra de Oliveira( a partir do inicio do ano letivo de 2014, 

no (vespertino); e na orientação Educacional Lais Mendes Barbosa(matutino) e Elisangela 

Barbosa dos Santos (vespertino). 

O quadro de professores é constituído por 49 profissionais no total, sendo 25 pós-

graduados, 19 com Licenciatura Plena, 03 com licenciatura Curta, 01 com Magistério e 01 

com Bacharelado sem formação pedagógica. 

A escola conta com oito funcionários, sendo 02 secretárias, 01 auxiliar de secretaria 

contratada pelo convênio CIEE, 01monitora, 02 merendeiras e 02 responsáveis pelos serviços 
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gerais. 

A Escola funciona em três turnos e possui 625 alunos , distribuídos nas seguintes 

Modalidades. 375 no ensino fundamental, do 1º ao 9º ano; 178 nas três séries do 

ensino médio; e 72 na modalidade EJA/Ensino Fundamental e Médio(Uducação de Jovens e 

Adultos). Desse total de alunos, 24 são atendidos na sala de AEE (atendimento Educacional 

Especializado). 

O espaço físico da escola é dividido em 14 salas de aula, sala de recursos, sala de 

vídeo,sala interativa, biblioteca, laboratório de informática, laboratório de ciências, salão 

nobre, vice-direção, orientação educacional, coordenação pedagógica, secretaria, banheiros, 

cozinha e refeitórios e sala dos professores, secretaria, recepção. 
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

FARROUPILHA 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia FARROUPILHA/RS é uma 

instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampi, 

especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de 

ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com sua prática 

pedagógica. 

Vinculado ao Ministério da Educação, o Instituto Federal Farroupilha possui natureza 

jurídica de autarquia, sendo detentor de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, 

didático-pedagógica e disciplinar. 

O Câmpus Frederico Westphalen foi criado pela Portaria 1.075 de 30 de dezembro de 

2014 que estabeleceu a transição do Colégio Agrícola de Frederico Westphalen, vinculado a 

Universidade Federal de Santa Maria para o Instituto Farroupilha. 

A instituição oferta ensino na área agrícola para estudantes da região norte do estado 

do Rio Grande do sul e Oeste Catarinense há 49 anos. Em 1998 criou cursos subsequentes na 

área de Informática e Alimentos e 2009 passou a ofertar cursos Superiores nestas áreas. 

Atualmente, do município de Erval Seco, estudam no Campus 36 estudantes 

matriculados nos Cursos Técnicos em Agropecuária e Informática. Destes, 27 estudantes em 

regime de semi-internato que efetuam um deslocamento diário de 80 km e outros 9 alunos em 

regime de internato na Instituição.   
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

A Avaliação do Plano Municipal de Educação deve ser realizada pela comunidade 

escolar, através de acompanhamento da realização das metas previstas. 

Neste processo tem papel importante a Secretaria Municipal de Educação, Conselho 

Municipal de educação, Câmara Municipal de Vereadores e Tribunal de Contas. 

A Avaliação do Plano Municipal de Educação deve considerar também, os dados 

quantitativos e qualitativos fornecidos pelo Sistema de Avaliação e os indicadores 

educacionais do município. 
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Este Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Erval Seco foi elaborado em 

atendimento à Lei № 11.445/2007 que instituiu a Política Nacional do Saneamento 

Básico (PNSB) e do Decreto № 7.217/2010 que regulamenta a PNSB, e tem como 

objetivo principal a universalização dos serviços de abastecimento de água potável, de 

esgotamento sanitário, de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e de resíduos 

sólidos à população com um horizonte de planejamento de vinte anos.  

O Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico de Erval Seco apresenta 

as informações resumidas e consolidadas de todas as etapas e relatórios desenvolvidos 

no decorrer do processo de elaboração deste Plano de Saneamento. Este terceiro 

volume reúne os documentos, imagens e quadros que foram anexados aos relatórios 

individuais durante a elaboração do PMSB. 
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1. RELATÓRIO B: PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 
 

Parecer Técnico de Aprovação do Produto B pela Equipe 

UFRGS/SASB 

TED N° 02/2015 

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em atendimento ao estabelecido na 

minuta do TED 02/2015, tem como responsabilidade o apoio técnico, avaliação e 

emissão de parecer de aprovação dos produtos elaborados e aprovados pelos comitês, 

executivo e de coordenação, de cada um dos municípios participantes do TED 02/2015. 

O produto encaminhado pelo município de Erval Seco foi avaliado de acordo com a 

publicação “Política e Plano Municipal de Saneamento Básico – Convênio 

Funasa/Assemae”, com o Termo de Referência da Funasa, com a lei nº 11.445/07, e, 

conforme avaliação da equipe, o documento com aprovação foi: 

Produto B – Plano de Mobilização Social 

Sem mais, a equipe SASB declara aprovado o Produto B elaborado pelo município de 

Erval Seco, e encaminha ao Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica – 

NICT/FUNASA, para análise a aprovação nos termos do TED n° 02/2015. 

 

É o parecer. 

Porto Alegre, 05 de outubro de 2018.  
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2. RELATÓRIO C: DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO 
 

Parecer Técnico de Aprovação do Produto C pela Equipe 

UFRGS/SASB 

TED N° 02/2015 

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em atendimento ao estabelecido na 

minuta do TED 02/2015, tem como responsabilidade o apoio técnico, avaliação e 

emissão de parecer de aprovação dos produtos elaborados e aprovados pelos comitês, 

executivo e de coordenação, de cada um dos municípios participantes do TED 02/2015. 

O produto encaminhado pelo município de Erval Seco foi avaliado de acordo com a 

publicação “Política e Plano Municipal de Saneamento Básico – Convênio 

Funasa/Assemae”, com o Termo de Referência da Funasa, com a lei nº 11.445/07, e, 

conforme avaliação da equipe, o documento com aprovação foi: 

Produto C – Diagnóstico Técnico Participativo 

Sem mais, a equipe SASB declara aprovado o Produto C elaborado pelo município de 

Erval Seco, e encaminha ao Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica – 

NICT/FUNASA, para análise a aprovação nos termos do TED n° 02/2015. 

 

É o parecer. 

Porto Alegre, 28 de janeiro de 2019.  
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3. RELATÓRIO D: PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
 

Parecer Técnico de Aprovação do Produto D pela Equipe 

UFRGS/SASB 

TED N° 02/2015 

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em atendimento ao estabelecido na 

minuta do TED 02/2015, tem como responsabilidade o apoio técnico, avaliação e 

emissão de parecer de aprovação dos produtos elaborados e aprovados pelos comitês, 

executivo e de coordenação, de cada um dos municípios participantes do TED 02/2015. 

O produto encaminhado pelo município de Erval Seco foi avaliado de acordo com a 

publicação “Política e Plano Municipal de Saneamento Básico – Convênio 

Funasa/Assemae”, com o Termo de Referência da Funasa, com a lei nº 11.445/07, e, 

conforme avaliação da equipe, o documento com aprovação foi: 

Produto D – Prospectivas e Planejamento Estratégico.  

Sem mais, a equipe SASB declara aprovado o Produto D elaborado pelo município de 

Erval Seco, e encaminha ao Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica – 

NICT/FUNASA, para análise a aprovação nos termos do TED n° 02/2015. 

 

É o parecer. 

Porto Alegre, 13 de maio de 2019.  
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4. RELATÓRIO E: PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 
 

Parecer Técnico de Aprovação do Produto E pela Equipe 

UFRGS/SASB 

TED N° 02/2015 

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em atendimento ao estabelecido na 

minuta do TED 02/2015, tem como responsabilidade o apoio técnico, avaliação e 

emissão de parecer de aprovação dos produtos elaborados e aprovados pelos comitês, 

executivo e de coordenação, de cada um dos municípios participantes do TED 02/2015. 

O produto encaminhado pelo município de Erval Seco foi avaliado de acordo com a 

publicação “Política e Plano Municipal de Saneamento Básico – Convênio 

Funasa/Assemae”, com o Termo de Referência da Funasa, com a lei nº 11.445/07, e, 

conforme avaliação da equipe, o documento com aprovação foi: 

Produto E – Programas, Projetos e Ações. 

Sem mais, a equipe SASB declara aprovado o Produto E elaborado pelo município de 

Erval Seco, e encaminha ao Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica – 

NICT/FUNASA, para análise a aprovação nos termos do TED n° 02/2015. 

 

É o parecer. 

Porto Alegre, 22 de outubro de 2019.  
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5. RELATÓRIO F: PLANO DE EXECUÇÃO 
 

Parecer Técnico de Aprovação do Produto F pela Equipe UFRGS/SASB 

TED N° 02/2015 

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em atendimento ao estabelecido na 

minuta do TED 02/2015, tem como responsabilidade o apoio técnico, avaliação e 

emissão de parecer de aprovação dos produtos elaborados e aprovados pelos comitês, 

executivo e de coordenação, de cada um dos municípios participantes do TED 02/2015. 

O produto encaminhado pelo município de Erval Seco foi avaliado de acordo com a 

publicação “Política e Plano Municipal de Saneamento Básico – Convênio 

Funasa/Assemae”, com o Termo de Referência da Funasa, com a lei nº 11.445/07, e, 

conforme avaliação da equipe, o documento com aprovação foi: 

PRODUTO F – PLANO DE EXECUÇÃO DO PMSB 

Sem mais, a equipe SASB declara aprovado o Produto F elaborado pelo município de 

Erval Seco, e encaminha ao Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica – 

NICT/FUNASA, para análise a aprovação nos termos do TED n° 02/2015. 

 

É o parecer. 

Porto Alegre, 31 de outubro de 2019. 
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6. RELATÓRIO G: MINUTA DO PROJETO DE LEI DO PLANO MUNICIPAL 

DE SANEAMENTO BÁSICO 
 

Parecer Técnico de Aprovação do Produto G pela Equipe UFRGS/SASB 

TED N° 02/2015 

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em atendimento ao estabelecido na 

minuta do TED 02/2015, tem como responsabilidade o apoio técnico, avaliação e 

emissão de parecer de aprovação dos produtos elaborados e aprovados pelos comitês, 

executivo e de coordenação, de cada um dos municípios participantes do TED 02/2015. 

O produto encaminhado pelo município de Erval Seco foi avaliado de acordo com a 

publicação “Política e Plano Municipal de Saneamento Básico – Convênio 

Funasa/Assemae”, com o Termo de Referência da Funasa, com a lei nº 11.445/07, e, 

conforme avaliação da equipe, o documento com aprovação foi: 

PRODUTO G – PLANO DE EXECUÇÃO DO PMSB 

Sem mais, a equipe SASB declara aprovado o Produto G elaborado pelo município de 

Erval Seco, e encaminha ao Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica – 

NICT/FUNASA, para análise a aprovação nos termos do TED n° 02/2015. 

 

É o parecer. 

Porto Alegre, 31 de outubro de 2019. 
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7. RELATÓRIO H: INDICADORES DE DESEMPENHO 
 

Parecer Técnico de Aprovação do Produto H pela Equipe UFRGS/SASB 

TED N° 02/2015 

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em atendimento ao estabelecido na 

minuta do TED 02/2015, tem como responsabilidade o apoio técnico, avaliação e 

emissão de parecer de aprovação dos produtos elaborados e aprovados pelos comitês, 

executivo e de coordenação, de cada um dos municípios participantes do TED 02/2015. 

O produto encaminhado pelo município de Erval Seco foi avaliado de acordo com a 

publicação “Política e Plano Municipal de Saneamento Básico – Convênio 

Funasa/Assemae”, com o Termo de Referência da Funasa, com a lei nº 11.445/07, e, 

conforme avaliação da equipe, o documento com aprovação foi: 

PRODUTO H – Relatório de Indicadores de Desempenho 

Sem mais, a equipe SASB declara aprovado o Produto H elaborado pelo município de 

Erval Seco, e encaminha ao Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica – 

NICT/FUNASA, para análise a aprovação nos termos do TED n° 02/2015. 

 

É o parecer. 

Porto Alegre, 31 de outubro de 2019. 
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8. RELATÓRIO I: SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA O AUXÍLIO DE 

TOMADA DE DECISÃO 
 

Parecer Técnico de Aprovação do Produto I pela Equipe UFRGS/SASB 

TED N° 02/2015 

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em atendimento ao estabelecido na 

minuta do TED 02/2015, tem como responsabilidade o apoio técnico, avaliação e 

emissão de parecer de aprovação dos produtos elaborados e aprovados pelos comitês, 

executivo e de coordenação, de cada um dos municípios participantes do TED 02/2015. 

O produto encaminhado pelo município de Erval Seco foi avaliado de acordo com a 

publicação “Política e Plano Municipal de Saneamento Básico – Convênio 

Funasa/Assemae”, com o Termo de Referência da Funasa, com a lei nº 11.445/07, e, 

conforme avaliação da equipe, o documento com aprovação foi: 

PRODUTO I – SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA AUXÍLIO À TOMADA DE 

DECISÃO 

Sem mais, a equipe SASB declara aprovado o Produto I elaborado pelo município de 

Erval Seco, e encaminha ao Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica – 

NICT/FUNASA, para análise a aprovação nos termos do TED n° 02/2015. 

 

É o parecer. 

Porto Alegre, 31 de outubro de 2019.  
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9. RELATÓRIO K: PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – 

VERSÃO CONSOLIDADA 
 

Parecer Técnico de Aprovação do Produto K pela Equipe UFRGS/SASB 

TED N° 02/2015 

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em atendimento ao estabelecido na 

minuta do TED 02/2015, tem como responsabilidade o apoio técnico, avaliação e 

emissão de parecer de aprovação dos produtos elaborados e aprovados pelos comitês, 

executivo e de coordenação, de cada um dos municípios participantes do TED 02/2015. 

O produto encaminhado pelo município de Erval Seco foi avaliado de acordo com a 

publicação “Política e Plano Municipal de Saneamento Básico – Convênio 

Funasa/Assemae”, com o Termo de Referência da Funasa, com a lei nº 11.445/07, e, 

conforme avaliação da equipe, o documento com aprovação foi: 

PRODUTO K  – VERSÃO CONSOLIDADA 

Sem mais, a equipe SASB declara aprovado o Produto I elaborado pelo município de 

Erval Seco, e encaminha ao Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica – 

NICT/FUNASA, para análise a aprovação nos termos do TED n° 02/2015. 

 

É o parecer. 

Porto Alegre, 09 de dezembro de 2019. 
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RESPONSABILIDAD

E TÉCNICA (ART) 
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1. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO MUNICÍPIO 
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2. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
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 REGISTRO DAS 
ATIVIDADES DE 
MOBILIZAÇÃO 

SOCIAL 
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1. EVENTOS SETORIAIS: FASE DO DIAGNÓSTICO TÉCNICO-

PARTICIPATIVO 

1.1. ATAS 

1.1.1. PRIMEIRO EVENTO DE MOBILIZAÇÃO: SM 01 (07/11/2018) 
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1.1.1. PRIMEIRO EVENTO DE MOBILIZAÇÃO: SM 02 (27/01/2019) 
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1.1.2. PRIMEIRO EVENTO DE MOBILIZAÇÃO: SM 03 (06/11/2018) 
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1.1.3. PRIMEIRO EVENTO DE MOBILIZAÇÃO: SM 04 (16/10/2018) 
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1.1.1. SEGUNDO EVENTO DE MOBILIZAÇÃO: SM 01 (18/06/2019) 
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1.1.1. SEGUNDO EVENTO DE MOBILIZAÇÃO: SM 02 (25/06/2019) 
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1.1.1. SEGUNDO EVENTO DE MOBILIZAÇÃO: SM 03 (11/06/2019) 
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1.1.2. SEGUNDO EVENTO DE MOBILIZAÇÃO: SM 04 (14/05/2019) 
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1.2. LISTAS DE PRESENÇA 

1.2.1. PRIMEIRO EVENTO DE MOBILIZAÇÃO: SM 01 (07/11/2018) 
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1.2.1. PRIMEIRO EVENTO DE MOBILIZAÇÃO: SM 02 (27/01/2018) 
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1.2.1. PRIMEIRO EVENTO DE MOBILIZAÇÃO: SM 03 (06/01/2019) 
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1.2.2. PRIMEIRO EVENTO DE MOBILIZAÇÃO: SM 04 (16/10/2018) 
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1.2.1. SEGUNDO EVENTO DE MOBILIZAÇÃO: SM 01 (18/06/2019) 
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1.2.1. SEGUNDO EVENTO DE MOBILIZAÇÃO: SM 02 (25/06/2019) 
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1.2.1. SEGUNDO EVENTO DE MOBILIZAÇÃO: SM 03 (11/06/2019) 
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1.2.2. SEGUNDO EVENTO DE MOBILIZAÇÃO: SM 04 (14/05/2019) 
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2. EVENTOS SETORIAIS: APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E 

CONSULTA POPULAR 

2.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

SM 02: Área Indígena, Escola Sapé Tiarajú 
Primeira Mobilização 

 

SM 04: Arco Íris e Linhas próximas, Pavilhão Arco Iris 
Primeira Mobilização 
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SM 01: Área Urbana (Centro e Bairros), 
Câmara dos Vereadores 

Segunda Mobilização 

SM 02: Área Indígena, Escola Sapé Tiarajú 
Segunda Mobilização 

 

SM 03: Finzito e Linhas próximas, Pavilhão 
Católico 

Segunda Mobilização 

SM 04: Arco Íris e Linhas próximas, Pavilhão 
Arco Iris 

Segunda Mobilização 
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  ANEXOS DO 
DIAGNÓSTICO 

TÉCNICO-
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1. ANEXO I – CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM A AGERGS 
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91 
 

2. ANEXO II – CONTRATO DO MUNICÍPIO COM A CORSAN 
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3. ANEXO III – CONTRATO DO MUNICÍPIO COM O CIGRES 
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4. ANEXO III – CONTRATO DO MUNICÍPIO COM O CIGRES 
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5. ANEXO IV – CONTRATO DO MUNICÍPIO COM A EMPRESA ROQUE 

PEREIRA MARTINS
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6. ANEXO V – CONTRATO DO MUNICÍPIO COM A EMPRESA JOSE 

MIGUEL STEFANELLO-ME
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CONTRATO N° 049/2017 REFERENTE AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 

8/2017 PROCESSO N° 32/2017 HOMOLOGADO DIA 21/ 02/2017. 

Contrato que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE ERVAL SECO, 
Estado do Rio Grande do Sul, com endereço da Prefeitura na Avenida do Comercio, 364, 
Erval seco/RS, inscrito no CNPJ sob n.º 87.613.212/0001-22, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, Sr. LEONIR KOCHE, brasileiro, casado,  inscrito no CPF/MF  sob 
nº . 373.242.250.04 e portador da Cédula de Identidade sob nº 8022227568 expedida pela 
SSP/RS, residente e domiciliado na Avenida Emílio Falcão 05, doravante denominado de 
CONTRATANTE e de outro lado a Empresa Jose Miguel Stefanello-ME,  pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 18.093.307/0001-40, com sede na Rua 
Hermann Mayer, 887,  nesta cidade, neste ato representada por seu proprietário Sr., José 
Miguel Stefanello, brasileiro, casado  residente e domiciliado na  Rua  Afonso Chaves, 
55 na cidade de Erval Seco RS, portador do CPF n° 46241698087, aqui denominado de 
CONTRATADA, resolvem celebrar este instrumento contratual mediante as seguintes 
cláusulas e condições.  

Cláusula Primeira: A contratada obriga – se a prestar os serviços de limpeza 
generalizada de 45 quadras da cidade e da Praça Central, tais como: capina, varredura, 
juntar entulhos nas ruas, limpeza de banheiros da praça etc...; além de plantio de grama e 
pintura do meio fio na medida da necessidade da demanda municipal.  
 
Cláusula Segunda: O serviço deve ser feito por no mínimo 04 funcionários, todos 

devidamente registrados na empresa e uniformizados. A empresa também deverá 

disponibilizar de utilitário para o recolhimento do entulho e o horário de trabalho 

conforme vigente na Prefeitura Municipal. 

 Cláusula Terceira: Do Pagamento: A Contratante pagará ao contratado o valor de R$ 

6.900,00, 00 (seis mil e novecentos reais) mensais. O pagamento será 10 dias, após 

nota fiscal de cada mês.  

Cláusula Quarta: O controle dos serviços a serem prestados será efetuado pelo 

Secretário Municipal de obras Públicas Habitação e Saneamento. 

Cláusula Quinta: A Contratada ficará responsável pelos encargos trabalhistas e ISS 

decorrentes da presente contratação bem como o abastecimento do veiculo e sua 

manutenção durante o período de contratação. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A presente contratação não gera vínculo trabalhista e 

previdenciário para o Contratante.  

Cláusula Sexta: O presente contrato tem vigência a partir de 21 de fevereiro de 2017 

até 21 de fevereiro de 2018, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo acordado 

entre as partes de conformidade com o estabelecido nas  Leis n° 8666/93 e 8883/94. 

Cláusula Sétima: As despesas decorrentes com a execução do presente Contrato 

correm por conta da Dotação Orçamentária do edital de origem. 
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Cláusula Oitava: Para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do presente 

contrato que não possam ser dirimidas pela interpretação administrativa, fica eleito o 

Foro da Comarca de Seberi – RS, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais 

privilegiado que se apresente. 

E por estarem desta forma ajustados e contratado firmam o presente em 3 (três) 

vias de igual teor e forma sem emendas e entrelinhas, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos. 

                    Prefeitura Municipal de Erval Seco RS., 21 de fevereiro de 2017. 

 

 

_________________________                              ____________________________ 

LEONIR KOCHE                        JOSE MIGUEL STEFANELLO           

Prefeito Municipal      Empresa Contratada 

         

De acordo em data supra 

Assessoria Jurídica 
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7. ANEXO VI – CONTRATO DO MUNICÍPIO COM A EMPRESA SERQUIP
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8. ANEXO VII - LICENÇA DE OPERAÇÃO DA ÁREA PARA DISPOSÍÇÃO DE 

ENTULHOS E RESÍDUOS DE PODA
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LICENÇA AMBIENTAL 
 

LICENÇA DE OPERAÇÃO                                                   LO nº 041/2017 
  
 A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, 
criada pela Lei Municipal nº 1.292/99 de 30/12/1999, no exercício das atribuições que lhe 
confere a Lei Municipal nº 2.583/15 de 10/04/2015, bem como de acordo com a Lei nº 
6.938/81, regulamentada pelo Decreto nº 99.274/90, combinada com as Resoluções: 
CONAMA nº 237/97 de 19/12/1997; CONSEMA nº 288/14 de 03/10/2014; CMMA n° 
001/11 de 03/05/2011, EXPEDE A PRESENTE LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA E 
INSTALAÇÃO, que autoriza: 
 
Processo Administrativo: nº 441/2017 - Protocolo: nº 010/2017 de 04/01/2017 
 
Licenciado: MUNICÍPIO DE ERVAL SECO  

CNPJ 87.613.212.0001/22                   
Sec. Municipal de Obras  

 
Endereço: Rua do Comercio nº 364 
                Centro – Erval Seco/RS 
 
VISTO: Vistoria Publica do Departamento Ambiental e Parecer Técnico da Empresa JR 
AMBIENTAL LTDA CREA-RS 155.125, ART nº 8915341 do CREA–RS (Contrato 
Administrativo), datado de 22/05/2017, manifestando-se favorável segundo o objeto condições e 
restrições: 

 
OBJETO: No imóvel público localizado na Linha Coronel Finzito, Coordenadas 
Geográficas, Lat. 28°02’49.5”S Long. 53°04’13.1”W, distrito industrial do município, 
PROMOVER A OPERAÇÃO, relativa atividade: 
 

1. ATERRO DE RSCC – Resíduos Sólidos da Construção Civil + RSU – 
Resíduos Sólidos Urbanos de Grande Volume, Codram 3544-41 - Área de 0,30 Ha, ao ar 
livre, capacidade total de 5.000 m³, representado por: solo (argila, rochas, silto-argilos, 
cascalho), argamassa, concreto, pré-moldados, cerâmica, madeiras, ferragem, moveis de 
grade volume (sofás, móveis, eletrodomésticos), restos de vegetais. 
 
CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES: 
1. Deverá ser observada a legislação referente às APP(s) – Áreas de Preservação 
Permanentes, e atendidas no Art. 4º da Lei Federal nº 12.651, de 25/05/2012, excetuando-se 
o local objeto; 
2. Autorizado deverá observar e respeitar a Lei Estadual nº 9.519/92, com referência às 
espécies imunes ao corte; 
3. Não depositar rejeitos nas encostas, sobre a vegetação nativa ou nas margens dos cursos 
de água, mantendo-se um afastamento mínimo de 30 m (trinta metros) desses a título de Área 
de Preservação Permanente (A.P.P.); 
4. Atividade não poderá gerar e ou lançar efluentes líquidos em corpos hídricos superficiais 
ou subterrâneos, e ou sistema pluvial de captação pública, sem o prévio tratamento, e 
licenciamento do Departamento Ambiental do Município; 
5. Fica proibida a queima, a céu aberto, de resíduos sólidos de qualquer natureza, ressalvadas 
as situações de emergência sanitária, reconhecidas pelos órgãos ambientais competentes, 
conforme parágrafo 3º, Art. 19 do Decreto Estadual nº 38.356, de 01/04/98; 
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6. Caso haja encerramento das atividades, deverá ser prevista a recuperação da área do 
empreendimento e apresentado ao Departamento Ambiental Municipal, com antecedência 
mínima de 03 (três) meses plano de desativação com levantamento técnico do passivo(s) e 
definições da destinação final do(s) mesmo(s) para local com licenciamento ambiental, 
acompanhado de cronograma executivo; 
7. Deverá ser cientificada a autoridade municipal competente a cerca de quaisquer problemas 
ambientais que venham ocorrer na área e atividade objeto da presente LO. 
 
Com vistas à renovação desta LO, deverá ser apresentado com antecedência mínima de 
60 (sessenta) dias: 
1. Requerimento protocolado solicitando a renovação da Licença de Operação; 
2. Documentações dos monitoramentos efetuados, firmado por profissional habilitado com 
as devidas ARTs – Anotação de Responsabilidade Técnica, conforme solicitado nos 
condicionantes esta LO; 
3. Relatório técnico com registro fotográfico comentado, informando de que as instalações e 
atividades vêem sendo operada em comprimento a presente Licença de Operação, 
acompanhado da pertinente ART – Anotação de Responsabilidade Técnica; 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
1. Esta licença não habilita o recebimento de qualquer outro resíduo não especificado neste 
documento; 
2. Esta licença não habilita qualquer tipo de processamento ou transformação dos resíduos 
recebidos; 
3. Deverá, com periodicidade quinzenal, ser realizada coleta manual dos resíduos classe I, 
que eventualmente forem coletados, e ou, descartados por terceiros, na área do aterro, com 
posterior, reciclagem, recuperação, tratamento e/ou disposição final adequada, segundo 
legislação, aplicada ao caso; 
4. Esta LO é de caráter PRECÁRIO, só é válida para as condições contidas acima até o dia 
22/05/2020. Porem será REVOGADA caso os dados fornecidos pelo requerente não 
corresponderem à realidade; 
5. A presente licença não dispensa nem substitui quaisquer alvarás, ou certidões de qualquer 
natureza exigida pela Legislação Federal, Estadual ou Municipal. 
 
OBSERVAÇÃO: Trata-se de 01 (uma) atividade classificada como de porte “PEQUENO” 
e potencial poluidor “ALTO”. 
 

Erval Seco/RS, 23 de maio de 2017. 
 

__________________________ 
Assinatura Agente Ambiental 

Fonte: Departamento Municipal Ambiental 
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9. ANEXO VIII – PLANO DE CONTINGÊNCIA DO MUNICÍPIO
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10. APÊNDICE I – RELAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRELIMINARES ACERCA 

DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO 
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Abastecimento urbano 

Tabela - Relação de informações sobre os serviços de abastecimento de água no município 

Levantamento de informações sobre o abastecimento de água no município 

 Observação 

Quem presta os 
serviços de 

abastecimento de água 
na zona urbana? 

CORSAN          (     
)   

Caso seja a CORSAN, adicionar como anexo o 
contrato de programa 

Município    (     )  

Outro           (     )  Especificar: 

Se for o município, 
especifique qual o 
departamento ou 

secretaria responsável 
pelo serviço 

 

Manancial utilizado 
para abastecimento de 

água na zona urbana 

Poço profundo       (     )  

Rio                            (     )  

Represa                   (     )  

Outro                       (     )  

Existem estações de 
tratamento de água 

(ETA) na área urbana? 
Quantas ETA's existem 

no município? 

Sim           (     ) 
 
Não          (     ) 

Quantas? 

Qual a capacidade de 
produção de água na 
ETA ou captação de 

água de poço 
profundo?  

(m³/h ou L/s) 

 

Existe tratamento 
simplificado da água na 

zona urbana? 

Sim           (     ) Caso positivo, indicar locais, responsáveis e 
contrato de serviço, caso o serviço seja realizado 
por empresa contratada.  Não          (     ) 

Existe análise periódica 
da qualidade de água?  

Sim           (     ) Em caso positivo, anexar os resultados 
disponíveis das análises realizadas.  

Não          (     ) 

Quantos reservatórios 
de água existem na 

área urbana do 
município? 

Quantidade  

Capacidade (m³)  

O município possui 
mapeamento da rede 

urbana de 
abastecimento de 

água? 

Sim        (     )   
Se sim, anexar o mapa correspondente. 

Não       (     ) 

Qual extensão da rede 
de distribuição de água 
na zona urbana (km)? 

 

Qual material e 
diâmetro dos canos 
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utilizados na rede de 
distribuição?  

Existem bairros 
urbanos não atendidos 

por rede de 
distribuição de água? 

Se sim, quais? 

Sim        (     )   
Bairros sem atendimento por rede:  

Não       (     ) 

Número de pessoas 
atendidas pelos 

serviços de 
abastecimento de água 

 

Número de pessoas 
sem acesso a rede de 

abastecimento na zona 
urbana 

 

Existe medição do 
consumo de água por 
meio de medidores de 
água (hidrômetros) na 

área urbana? 

Sim         (     )   
 
Não        (     ) 

 

Existe cobrança de taxa 
ou tarifa na área 

urbana? 

Sim         (     )  
  
Não        (     ) 

 

Caso positivo, tem 
norma, decreto ou lei 

que estabelece as taxas 
ou tarifas? 

Sim         (     )  
  
Não        (     ) 

Se houver, acrescentar lei ou 
decreto: 

Qual o custo do m³ de 
água, valor da taxa ou 

tarifa mínima? 
R$/m³ 

Existe taxa para 
consumo excedente? 

R$/m³ 

Na área urbana, se a 
fonte de 

abastecimento de água 
for poço profundo, 
informe se o poço 

possui: 

Outorga do DRH/SEMA   

Posição geográfica (gps)   

Perfil geológico do poço   

Medição de vazão   

Adequada infraestrutura   

Tratamento da água   

Perímetro de proteção   

Média de gastos mensais com 
energia elétrica 

  

Se a fonte de 
abastecimento de água 

for poço cacimba, 
informe se possui: 

Adequada infraestrutura   

Perímetro de proteção   

Tratamento da água   

O município possui 
mapa com a 

localização dos poços 
utilizadas para 

Sim         (     ) 
Se sim, anexar o mapa correspondente. 

Não        (     )   
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abastecimento na zona 
urbana? 

 

Abastecimento rural  

Cada presidente ou responsável pela associação de água deve preencher esta tabela 

com as informações de cada SAC/Associação.  

Tabela - Relação de informações sobre os serviços de abastecimento de água no interior dos municípios 

Levantamento de informações sobre o abastecimento de água das SAC’s, com rede de 

distribuição, no interior do município 

Nome da SAC/localidade: 

Quem presta os 
serviços de 

abastecimento de água 
na zona rural? 

CORSAN   

Caso seja a CORSAN, adicionar como anexo 
o contrato 

Município     

Comunidades  
(ex: por meio de 
associações de 

água) 

  

Se as associações de água possuírem 
regulamento, anexar os regulamentos de 
cada uma.  

Outro 
(especificar)   

  

Se for o município, 
especifique qual a 

secretaria ou 
departamento 

responsável pelo 
serviço  

 

Manancial captação de 
água.  

(De onde é tirada a 
água para 

abastecimento) 

Poço profundo      

Poço raso     

Rio     

Açude     

Vertente, fonte     

Outro     

A SAC/Associação de 
água possui outorga do 
poço? Qual a vazão 
outorgada? 

Sim         (     ) 
 

Não        (     )   

Capacidade de 
captação de água 

Volume de água 
extraída por dia 

 

Quantas horas a 
bomba funciona 
por dia 

 

Potência da 
bomba 

 

Existem estações de 
tratamento de água 

(ETA)? 

Sim         (     ) 
 

Não        (     )   

Sim         (     ) Responsável pelo tratamento: 
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Existe tratamento 
simplificado da água? 

Não        (     )   

Existe reservatório de 
água?  

Quantidade   Localização: 

Capacidade (m³)   

Existe o mapeamento 
da rede de 

abastecimento de 
água? 

Sim         (     ) Se sim, anexar o mapa correspondente. 
 

Não        (     )   

Qual extensão da rede 
de distribuição de água 

(km)? 

  

Qual material e 
diâmetro dos canos 

utilizados na rede de 
distribuição?  

 

Quem são as pessoas 
resp. pela manutenção 

e reparos quando 
necessários? 

  

Quantas 
famílias/pessoas são 
beneficiadas pelos 

serviços de 
abastecimento de 

água? 

Número de famílias:  
Número de casas:  
Número de pessoas: 

Existem pessoas nas 
comunidades rurais 

sem abastecimento por 
associações de água ou 
rede pública? Se sim, 

quantas? 

 

Tem medição do 
consumo de água por 
meio de medidores de 

água individuais 
(hidrômetros)? 

Sim        (     ) 
 

Não       (     )   

Existe cobrança de taxa 
ou tarifa? 

Sim        (     ) 
 

Não       (     )   

Tem norma, decreto ou 
lei que fixa as taxas ou 

tarifas? 

Sim        (     ) Caso positivo, adicionar a norma que rege a 
tarifa. Não       (     )   

Qual o valor da taxa ou 
tarifa mínima? 

R$/m³: 

Quanto custa o excesso 
de água? 

R$/m³: 

Qual o custo mensal de 
operação da SAC?  

Energia elétrica - R$/mês:  
Salários - R$/mês:  
Tratamento da água - R$/mês: 
Manutenção - - R$/mês:  
Demais gastos - R$/mês:  
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Total - R$/mês: 

Se a fonte de 
abastecimento de água 

for poço profundo, 
informe se possui: 

Outorga do 
DRH/SEMA 

    

Posição 
geográfica (GPS) 

    

Perfil geológico 
do poço 

    

Medição de 
vazão 

    

Adequada 
infraestrutura 

    

Tratamento da 
água 

    

Perímetro de 
proteção 

   

Média de gastos 
com energia  

    

Se a fonte de 
abastecimento de água 

da SAC for poço 
cacimba informe se 

possui: 

Adequada 
infraestrutura 

    

Perímetro de 
proteção 

    

Tratamento da 
água 

    

A SAC possui mapa 
com a localização da(s) 

fonte(s) de água? 

Sim                    (     
) 

Se sim, anexar o mapa correspondente. 

Não                   (     
) 

 

Esgotamento sanitário urbano e rural 

Tabela - Relação de informações sobre os serviços de esgotamento sanitário 

Levantamento de informações sobre o esgotamento sanitário no município 

  Observação 

Quem presta os 
serviços de 
esgotamento sanitário? 

Na zona 
urbana? 

CORSAN   Caso o serviço seja delegado a 
prestador de serviço, adicionar 
como anexo o contrato 

Município   

Outro    

Na zona 
rural? 

CORSAN   

Município   

Outro   

Se for o município, 
especifique qual o 
departamento ou 
secretaria responsável? 

 

O município possui 
projetos para 
implantação de rede de 
coleta ou estação de 
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tratamento de 
esgotos? 

Existe rede coletora de 
esgoto? 

Na zona 
urbana? 

Sim     (     )  

Não    (     )  

Na zona 
rural? 

Sim     (     )  

Não    (     )  

Existe estação de 
tratamento de esgoto? 
Quantas? 

Na zona 
urbana? 

Sim     (     )  

Não    (     )  

Na zona 
rural? 

Sim     (     )  

Não    (     )  

Qual extensão da rede 
de coleta de esgotos 
sanitários (km)? 

Na zona 
urbana?   

Na zona 
rural?  

Qual a ampliação 
necessária da rede de 
coleta de esgotos 
sanitários para atingir a 
universalização da 
coleta (km)? 

Na zona 
urbana? 

 

O município possui 
mapeamento da rede 
de esgoto? 

Sim    (    ) 
Se sim, anexar mapas. 

Não   (    ) 

Na zona urbana, é 
realizada coleta  de 
esgoto separada da 
rede pluvial? 

Sim    (    )  

Não   (    )  

Existe levantamento do 
número de casas sem 
banheiro? 

Sim     (    ) Quantas? 

Não    (    ) 

Qual(is) são as 
principais formas de 
destino do esgoto 
sanitário gerado na 
área urbana?  

Rede pluvial (de 
água da chuva) 

  

Direto em algum 
recurso hídrico 

  

Rede de esgoto 
específica 
(separador 
absoluto) 

  

Fossa rudimentar 
(poço negro) 

  

Fossa séptica 
+sumidouro 

  

Outros  Qual? 

Na zona rural e áreas 
indígenas e 
quilombolas (se 
houverem), qual o tipo 

Direto em algum 
recurso hídrico 

    

Latrina     

Fossa rudimentar     
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mais comum de 
disposição/tratamento 
de esgoto? 

Fossa séptica 
+sumidouro 

    

Outros   Qual?  

O município possui 
legislação que regula 
como deve ser o 
tratamento dos 
esgotos? 

Sim        (    ) 
Qual legislação, número da lei? 

Não       (    ) 

Existem locais 
contaminados ou 
degradados pelo 
descarte de esgoto 
sanitário sem 
tratamento?  
Indicar os locais 

Na zona 
urbana? 

Sim       (     ) 
Locais? 

Não      (     ) 

Na zona 
rural? 

Sim       (     ) Locais? 

Não      (     ) 

Existe cobrança de taxa 
ou tarifa de coleta e/ou 
tratamento de esgoto? 

Na zona 
urbana? 

Sim       (     ) Qual valor?  

Não      (     ) 

Na zona 
rural? 

Sim       (     ) Qual valor?  

Não      (     ) 

Qual o custo mensal 
com os serviços de 
coleta e tratamento 
dos esgotos sanitários? 

Na zona 
urbana? 

R$/m³  

Na zona 
rural? 

R$/m³  

 

Drenagem pluvial urbana e rural 

Tabela - Relação de informações sobre os serviços de drenagem pluvial 

Levantamento de informações sobre a drenagem no município 

  Observação 

Qual a secretaria ou 
departamento 
responsável pela 
drenagem? 

Urbana: 

Rural: 

O município possui 
rede pluvial? 

Sim     (     )  

Não    (     )  

Qual extensão de todas 
vias urbanas (km)? 

 

Qual extensão da rede 
pluvial (km)? 

 

Qual extensão das vias 
urbanas pavimentadas 
(km)? 

 

Qual extensão das vias 
urbanas pavimentadas 
e com drenagem (km)? 

 

Qual a quantidade de 
bocas de lobo na zona 
urbana? 
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Existem áreas que 
frequentemente 
alagam por chuvas? 

Sim     (     ) Caso a resposta seja sim, anexar arquivo com a 
localização dos pontos e, se possível, fotos dos locais. Não    (     ) 

Existem áreas que 
frequentemente 
sofrem com 
inundações na área 
urbana 
(extravasamento de 
rios)? 

Sim     (     ) 

Locais: 

Não    (     )  

O município possui 
mapeamento da rede 
pluvial? 

Sim     (     ) 
Se sim, anexar as respectivas plantas. 

Não    (     ) 

O município realiza 
limpeza da rede de 
drenagem? 

Sim     (     ) 
Responsável pelo serviço: 
 
Local de disposição do material retirado: 

Não    (     ) 

O município possui 
cronograma de 
manutenção da rede 
de drenagem? 

Sim     (     ) 
Responsável pelo serviço: 
 

Não    (     ) 

O município possui 
arroios ou córregos no 
perímetro urbano? 

Sim    (     ) Caso positivo, informar se estes cursos são 
canalizados, retificados ou mantém as margens 
naturais. Não   (     ) 

O município possui 
bacias de contenção e 
retenção para controle 
de águas pluviais? 

Sim    (     ) Caso positivo, anexar mapa com localização: 
Capacidade de armazenamento (m³):  

Não   (     ) 

Existem casas em áreas 
ou situações de risco? 

Desmoroname
nto 

 
Caso o município apresentar alguma 
destas situações, anexar um arquivo com a 
localização dos pontos e descrição dos 
eventos. 

Alagamento  

Enchente  

Habitação 
precária 

 

Existem casas em APP 
(mata ciliar)? 

Sim      (     ) Caso a resposta seja sim, anexar um arquivo com a 
localização dos pontos. Não     (     ) 

No município tem 
posto de medição de 
precipitação 
pluviométrica? 

Sim       (     ) 
Se sim, qual o posto? 

Não      (     ) 

O município possui 
problemas com 
enchentes e 
inundações na zona 
rural? 

Sim       (     ) 
Caso positivo, indicar distrito ou aglomerado rural 
atingido. 

Não      (     ) 
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O município possui 
problemas de erosão 
de estradas e pontes 
na zona rural? 

Sim       (     ) 
Caso positivo, indicar distrito ou aglomerado rural 
atingido 

Não      (     ) 

Qual o custo de 
operação e 
manutenção do 
sistema de drenagem 
urbano? 

R$/ano:  
 

Qual o custo de 
operação e 
manutenção da 
drenagem na zona 
rural?  

R$/ano:  
 

 

Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos  

Tabela - Relação de informações sobre os serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos 

Levantamento de informações sobre os resíduos sólidos no município 

  Observação 

Qual o departamento/ 
secretaria/empresa 
responsável pelas 

operações de manejo 
do lixo (resíduos)? 

  

Tem plano de gestão 
integrada de resíduos 
sólidos? 

Sim, municipal   Caso o município possua plano, indicar 
local para consulta. Sim, regional   

Não   

Quem faz a coleta dos 
resíduos sólidos 
urbanos (lixo)? 

Município  Adicionar os contratos acordados entre 
prefeitura e empresa, se for o caso. Consórcio  

Emp. Privada  

Associação, 
cooperativa 

 

O município possui 
coleta seletiva? 

Sim          (     )   

Não         (     )  

Em quais dias são 
realizados a coleta do 
lixo (resíduos) 

Úmidos  

Recicláveis  

Qual a extensão das 
rotas de coleta (Km) 

Urbana  

Rural  

Número de 
trabalhadores 

Coletores  

Motoristas  

Varredores  

O município possui 
associação de 
catadores 

Sim        (     ) Nome assoc.: 
Responsável: 
 Não       (     ) 

No município tem 
catadores de rua? 

Sim       (     )  

Não      (     )  
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Mesmo se não houver 
coleta seletiva, é 
realizado algum tipo de 
triagem? 

Sim      (     ) 
Local:  
Responsável: 

Não     (     ) 

Qual a forma de 
disposição final dos 
resíduos sólidos 
urbanos (lixo)? 

Aterro sanitário 
municipal 

  
 

Aterro sanitário 
de consórcio 
público 

  
 

Aterro sanitário 
privado 

  
 

Lixão    

Aterro 
controlado 

  
 

A disposição final é 
realizada em qual 
município e qual 
distância (km)? 

 

Qual a geração per 
capita de resíduos 
(kg/habitante.dia)? 

����� �����	 
� ��� ������
� 

�ú���� �� ������� ��������� ���� ������
  

O município possui 
dados de 
caracterização do lixo 
gerado (Comp. 
Gravimétrica –  
Ex.: % orgânicos, % 
rejeito, % PET, % 
metais, etc.)? 

 

Coleta de resíduos 
sólidos (lixo) da área 
rural? 

Quem 
realiza? 

  

Que 
frequência? 

 

Onde é 
disposto? 

 

É cobrada 
taxa? 

Quanto? 
 

Coleta de resíduos da 
construção civil e de 
demolição 

Quem 
realiza? 

 

Que 
frequência? 

 

Onde é 
disposto? 

 

É cobrada 
taxa? 

Quanto? 
 

Coleta de resíduos de 
podas 

Quem 
realiza? 

  

Que 
frequência? 
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Onde é 
disposto? 

 

É cobrada 
taxa? 

Quanto? 
 

Resíduos de varrição 

Quem 
realiza?  

  

Que 
frequência? 

 

Onde é 
disposto? 

 

Resíduos especiais 
(pneus, lâmpadas, 
pilhas e baterias, 
agrotóxicos, etc.)  

Tem ponto 
de entrega 
voluntária? 

Sim      (   ) 
Não     (   ) 

Local(is): 

Quem 
recolhe? 

 

Resíduos dos serviços 
de saúde 

Quem 
realiza? 

  

Qual o 
custo 

mensal? 
  

Qual 
volume 
gerado? 

  

Local de 
disposição? 

 

Qual o custo mensal 
com os serviços de 
manejo de resíduos 
(lixo)? 

Resíduos 
Sólidos Urb. 

Coleta R$/mês: 

Transporte R$/mês: 

Disposição 
(aterro) 

R$/mês: 

Resíduos 
Sólidos 
Rural 

Coleta R$/mês: 

Transporte R$/mês: 

Disposição 
(aterro) 

R$/mês: 

Construção 
civil 

Coleta R$/mês: 

Disposição R$/mês: 

Limpeza 
pública / 
podas 

Coleta R$/mês: 

Disposição R$/mês: 

O município cobra taxa 
de lixo? 

Sim    (    ) 
  

  

Não   (     )   

Qual o valor anual das 
receitas decorrentes da 
cobrança das taxas de 
lixo? 

R$/ano: 

Existem áreas degradas 
por disposição irregular 
de resíduos sólidos? 
Especificar local (is) 

Sim   (    ) 
  

Não  (    ) 
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Existem pontos ativos 
de disposição irregular 
de resíduos na área 
URBANA?  

Sim      (    ) 
Locais: 
  

Não     (    ) 

Existem pontos ativos 
de disposição irregular 
de resíduos na área 
RURAL?  

Sim      (    ) 

Locais: 
 
  

Não     (    ) 
 

Organização institucional 

Tabela - Relação de informações sobre a organização institucional do município 

Levantamento de informações sobre a organização institucional do município 

 Observação 

O município tem plano 
municipal de 
saneamento básico? 

Sim              (    ) 
Se sim, anexar o plano. 
 
 Não             (    ) 

O município tem lei de 
saneamento básico? 

Sim              (    ) 
 Se sim, anexar lei que institui a política. 
  
  Não             (    ) 

O município possui 
Conselho Municipal de 
Saneamento Básico 

Sim              (    ) Informar lei ou portaria que instituiu o 
conselho: 

Não             (    ) 

O município tem em 
seus quadros de 
servidores ? 

Engenheiro     

Arquiteto     

Biólogo     

Topografo     

Outro que tenha 
conhecimento no 
saneamento básico     

O município possui 
mapa, planta, foto de 
satélite, topografia? 

Da zona urbana  Se sim, anexar plantas. 

Da zona rural   

Existe projeto para 
implantação de? 

Novas redes de 
água 

  

Redes de esgoto   

Módulos sanitários   

Central de triagem   

Aterro sanitário 
consorciado  

 

Remediação de 
área degradada  

 

Rede pluvial   

Asfalto ou 
pavimentação de 
novas ruas  

 

Outro   
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O município possui? 

Plano diretor  
Caso exista, anexar os documentos e 
informar o número das leis 

Lei de diretrizes 
orçamentárias  

  

Plano de gestão de 
resíduos sólidos  

  

Outros planos   
  

Legislações existentes 
no município 
relacionadas aos 
serviços de 
saneamento: 

Informar números das leis.  

O município possui 
termos ajuste de 
conduta (TAC)? 
  

Ações de educação 
ambiental atualmente 
desenvolvidas no 
município  
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12. APÊNDICE II – MAPA DA GEOLOGIA DO MUNICÍPIO DE ERVAL SECO 
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13. APÊNDICE III – MAPA DA HIDROGAFIA DO MUNICÍPIO DE ERVAL 

SECO 
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14. APÊNDICE IV – MAPA DE SOLOS DO MUNICÍPIO DE ERVAL SECO 
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15. APÊNDICE V – MAPA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ERVAL 

SECO 
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16. APÊNDICE VI – MAPA DA HIDROGEOLOGIA DO MUNICÍPIO DE ERVAL 

SECO 
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17. APÊNDICE VII – MAPA DA PLANIALTIMETRIA DO MUNICÍPIO DE 

ERVAL SECO 
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18. APÊNDICE VIII – MAPA DA VEGETAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ERVAL 

SECO 
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Estado do Rio Grande do Sul 
Prefeitura Municipal de Erval Seco 

Departamento Municipal de Saneamento Básico 
 

QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO SOCIAL DE SANEAMENTO BÁSICO 
 

 
1. INFORMAÇÕES DA FAMÍLIA 
Nome: 
 
 

Nº de moradores na residência: 

 
2. INFORMAÇÕES DA LOCALIDADE 
Rua: 
 
 

Bairro/Localidade: 

 
3. SITUAÇÃO DA MORADIA/POSSE DO TERRENO 
(    ) Própria (    ) Alugada (    ) Cedida (    ) Outra:__________________ 
(    ) Financiada (    ) Arrendada (    ) Ocupada  

 
4. LIXO (RESÍDUOS SÓLIDOS) 
4.1. Há problemas com a coleta dos resíduos sólidos? 

(    ) Sim 
 

(    ) Não 

Se sim, quais os tipos de problema? 

(    ) Ausência de coleta de lixo 

(    ) Frequência inadequada da coleta 

(    ) Ausência de coleta seletiva 

(    ) Outros: ____________________________ 

4.2. Há problemas com a disposição dos resíduos sólidos para a coleta pública (lixeiras)? 

(    ) Sim 
 

(    ) Não 

Se sim, quais os tipos de problema? 

(    ) Ausência de lixeiras públicas 

(    ) Frequência inadequada da coleta 

(    ) Poucas lixeiras públicas 

(    ) Outros: ____________________________ 

4.3. Há problemas com a limpeza urbana? 

(    ) Sim 
 

(    ) Não 

Se sim, quais os tipos de problema? 

(    ) Ausência de limpeza urbana 

(    ) Frequência inadequada da coleta 

(    ) Outros: ____________________________ 

4.4. Nota para o sistema de coleta de lixo (de 1 a 10): __________________ 

4.5. Sugestões ou reclamações relativas ao sistema de resíduos sólidos: 
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5. ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
5.1. Tipo de abastecimento de água (Utiliza a água de onde?) 

(    ) Rede pública ou poço comunitário Se utiliza poço comunitário, qual o poço que abastece a 
residência? 
________________________________________ 

(    ) Fonte ou nascente ou vertente 

(    ) Poço próprio 

(    ) Outro:____________________________________________ 

5.2. Se poço próprio ou vertente, possui tratamento coletivo? 

(    ) Sim 
 

(    ) Não 

Se sim, qual o tipo de tratamento? 

(    ) Adição de cloro 

(    ) Filtração 

(    ) Adição de cloro mais filtração 

(    ) Outros: ____________________________ 

5.3. Possui caixa d’água?             (    ) Sim        (    ) Não 

5.4. Há problemas no abastecimento de água? 

(    ) Sim 
 

(    ) Não 

Se sim, quais os tipos de problemas? 

(    ) Ausência de rede de abastecimento de água 

(    ) Baixa pressão 

(    ) Alta pressão 

(    ) Falta de água frequente 

(    ) Água com gosto 

(    ) Água com cor 

(    ) Ocorrência de doenças oriundas da água: diarreia... 

(    ) Outros: ____________________________ 

5.5. Nota para o sistema de abastecimento de água (de 1 a 10): _________________ 

5.6. Sugestões ou reclamações relativas ao sistema de abastecimento de água: 
 
 

 
6. ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
6.1. Tipo de sistema de esgotamento sanitário 

(    ) Rede de esgoto (    ) Fossa séptica (    ) Não sabe 
(    ) Direto na rede pluvial  (    ) Fossa rudimentar  
(    ) Fossa séptica, filtro e sumidouro (    ) Fossa séptica, filtro e rede pluvial 
(    ) Fossa séptica e rede pluvial (    ) Outro: 
(    ) Direto no rio ou sanga _________________________________________ 

6.2. Há problemas relacionados ao sistema de esgotamento sanitário? 

(    ) Sim 
 

(    ) Não 

Se sim, quais os tipos de problemas? 

(    ) Mau cheiro 

(    ) Entupimento e transbordamento de fossas 

(    ) Insetos 

(    ) Ausência de rede coletora de esgoto 

(    ) Outros: ____________________________ 

6.3. Nota para o sistema de esgotamento sanitário (de 1 a 10): _________________ 

6.4. Sugestões ou reclamações relativas ao sistema de esgotamento sanitário: 
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7. DRENAGEM DAS ÁGUAS DAS CHUVAS 
7.1. Há problemas relacionados à drenagem das águas pluviais? 

(    ) Sim 
 

(    ) Não 

Se sim, quais os tipos de problemas? 

(    ) Mau cheiro 

(    ) Entupimento e transbordamento 

(    ) Alagamento na rua: ________________________________ 

(    ) Ausência de sistema de drenagem urbana 

(    ) Alagamentos e enchentes em cursos d’água 

(    ) Outros: ____________________________ 

7.2. Há problemas de erosão na propriedade ou próximo a ela?                       (    ) Sim       (    ) Não 

      Se sim, indicar o locar: __________________________________________________ 

7.3. Há problemas de erosão ou acumulo de barro na sua propriedade devido a drenagem das águas das chuvas 
de estradas/vias pública?                                                                 (    ) Sim       (    ) Não 

      Se sim, indicar o locar: __________________________________________________ 

7.4. Nota para o sistema de esgotamento sanitário (de 1 a 10): _________________ 

7.5. Sugestões ou reclamações relativas ao sistema de esgotamento sanitário: 
 
 

 
8. RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES GERAIS 
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INFORMAÇÕES 
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1. MÓDULO I 
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2. MÓDULO II 
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3. MÓDULO III 
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4. MÓDULO IV 
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5. MÓDULO V 
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6. MÓDULO VI 
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7. MÓDULO VII 
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 RELATÓRIOS 
MENSAIS 

SIMPLIFICADOS 
DAS ATIVIDADES 

DO MUNICÍPIO 
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1. AGOSTO DE 2018 
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2. SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018 
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3. NOVEMBRO DE 2018 
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4. DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019 
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5. FEVEREIRO A JUNHO DE 2019 
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6. JUNHO A NOVEMBRO DE 2019 
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 REGISTRO DAS 
REUNIÕES ENTRE 

OS COMITÊS 
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1. REUNIÃO DE APROVAÇÃO DO RELATÓRIO B E LEVANTAMENTOS DE 

DADOS PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO. 
 

  

Dia 22/08/18: Reunião com Comitê Executivo 
Dia 22/08/18: Reunião com Comitê 

Executivo 

  

Dia 29/08/18: Apresentação do Produto B  
ao Comitê de Coordenação 

Dia 29/08/18: Apresentação do Produto B  
ao Comitê de Coordenação 

  

Dia 29/08/18: Análise, Sugestões e  
Aprovação do produto B 

Dia 29/08/18: Análise, Sugestões e  
Aprovação do produto B 
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2. REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS SETORIAIS: FASE DO 

DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO E PROGNÓSTICO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 28/01/2019 – Reunião para a apresentação do 
Produto C pelo Comitê Executivo e Aprovação do 

mesmo pelo Comitê de Coordenação. 

Dia 28/01/2019 – Reunião para a apresentação do 
Produto C pelo Comitê Executivo e Aprovação do 

mesmo pelo Comitê de Coordenação. 

  
12/02/2019 

Reunião para elaborar o Produto D 
12/02/2019 

Reunião para elaborar o Produto D 

 
 

 
 
 

12/02/2019 
Reunião para elaborar o Produto D 

12/02/2019 
Reunião para elaborar o Produto D 
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Dia 29/04/2019 – Reunião inicial para a apresentação 
das atividades a serem realizadas durante as 
Oficinas – Descrição das Ações do Produto E. 

Dia 29/04/2019 – Reunião inicial para a 
apresentação das atividades a serem realizadas 
durante as Oficinas – Descrição das Ações do 

Produto E. 
  

Dia 29/04/2019 - Oficinas para realizar as descrições 
das Ações do Produto E com a presença de 

convidados da UFSM e URI, ambas Campus de 
Frederico Westphalen. 

Dia 29/04/2019 - Oficinas para realizar as descrições 
das Ações do Produto E, com representação de 

membros dos Comitês Executivo e Coordenação. 

  
 
 

Dia 29/04/2019 - Oficinas para realizar as descrições 
das Ações do Produto E, com a presença de 

representantes dos Comitês. 

Dia 29/04/2019 - Oficinas para realizar as descrições 
das Ações do Produto E, com a presença de 

representantes dos Comitês. 
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Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Sistema de Apoio ao Saneamento Básico – SASB 

Av. Bento Gonçalves, 9500, prédio 44302 – IPH, sala 204 
Porto Alegre - RS, Cep: 91501-970 

Telefone: (51) 33087512 
E-mail: sasb@iph.ufrgs.br 
www.ufrgs.br/planomsb 
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1INTRODUÇÃO 

 

 

A criação do SUS – Sistema Único de Saúde data de 1988, entretanto suas origens remetem à metade do século passado, 

a partir do desencadeamento da crise do modelo médico assistencial privativista/hospitalocêntrico. A medicina comunitária, base 

para o SUS, iniciou no Brasil nos anos 70 com o Movimento da Reforma Sanitária, o Cebes (Centro Brasileiro de Estudos em 

Saúde) e a Abrasco (Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva) e eram compostos por grupos de intelectuais em 

espaços institucionais, acadêmicos e partidários políticos. O Funrural (Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural) foi 

criado em 1971e em 1972, na região norte de Minas Gerais, em Montes Claros, surge um projeto experimental de extensão e 

cobertura a saúde. A partir desse projeto piloto, em 1979 surge o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento 

(PIASS), sendo este considerado a primeira experiência nacional de cobertura a baixo custo e integrado institucionalmente.1 

Talvez o maior marco mundial de promoção da saúde para todos os povos do mundo ocorreu no ano de 1978, durante a 

primeira Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde que aconteceu em Alma-Ata na URSS (União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas). Nesta Conferência foi redigida a Declaração de Alma-Ata, que afirma a saúde como direito 

humano fundamental e a promoção e proteção da saúde como essenciais para o contínuo desenvolvimento e contribuição para a 

melhoria na qualidade de vida das pessoas. Estabelece esta Declaração que o cuidado primário em saúde é o elemento que permitirá 

às pessoas atingirem um nível de saúde que as possibilite ter uma vida econômica e social produtiva, tendo em vista os principais 

problemas de saúde da comunidade.2 

Dentro do contexto de Promoção da Saúde, em 1986, na primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde 

que ocorreu em Otawa no Canadá apresentou-se a Carta de Intenções. Nesta carta estão presentes a abordagem intersetorial, a 

participação e a responsabilidade da sociedade (empoderamento) na formulação de políticas favoráveis à saúde e a uma melhor 

qualidade de vida, com ênfase em ambientes saudáveis e equidade.Na prática, o destaque das conexões entre saúde e cuidado de 

saúde resultam fundamentais para a sustentabilidade dos enfoques não-médicos como meios primários de melhorar a condição de 

saúde. E a possibilidade de uma real articulação em toda a amplitude do processo de atenção vai permitir o estabelecimento de um 

gradiente no qual a superação de problemas críticos do passado poderá dar lugar a uma melhor apreciação dos benefícios dessa nova 

Saúde Pública.3 

A evolução legal da Saúde Pública no Brasil acontece em 05 de outubro de 1988, na Constituição Federal, no seu Título 

VIII – da Ordem Social, Capítulo II – da Seguridade Social, Seção II – da Saúde, criando desta maneira o Sistema Único de Saúde –

SUS. No período de 1989 a 1990 há a regulamentação do texto constitucional com a Lei Orgânica da Saúde, Lei 8.080 de setembro 

de 1990, que trata das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Entretanto houve vetos nesta Lei, que atingiram 

as partes que dispunham sobre a criação dos Conselhos e das Conferências de Saúde, originando uma reação da sociedade civil, 

gerando assim a Lei 8.142 de dezembro de 1990, que regula a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 

instituindo os Conselhos de Saúde, as Conferências de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros 

na área da saúde.4 

A partir de então, a atuação da sociedade no sistema de saúde ganhou uma nova dimensão. A participação social foi 

ampliada, democratizada e passou a ser qualificada por “controle social”. Controle da sociedade sobre a política de saúde. Com isso, 

a lógica tradicional do controle social exercido exclusivamente pelos governos era invertida. A sociedade começou, efetivamente, a 

participar da gestão do sistema de saúde, a população, por meio dos Conselhos de Saúde passou a exercer o controle social 

participando do planejamento das políticas públicas, fiscalizando as ações do governo, verificando o cumprimento das leis 

relacionadas ao SUS e analisando as aplicações financeiras realizadas pelo município ou pelo estado no gerenciamento da saúde, 

desde 1990, municípios e estados passaram a constituir os seus próprios Conselhos de Saúde.5 

Os Conselhos de Saúde não são órgãos responsáveis pela gestão ou execução de serviços e, por isso, não têm 

responsabilidade direta sobre a prestação dos serviços de saúde. Essa tarefa cabe diretamente ao Poder Público, nas três esferas de 

governo. Um Conselho de Saúde é um órgão: colegiado, ou seja, é composto por pessoas que representam diferentes grupos da 

sociedade, sendo 50% delas representantes de usuários do SUS; permanente, isto é, tem sua existência garantida em qualquer 

                                                           
1 BRASIL, Conselho Nacional de Secretários de Saúde. SUS 20 anos. Brasília: CONASS, 2009. 
2,3 BRASIL, As Cartas da Promoção da Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2002. 
 
4BRASIL, Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Sistema Único de Saúde. Brasília: CONASS, 2009. 
5http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/livros/manual_para_entender_controle_social.pdf 
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circunstância. Para ser extinto é preciso haver uma lei; e deliberativo, ou seja, toma decisões que devem ser cumpridas pelo poder 

público.6 

O progresso do termo Atenção Primária acontece desde Alma-Ata até os dias atuais, no Brasil, também conhecida pela 

nomenclatura de Atenção Básica considera os indivíduos em sua singularidade, integralidade, complexidade, sua inserção 

sociocultural, a busca pela prevenção, promoção da saúde, assim como o tratamento de doenças e redução de danos. A Atenção 

Básica tem com sua principal estratégia a Saúde da Família, que veio reorientar o modelo assistencial e tem como princípios: a 

família, território definido, adscrição da clientela, corresponsabilização, trabalho em equipe multidisciplinar, integralidade da 

assistência, intersetorialidade, resolutividade e participação social, sendo o ponto de partida para a organização da rede de cuidados.7 

A Atenção Básica é desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, ocorrendo no local mais 

próximo da vida das pessoas. Ela deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação 

com toda a Rede de Atenção à Saúde. Por isso, é fundamental que ela se oriente pelos princípios da universalidade, da 

acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da 

equidade e da participação social.8 

A implantação das Normas Operacionais Básicas do SUS  - NOB-SUS 91, em especial das  NOB-SUS 93 e 96 -, além de 

promover uma integração de ações entre as três esferas de governo, desencadeou um processo de descentralização intenso, 

transferindo para os estados e, principalmente, para os municípios, um conjunto de responsabilidades e recursos para a 

operacionalização do Sistema Único de Saúde, antes concentradas no nível federal.9Em decorrência da necessidade de viabilizar o 

debate sobre essas questões, identificadas como causadoras de maior tensionamento na implantação da Norma, o processo de 

negociação foi reaberto durante o segundo semestre de 2001.Enfim, cabe destacar que esta NOAS-SUS 01/02, ao assegurar a 

manutenção das diretrizes organizativas definidas pela NOAS-SUS 01/01, procura oferecer as alternativas necessárias à superação 

das dificuldades e impasses oriundos da dinâmica concreta de sua implementação.10 

Percebe-se que nesse processo, dentre outras coisas, vêm sendo construídos ao longo do tempo instrumentos e 

mecanismos de planejamento, gestão e financiamento das ações e serviços de saúde, visando à provisão e organização de um 

sistema regionalizado, indicando-se como ponto de partida a identificação de demandas e necessidades de saúde da população, bem 

como o estabelecimento dos fluxos assistenciais dos serviços para a conformação de redes de atenção, construídas a partir de 

potenciais de referência e tipologias distintas.11Percebe-se também uma perspectiva de integração das atividades governamentais nos 

âmbitos da atenção à saúde, da economia e das políticas sociais, tendo como fim a mitigação das iniquidades regionais no processo 

de formulação e implementação de políticas do setor. 12 

O Decreto nº 7.508, em junho de 2011, regulamentou a Lei nº 8.080/90 e definiu Região de Saúde como o espaço 

geográfico contínuo constituído por agrupamento de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas 

e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o 

planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.Institui, ainda, as Comissões Intergestores como as instâncias de pactuação 

consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS, a partir da organização e do 

funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em redes de atenção à saúde, sendo no âmbito nacional, a Comissão 

Intergestores Tripartite (CIT); no âmbito estadual, a Comissão IntergestoresBipartite (CIB); no âmbito regional, a Comissão 

Intergestores Regional (CIR), reconhecidas pela Lei 12.466/11. 

Na Gestão do SUS, pode-se cita a Regulação como fator de extrema importância, a Regulação no setor saúde é uma ação 

complexa, compreende um considerável número de atividades, instrumentos e estratégias, considerando que o setor é composto por 

um conjunto de ações, serviços e programas de promoção, prevenção, tratamento, reabilitação e paliação, que incluem tanto 

cuidados individuais quanto coletivos e que requerem a atenção em distintos pontos de atenção à saúde ambulatoriais e hospitalares. 

A aplicação dos instrumentos e estratégias de regulação pode ser separada em duas dimensões: Regulação social e econômica; e 

Regulação gerencial.Regulação é uma importante macro função dos governos, normalmente introduzida pelo gestor local, regional, 

estadual e nacional ou por uma agência reguladora. Para os gestores que querem prover as ações e serviços de forma mais eficiente e 

                                                           
6http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/livros/manual_para_entender_controle_social.pdf 
7 Brasil. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Atenção Primária e Promoção da Saúde. Brasília: 
CONASS, 2011. 
8Política Nacional de Atenção Básica. Departamento de Atenção Básica. Brasília : Ministério da Saúde, 
2012. 
9http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2001/prt0095_26_01_2001.html 
10http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt0373_27_02_2002.html 
11http://www.scielo.br/pdf/csc/v15n5/v15n5a05 
12http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
81232017002401155&lng=en&nrm=iso&tlng=pt 
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efetiva e disponibilizar serviços com custos adequados, os instrumentos e ferramentas da regulação, sem dúvida, podem contribuir 

para melhorar os resultados do setor.13 

 Alguns preceitos devem ser sempre levados em consideração para a construção de um sistema universal igualitário como 

o SUS, pode-se citar neste sentido a Política de Humanização como um destes elementos balizadores.  Em 2003 com a 

Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão no Sistema Único de Saúde – Humaniza SUS. De acordo com Brasil 

(2006), a humanização é a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde, que são os usuários, os 

trabalhadores e os gestores. Há alguns valores considerados norteadores desta política que são a autonomia e o protagonismo dos 

sujeitos, a corresponsabilização entre eles, o estabelecimento de vínculos solidários, a construção de redes de cooperação e a 

participação coletiva na gestão. 

 A política de humanização traz concepções amplas, entretanto de valiosa fundamentação:Como política, a Humanização 

deve, portanto, traduzir princípios e modos de operar no conjunto das relações entre profissionais e usuários, entre os diferentes 

profissionais, entre as diversas unidades e serviços de saúde e entre as instâncias que constituem o SUS. O confronto de ideias, o 

planejamento, os mecanismos de decisão, as estratégias de implementação e de avaliação, mas principalmente o modo como tais 

processos se dão, devem confluir para a construção de trocas solidárias e comprometidas com a produção de saúde sendo, portanto 

uma tarefa que se apresenta dupla e inequívoca, qual seja, a da produção de saúde e a da produção de sujeitos.14 

 A dupla tarefa supracitada, a qual se deparam os profissionais da saúde é uma atribuição que inclui grandes 

responsabilidades e habilidades. Humanizar é o reconhecimento da natureza humana em sua essência e a elaboração de pactos de 

cooperação, de diretrizes de conduta ética, de atitudes profissionais condizentes com valores humanos.Dentro destes valores 

humanos considera-se o acolhimento como um modo de operar os processos de trabalho em saúde de forma a atender a todos que 

procuram os serviços de saúde, ouvindo seus anseios e assumindo uma postura capaz de acolher, escutar e pactuarrespostas 

adequadas aos usuários. Implica prestar um atendimento com resolutividade e responsabilização. O conceito de acolhimento se 

concretiza no cotidiano das práticas de saúde por meio de escuta qualificada Uma postura acolhedora implica em estar atento e 

poroso à diversidade cultural, racial e étnica.15 

 Dentre os assuntos que serão abordados neste Plano de Saúde estão: A Saúde da Mulher, A Saúde da Criança e 

Adolescente, Saúde do Homem, Saúde da Pessoa Idosa, Saúde Mental, Saúde Bucal, Saúde do Trabalhador, Vigilâncias 

Epidemiológica, Sanitária e Ambiental e Assistência Farmacêutica. 

 Na Saúde da Mulher a humanização e a qualidade da atenção em saúde da mulher são condições essenciais para que as 

ações de saúde se traduzam na resolução dos problemas identificados, na satisfação das usuárias, no fortalecimento da capacidade 

das mulheres frente à identificação de suas demandas, no reconhecimento e reivindicação de seus direitos e na promoção do 

autocuidado.As histórias das mulheres na busca pelos serviços de saúde expressam discriminação, frustrações e violações dos 

direitos e aparecem como fonte de tensão e mal-estar psíquico-físico.A Política de Atenção à Saúde da Mulher deverá atingir as 

mulheres em todos os ciclos de vida, resguardadas as especificidades das diferentes faixas etárias e dos distintos grupos 

populacionais (mulheres negras, indígenas, residentes em áreas urbanas e rurais, residentes em locais de difícil acesso, em situação 

de risco, presidiárias, de orientação homossexual, com deficiência, dentre outras).16 

 Dentro da Saúde da Criança desde a década de 1980, a partir da mudança do modelo tecnoassistencial, inúmeras ações 

(programas e políticas) foram criadas com o objetivo de intervir nesta realidade, como a ampliação do acesso aos serviços de saúde, 

a desfragmentação da assistência e a mudança na forma como o cuidado às gestantes e aos recém-nascidos estava sendo 

realizado.No contexto atual, o Ministério da Saúde, a fim de qualificar as Redes de Atenção Materno-Infantil em todo o País e com 

o objetivo de reduzir as taxas, ainda elevadas, de morbimortalidade materna e infantil no Brasil. Trata-se da Rede Cegonha.As 

mudanças demográficas e epidemiológicas vivenciadas pelo País nas últimas décadas – com a já citada progressiva melhoria do 

índice de mortalidade infantil, aliada ao envelhecimento da população e ao grande aumento na prevalência das doenças crônicas não 

transmissíveis – acabaram forçando uma reorganização de prioridades na Agenda da Saúde Pública brasileira, com uma consequente 

diminuição da preocupação com a atenção à saúde da criança. Tal estado de coisas precisa ser superado com uma retomada da 

valorização da puericultura e da atenção à saúde da criança de uma forma geral, inclusive como condição para que se possa garantir 

futuras gerações de adultos e idosos mais saudáveis.17 

                                                           
13http://www.conass.org.br/bibliotecav3/pdfs/colecao2011/livro_10.pdf 
14BRASIL, Ministério da Saúde. HumanizaSUS: acolhimento com avaliação e classificação de risco: um 
paradigma ético-estético no fazer em saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 
15BRASIL, Ministério da Saúde. HumanizaSUS: acolhimento com avaliação e classificação de risco: um 
paradigma ético-estético no fazer em saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 
16 Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher: princípios e diretrizes. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2004. 
17 Brasil, Saúde da Criança : crescimento e desenvolvimento. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 
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 A Política de Saúde do Homem tem como um dos principais objetivos destapromover ações de saúde que contribuam 

significativamente para a compreensão da realidade singular masculina nos seus diversos contextos socioculturais e político-

econômicos; outro, é o respeito aos diferentes níveis de desenvolvimento e organização dos sistemas locais de saúde e tipos de 

gestão. Este conjunto possibilita o aumento da expectativa de vida e a redução dos índices de morbimortalidade por causas 

previníveis e evitáveis nessa população.Grande parte da não adesão às medidas de atenção integral, por parte do homem, decorre das 

variáveis culturais. Os estereótipos de gênero, enraizados há séculos em nossa cultura patriarcal, potencializam práticas baseadas em 

crenças e valores do que é ser masculino. O homem julga-se invulnerável, o que acaba por contribuir para que ele cuide menos de si 

mesmo e se exponha mais às situações de risco. A isto se acresce o fato de que o indivíduo tem medo que o médico descubra que 

algo vai mal com a sua saúde, o que põe em risco sua crença de invulnerabilidade.18 

 Naesfera da Saúde da Pessoa Idosa observa-se que nas sociedades atuais oaumento do número de idosos, tanto 

proporcional quanto absoluto, e este fato está a impor mudanças profundas nos modos de pensar e viver a velhice na 

sociedade.Nesse contexto, a saúde aparece como elemento central por exercer forte impacto sobre a qualidade de vida. Os estigmas 

negativos, normalmente associados ao processo de envelhecimento, têm como um de seus pilares o declínio biológico, 

ocasionalmente acompanhado de doenças e dificuldades funcionais com o avançar da idade. As representações sociais construídas 

em torno da velhice estão fortemente associadas à doença e à dependência, aceitas como características normais e inevitáveis desta 

fase. Entretanto, o maior acesso aos serviços de saúde, bem como aos bens sociais como educação e renda, tem modificado 

sobremaneira a própria imagem do abandono associada à velhice. Políticas previdenciárias e de assistência social, em conjunto com 

a expansão e qualificação da estratégia saúde da família têm contribuído para horizontes cada vez mais positivos.19 

 Sobre a Atenção à Saúde Mental ao atentar para ações de saúde mental que possam ser realizadas no próprio contexto do 

território das equipes, pretende-se chamar a atenção para o fato de que a saúde mental não exige necessariamente um trabalho para 

além daquele já demandado aos profissionais de Saúde. Trata-se, sobretudo, de que estes profissionais incorporem ou aprimorem 

competências de cuidado em saúde mental na sua prática diária, de tal modo que suas intervenções sejam capazes de considerar a 

subjetividade, a singularidade e a visão de mundo do usuário no processo de cuidado integral à saúde.As intervenções são 

concebidas na realidade do dia a dia do território, com as singularidades dos pacientes e de suas comunidades. Portanto, para uma 

maior aproximação do tema e do entendimento sobre quais intervenções podem se configurar como de saúde mental, é necessário 

refletir sobre o que já se realiza cotidianamente e o que o território tem a oferecer como recurso aos profissionais de Saúde para 

contribuir no manejo dessas questões. Algumas ações de saúde mental são realizadas sem mesmo que os profissionais as percebam 

em sua prática.As intervenções em saúde mental devem promover novas possibilidades de modificar e qualificar as condições e 

modos de vida, orientando-se pela produção de vida e de saúde e não se restringindo à cura de doenças. Isso significa acreditar que a 

vida pode ter várias formas de ser percebida, experimentada e vivida. Para tanto, é necessário olhar o sujeito em suas múltiplas 

dimensões, com seus desejos, anseios, valores e escolhas. O desenvolvimento de intervenções em saúde mental é construído no 

cotidiano dos encontros entre profissionais e usuários, em que ambos criam novas ferramentas e estratégias para compartilhar e 

construir juntos o cuidado em saúde.20 

 No campo da saúde, a vigilância está relacionada às práticas de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e aos 

mecanismos adotados para prevenção de doenças. Além disso, integra diversas áreas de conhecimento e aborda diferentes temas, 

tais como política e planejamento, territorialização, epidemiologia, processo saúde-doença, condições de vida e situação de saúde 

das populações, ambiente e saúde e processo de trabalho. A partir daí, a vigilância se distribui entre: epidemiológica, ambiental, 

sanitária e saúde do trabalhador21. 

 A vigilância epidemiológica reconhece as principais doenças de notificação compulsória e investiga epidemias que 

ocorrem em territórios específicos. Além disso, age no controle dessas doenças específicas.A vigilância ambiental se dedica às 

interferências dos ambientes físico, psicológico e social na saúde. As ações neste contexto têm privilegiado, por exemplo, o controle 

da água de consumo humano, o controle de resíduos e o controle de vetores de transmissão de doenças – especialmente insetos e 

roedores. As ações de vigilância sanitária dirigem-se, geralmente, ao controle de bens, produtos e serviços que oferecem riscos à 

saúde da população, como alimentos, produtos de limpeza, cosméticos e medicamentos. Realizam também a fiscalização de serviços 

de interesse da saúde, como escolas, hospitais, clubes, academias, parques e centros comerciais, e ainda inspecionam os processos 

produtivos que podem pôr em riscos e causar danos ao trabalhador e ao meio ambiente22. 

 De acordo com as premissas da Política de Saúde do Trabalhador visa compreender as relações entre o trabalho e o 

processo saúde/doença. Nesta acepção, considera a saúde e a doença como processos dinâmicos, estreitamente articulados com os 

modos de desenvolvimento produtivo da humanidade em determinado momento histórico. Parte do princípio de que a forma de 

                                                           
18 Brasil, Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Brasília: Ministério da Saúde, 2008. 
19Brasil. Atenção à saúde da pessoa idosa e envelhecimento. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 
20Brasil. Saúde mental. Brasília : Ministério da Saúde, 2013. 
21https://pensesus.fiocruz.br/vigilancia-em-saude 
22https://pensesus.fiocruz.br/vigilancia-em-saude 
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inserção dos homens e mulheres e nos espaços de trabalho contribui decisivamente para formas específicas de adoecer. Para este 

campo temático, trabalhador é toda pessoa que exerça uma atividade de trabalho, independentemente de estar inserido no mercado 

formal ou informal de trabalho, inclusive na forma de trabalho familiar e/ou doméstico. Ressalte-se que o mercado informal no 

Brasil tem crescido acentuadamente nos últimos anos.Em relação aos trabalhadores, há que se considerar os diversos riscos 

ambientais e organizacionais aos quais estão expostos, em função de sua inserção nos processos de trabalho. Assim, as ações de 

saúde do trabalhador devem ser incluídas formalmente na agenda da rede básica de atenção à saúde. Dessa forma, amplia-se a 

assistência já ofertada aos trabalhadores, na medida em que passa a olhá-los como sujeitos a um adoecimento específico que exige 

estratégias - também específicas - de promoção, proteção e recuperação da saúde.23 

 Por sua vez a Assistência Farmacêutica reúne um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da 

saúde, por meio da promoção do acesso aos medicamentos e uso racional. No Ministério da Saúde, tais ações consistem em 

promover a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos, bem como sua seleção, programação, aquisição, 

distribuição e avaliação de suautilização, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da 

população.24 

 Sobre a Atenção de Média e Alta Complexidadeno SUS pode-se afirmar queenvolvem a Assistência Ambulatorial e 

Hospitalar de todas as especialidades, abrangendo desde as consultas, exames para diagnóstico, tratamento clínico e tratamento 

cirúrgico, reabilitação, acompanhamento pré e pós operatório, UTI, entre outros.  

 De acordo com o Departamento de Atenção Básica (DAB) e construída conjuntamente pelo Conselho Nacional de 

SecretariasMunicipais de Saúde (Conasems), temos em acréscimo a esta definição,uma relação dos grupos que compõem os 

procedimentos de média complexidadedo Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA)25:• procedimentos especializados realizados 

por profissionais médicos, outrosprofissionais de nível superior e nível médio;• cirurgias ambulatoriais especializadas;• 

procedimentos tráumato-ortopédico;• ações especializadas em odontologia;• patologia clínica;• anatomopatologia e citopatologia;• 

radiodiagnóstico; 

• exames ultra-sonográficos;• diagnose;• fisioterapia;• terapias especializadas;• próteses e órteses;• anestesia. 

 A definição de alta complexidade é o conjunto de procedimentos que, no contexto do SUS, envolve alta tecnologia e 

altocusto, objetivando propiciar à população acesso a serviços qualificados, integrando-osaos demais níveis de atenção à saúde 

(atenção básica e de média complexidade).Principais áreas que compõem a alta complexidade do SUS, organizadas em redes são26:• 

assistência ao paciente portador de doença renal crônica (por meio dos procedimentosde diálise);• assistência ao paciente 

oncológico;• cirurgia cardiovascular; cirurgia vascular; cirurgia cardiovascular pediátrica;• procedimentos da cardiologia 

intervencionista;• procedimentos endovascularesextracardíacos;• laboratório de eletrofisiologia;• assistência em tráumato-

ortopedia;• procedimentos de neurocirurgia;• assistência em otologia;• cirurgia de implante coclear;• cirurgia das vias aéreas 

superiores e da região cervical; 

• cirurgia da calota craniana, da face e do sistema estomatognático;• procedimentos em fissuras lábio-palatais;• reabilitação protética 

e funcional das doenças da calota craniana, da face e do sistemaestomatognático;• procedimentos para a avaliação e o tratamento 

dos transtornos respiratórios dosono;• assistência aos pacientes portadores de queimaduras;• assistência aos pacientes portadores de 

obesidade (cirurgia bariátrica);• cirurgia reprodutiva;• genética clínica;• terapia nutricional;• distrofia muscular progressiva;• 

osteogênese imperfecta;• fibrose cística e reprodução assistida. 

  

                                                           
23 Brasil. Saúde do trabalhador. Brasília: Ministério da Saúde, 2001. 
24http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/470-sctie-
raiz/daf-raiz/daf/l2-daf/12125-assistencia-farmaceutica 
25http://dtr2004.saude.gov.br/susdeaz 
26http://dtr2004.saude.gov.br/susdeaz 
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2-HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE ERVAL SECO 

 

 

A ocupação das terras do norte do Rio Grande do Sul pelos europeus ocorreu com o grande avanço da pecuária pelos 

campos nativos de savanas do planalto. Nos limites do planalto, a região dissecada pelo rio Uruguai e de seus de afluentes era 

coberta por uma floresta densa. Sem muito interesse pelos fazendeiros, a região foi colonizada a partir do início do século passado 

por colonos europeus (alemães). 

O município situa-se na região fisiográfica do Alto Uruguai, RS. A sua colonização básica agrícola nesse amplo território 

partiu do município de Palmeira das Missões, inicialmente ocupado pelos portugueses devido aos seus campos abertos com 

gramíneas e invasoras e seus bosques de mata intermitente, onde as pastagens eram essenciais para a criação de gado.Conforme o 

histórico local, Erval Seco, cidade pertencente a esta microrregião, destacou-se inicialmente na região, pela extração da erva mate 

nas savanas e bordas de mata e criação de gado nas savanas. O passado destas outrora matas remonta a vários séculos. Numa 

dimensão mais próxima de nossa realidade, nos séculos XVII e XVIII pode-se dizer que este território foi dominado pelos povos 

que os europeus denominaram índios guaranis e kaingang. Já no período das Reduções Jesuíticas, este chão foi um alongamento dos 

territórios missionários, abundante reserva de caça e de ricos ervais. Foi chão conquistado pela pertinaz bravura gaúcha ante a 

cobiça espanhola.Apesar de ser povoado, ainda se constituía num grande deserto verde, que só foi efetivamente ocupado pelo 

grande movimento europeu que começou a partir das décadas de 1920 até 1950.Erval Seco era “fundo de sertão” povoado de índios 

nomeio de uma flora e fauna exuberantes. Muitas famílias sobreviventes das luta, merecem as suas terras conquistadas.O alemão Dr. 

Hermann Meyer, realizou a colonização de 3500 mil ha de terras situados na costa do rio Ogarantin, hoje Fortaleza, até a cidade de 

Erval Seco. 

“Passo do Aterrado Grande” passou a se chamar Erval Seco pelo fato de um grande incêndio ter queimado os campos e 

secado os ervais. A colonização local feita pelo alemão Dr. Hermann Meyer partiu basicamente da divisão minifundiária, com 

algumas diferenças em nível municipal. Percebe-se que ocorreu uma organização territorial executada pela própria população ao 

decorrer do tempo. Essa colonização alemã, que chegou ao início do século XX, tomou uma caracterização regional à medida que 

novas levas de colonos se estabeleciam,mas a história está muito fragmentada, tendo-se disponíveis apenas breves históricos sobre o 

município. 

Desde então, o crescimento da região se deu graças à boa qualidade das terras íngremes locais muito férteis para uma 

agricultura de pequenos produtores. Outras atividades desempenhadas pelos minifúndiários, como a suinocultura e a produção de 

leite, destacaram-se nesse contexto, associadas a um desmatamento intensivo para se estabelecerem roças em um relevo íngreme, 

com rochas e seus fragmentos. Nos platôs a criação de gado persistiu até uma agricultura empresarial pouco a pouco ir se 

estabelecendo com a correção dos solos ácidos e com técnicas para conter a erosão. 

A vegetação atual que cobre o município de Erval Seco nas chapadas é praticamente toda constituída por uma sucessão de culturas 

regionais de inverno e verão(milho, soja e trigo). Praticamente, a terra tem uso contínuo nas duas estações. Ou está cultivada ou está 

sendo preparada para novas culturas. O controle da nova vegetação dita de invasoras de pequeno porte, que tenta se restabelecer, é 

feito por práticas de roçagem ou pastoreio intensivo utilizando animais disponíveis para leite e tração de implementos agrícolas. Nas 

áreas íngremes há roças com cultivos de subsistência e pastagem para o gado de leite. 

Para Rambo (1994), a vegetação do Planalto a partir do município de Ijuí em direção ao norte começa com a 

intensificação da floresta. Inicialmente, com a ocorrência de campos esparsos entre “capões” de mata decomposição semelhante à 

floresta, o que acentua a hipótese de que a mata estava progressivamente se estabelecendo nas savanas. Não se consideram os efeitos 

da presença do homem e suas ações agrícolas passadas sobre o estabelecimento dessas savanas.Ocasionalmente, ainda restam 

fragmentos isolados de uma mata nativa exuberante e preservada apenas em pequenas áreas nos fundos dos vales íngremes. 

Normalmente, a maior parte das raras árvores nativas, de grande porte e de boa qualidade, são encontradas esparsas nos vales, onde 

os agricultores construíram suas casas em função da disponibilidade de água local.Além da sombra e dos contrastes altimétricos, 

com as frutíferas introduzidas na região, estas espécies,atualmente pouco comuns, parecem ter, nesta nova geração de agricultores, 

uma garantia de preservação mais pelas formas exuberantes do que pelo valor atual. 

O intenso desmatamento da floresta se efetivou com ouso progressivo das terras para a implementação de cultivos de 

subsistência, pastagens e serrarias. A ocupação agrícola e pecuária progressiva, que foi intensa nos últimos anos, está adaptada 

principalmente às dificuldades impostas pelo relevo das terras. Atualmente, a quase totalidade das áreas é ocupada por culturas 

cíclicas. IBGE (1986), analisando o contexto climático local, descreve que durante o ano há dois períodos térmicos distintos: um 

com temperatura média das médias superior a 20ºC, durante os meses de novembro,dezembro, janeiro e fevereiro (verão), e outro 

com temperatura média das médias inferior a 15ºC, nos meses de junho, julho e agosto (inverno). Não foram observados períodos de 

déficit hídrico. 



9 
 
 

 

2.1 Formação Administrativa 

 

Distrito criado com a denominação de: Erval Seco, pelo Ato Municipal n.º 165, de 06-08-1918, subordinado ao 

município de Palmeira. Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito figura no município de Palmeira. Assim 

permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937. Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o distrito 

de Erval Seco, figura no município de Palmeira das Missões (ex-Palmeira). Pela Lei Estadual n.º 3.696, de 30-01-1959, o distrito de 

Erval Seco, foi transferido do município de Palmeira das Missões para ser anexado ao novo município Seberi. Elevado a categoria 

de município coma denominação de Erval Seco, pela Lei Estadual n.º 4.673, de 20-12-1963. Pela Lei Municipal n.º 4, de 18-06-

1964, é criado o distrito de Coronel Finzito e anexado ao município de Erval Seco. Pela Lei Municipal n.º 11, de 18-06-1964, é 

criado o distrito de Arco Íris e anexado ao município de Erval Seco. Em divisão territorial datada de 31-XII-1968, o município é 

constituído de 3 distritos: Erval Seco, Arco Íris e Coronel Finzito. Em divisão territorial datada de 1-1-1979, o município é 

constituído de 5 distritos: Erval Seco, Arco Íris, Coronel Finzito, Dois Irmãos e São Bom Jesus. Pela Lei Estadual n.º 9.619, de 20-

03-1992, desmembra do município de Erval Seco o distrito de Dois Irmãos. Elevado à categoria de município com a denominação 

de Dois Irmãos das Missões. Em divisão territorial datada de 1995, o município é constituído de 7 distritos: Erval Seco, Arco Íris, 

Capivara, Coronel Finzito, Fortaleza, São Bom Jesus e Vista Gaúcha.Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.  

 

3.ANÁLISE SITUACIONAL 

 

 

É o processo de identificação, formulação e priorização dos problemas e das necessidades de saúde da população do 

município. Orientando a definição das medidas a serem adotadas. 

 

 

3.1 Organização geral do sistema de saúde de Erval Seco 

 

No âmbito municipal, a organização do sistema de saúde de Erval Secoconta com três Estratégias de Saúde da Família e 

uma Unidade Básica de Saúde. As equipes atendem a população local através das seguintes atividades:  

 Visitas Domiciliares dos Agentes Comunitários de Saúde e de toda a Equipe de saúde;  

 Consultas Médicas (agendamentos e livre demanda);  

 Consultas de Enfermagem (agendamentos e livre demanda);  

 Consultas Odontológicas (agendamentos e livre demanda); 

 Consultas com Nutricionista (agendamentos e livre demanda); 

 Consultas com Fonoaudióloga (agendamentos e livre demanda); 

 Consultas com Psicóloga (agendamentos e livre demanda);  

 Funcionamento pleno da Política Primeira Infância Melhor (PIM); 

 O município possui um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS); 

 Procedimentos de Enfermagem na Unidade de Saúde e, se possível e necessário, no domicílio;  

 Exames realizados na Unidade de Saúde: Testes Rápidos com aconselhamento Pré e Pós Teste de Hepatite B, Hepatite 

C, HIV e Sífilis, Exames Preventivos de Câncer de Colo de Útero, Pré-natal, acompanhamento do Puerpério, Avaliação 

Antropométrica;  

 Grupos de Hipertensos, Diabéticos e Gestantes;  

 Palestras nas Escolas e Comunidades da Área Rural e Urbana;  

 Supervisão de Escovação Coletiva com os escolares;  

 Política Nacional de Imunizações (Sala de Vacina); 

 Vigilância Sanitária e Ambiental; 

 Vigilância Epidemiológica;  

 Vigilância em Saúde do Trabalhador; 

 Agendamento de Consultas e Encaminhamentos para Especialidades e Exames de Média e Alta Complexidade;  

 Encaminhamentos para cirurgias; 

 Adesão ao PSE (Programa Saúde na Escola); 

 Adesão ao NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) em andamento; 
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 Adesão ao NAAB (Núcleo de Apoio à Atenção Básica) em andamento; 

 Farmácia central com dispensação de medicamentos diariamente (sempre com a presença de farmacêutica responsável 

para orientações sobre os tratamentos). 

 

 

3.2 Condições de saúde da população 

 

 Segundo dados do censo populacional 201027, o Município de Erval Seco tem 7.878 habitantes, com densidade 

demográfica de 21,65 habitantes/km². 

 

 A distribuição da população por sexo indica que a população masculina corresponde a 3.920 e feminina a 3.958. Sendo 

mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) 2.245. 

 

 A renda média mensal dos trabalhadores formais é de 2,1 salários mínimos. 

 

 A população idosa (acima de 60 anos) corresponde a 15% da população total do município. 

 

 A população menor de 12 anos corresponde a 19% da população. 

 

 A população da zona rural do município corresponde a 56% do total. 

 

 SINASC28 - Nascidos Vivos em 2015: 87 

 

 SIM29 - Óbitos por Residência em 2015: 65 

 

 

3.3 Dados Epidemiológicos30 

 

3.3.1 Taxa de Mortalidade Infantil 

Município 2013 2014 2015 2016 

 

Erval Seco 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Região 12,17 11,15 6,38 8,24 

Estado 10,52 10,63 10,08 10,23 

 

 

3.3.2 Proporção de Nascidos Vivos de Mães com 7 ou mais consultas de pré-natal 

Município 2013 2014 2015 2016 

 

Erval Seco 91,86% 91,14% 93,10% 92,68% 

Total Região 83,55% 79,66% 82,60% 81,23% 

Estado 72,03% 72,86% 74,09% 74,82% 

 

  

                                                           
27https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/erval-seco/panorama 
 
28http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinasc/cnv/nvrs.def 
 
29http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/cnv/obt10RS.def 
 
30http://atencaobasica.saude.rs.gov.br/upload/arquivos/201703/03115852-erval-seco-ses.pdf 
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4RECURSOS HUMANOS 

 

 

PROFISSIONAL QUANTIDADE CARGA HORÁRIA 

 

ENFERMEIRAS 5 40h 

MÉDICOS 7 20h e 40h 

DENTISTAS 3 40h 

FARMACÊUTICAS 2 20h 

ASSISTENTES SOCIAIS 2 40h 

PSICÓLOGA 1 20h 

FONOAUDIÓLOGA 1 20h 

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM 4 40h 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2 40h 

AGENTES COMUNITÁRIOS DE 

SAÚDE 

20 40h 

ATENDENTES 3 40h 

DIGITADORES 2 40h 

SECRETÁRIO DE SAÚDE 1 40h 

SECRETÁRIA ADJUNTA 1 40h 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 40h 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 4 40h 

FISCAL SANITÁRIO 1 40h 

AGENTES DE ENDEMIAS 2 40h 

MOTORISTAS 8 40h 

 

5CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE 

 

 

ESTRUTURAS NÚMERO DO CNES 

 

Estratégia de Saúde da Família Cidade 2227991 

Estratégia de Saúde da FamíliaArco Íris 6849954 

Estratégia de Saúde da Família Coronel Finzito 7482426 

 

6ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE 

 

 

ESF I – VILA ARCO ÍRIS 

 

QUANTIDADE 

Consultório Médico 1 

Consultório Odontológico 1 

Consultório de Enfermagem 1 

Sala de Coleta de Exames 1 

Ambulatório (Sala de Procedimentos) 1 

Sala de Reuniões 1 

Sala de Espera 1 

Sala de Lavagem/Esterilização 1 

Recepção 1 

Cozinha 1 

Sala de Depósito de Materiais de Limpeza e Almoxarifado 1 
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Lavanderia 1 

Lavabos (Masculino/Feminino/Funcionários) 3 

 

 

ESF II – VILA CORONEL FINZITO 

 

QUANTIDADE 

Consultório Médico 1 

Consultório Odontológico 1 

Consultório de Enfermagem 1 

Sala de Acolhimento 1 

Sala de Coleta de Exames 1 

Ambulatório (Sala de Procedimentos) 1 

Sala de Reuniões 1 

Sala de Espera 1 

Sala de Lavagem  1 

Sala de Esterilização 1 

Recepção 1 

Cozinha 1 

Sala de Depósito de Materiais de Limpeza e Almoxarifado 1 

Lavanderia 1 

Lavabos (Masculino/Feminino/Funcionários) 5 

 

 

ESF III – CIDADE 

 

QUANTIDADE 

Consultório Médico 1 

Consultório Odontológico 1 

Consultório de Enfermagem 2 

Sala do Secretário de Saúde 1 

Sala da Secretária Adjunta 1 

Sala de Regulação 1 

Sala da Vigilância Sanitária e Ambiental 1 

Sala de Atendimento Multiprofissional 1 

Sala de Espera 2 

Farmácia 1 

Sala de Coleta de Exames 1 

Sala de Reuniões 2 

Ambulatório (Sala de Procedimentos) 1 

Sala de Marcação de Exames 1 

Sala de Esterilização 1 

Sala de Lavagem 1 

Recepção 1 

Cozinha 1 

Sala de Depósito de Materiais de Limpeza  1 

Almoxarifado 1 

Lavanderia 1 

Lavabos (Masculino/Feminino/Funcionários) 5 

 

7DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES EM SAÚDE 

 

 

PROGRAMAS/AÇÕES ATIVIDADES QUE SÃO REALIZADAS POPULAÇÃO ALVO 
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SAÚDE DA MULHER 

 

PRÉ NATAL 

 

PUERPÉRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Consultas Médicas; 

 Encaminhamentos ao ginecologista/obstetra; 

 Consultas de Enfermagem; 

 Visitas Domiciliares; 

 Consultas com Psicóloga; 

 Consultas com Nutricionista; 

 Consulta com Fonoaudióloga; 

 Palestras e grupos de educação em saúde; 

 Grupo antitabaco; 

 Realização de Exame Preventivo do Câncer do Colo do Útero; 

 Exames – Laboratoriais, Mamografia, Ultrassonografia, Densitometria óssea, 

Eletrocardiograma; 

 Programa Nacional de Imunizações (Vacinas); 

 Programa de Planejamento Familiar (Preservativos masculinos e femininos, 

anticoncepcionais orais e injetáveis, DIU, orientações); 

 Programa de Controle do Câncer de Mama (Mamografias e Ultrassonografias 

mamárias); 

 No CRAS há o Grupo de Gestantes, onde as gestantes recebem orientações 

sobre as fases da gestação e desenvolvimento do bebê, incentivo à 

amamentação e ao parto natural, introdução alimentar, cuidados com o recém-

nascido; 

 No Pré Natal todos os exames de rotina da gestação são realizados 

gratuitamente, assim como duas ultrassonografias e encaminhamento ao médico 

obtetra com trinta semanas ou antes de acordo com avaliação da 

Enfermeira/Médica; 

 Puericultura; 

 

Todas as mulheres residentes no 

município de Erval Seco. 

SAÚDE DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

 

 

 Consulta Médico/Pediatra; 

 Consulta de Enfermagem; 

 Visitas Domiciliares; 

 Consultas com Psicóloga; 

 Consultas com Nutricionista; 

 Consulta com Fonoaudióloga; 

 Incentivo ao aleitamento materno; 

 Controle das Carteiras de Imunização de acordo com o Programa Nacional de 

Imunizações (Vacinas); 

 Suplementação de Vitamina A (dos seis meses até os cinco anos); 

 Monitoramento Semanal das Doenças Diarreicas com notificação dos casos 

identificados; 

 Registro no SISVAN (Sistema de Vigilância Nutricional) 

 Programa Municipal de Complementação Alimentar Infantil no CRAS 

(mediante prescrição médica); 

 Teste do Pezinho; 

 Teste da Orelhinha; 

 Teste do Olhinho; 

 Teste do Coraçãozinho; 

 Puericultura; 

 Programa Saúde na Escola; 

 Acompanhamento e Pesagem do Programa Bolsa Família; 

 PSE (Programa Saúde na Escola) com palestras, grupos sobre diversos temas 

Todas as crianças e adolescentes 

residentes no município de Erval 

Seco. 
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relativos à saúde da criança e adolescente como: Higiene, Saúde Sexual e 

Reprodutiva, Imunizações, dentre outros. 

 

SAÚDE DO HOMEM   Consultas Médicas; 

 Encaminhamentos ao urologista; 

 Consulta de Enfermagem; 

 Visitas Domiciliares; 

 Consultas com Psicóloga; 

 Consultas com Nutricionista; 

 Consulta com Fonoaudióloga; 

 Planejamento familiar (Preservativos e Encaminhamentos pelo SUS para 

vasectomias); 

 Palestras e grupos de educação em saúde; 

 Grupo antitabaco; 

 Exames PSA – Antígeno Prostático Específico; 

 Programa Nacional de Imunizações (Vacinas); 

 

Todos os homens residentes no 

município de Erval Seco. 

SAÚDE DA PESSOA IDOSA  Consultas Médicas; 

 Encaminhamentos à especialidades médicas quando necessário; 

 Consulta de Enfermagem; 

 Visitas Domiciliares; 

 Consultas com Psicóloga; 

 Consultas com Nutricionista; 

 Consulta com Fonoaudióloga; 

 Exames – Laboratoriais, Mamografias, Ultrassonografias, Densidometrias 

ósseas, Eletrocardiograma,  

 Programa de controle do Diabetes Mellitus com acompanhamento sistemático 

e frequente dos níveis de glicose no sangue, assim como realização de 

educação em saúde; 

 Programa de controle da Hipertensão Arterial com acompanhamento 

sistemático e frequente dos níveis da Pressão Arterial Sistêmica, assim como 

realização de educação em saúde; 

 

Todas as pessoas com 60 anos ou 

mais residentes no município de 

Erval Seco. 

SAÚDE MENTAL  Consultas Médicas;  

 Encaminhamentos ao Psiquiatra; 

 Consultas com a Psicóloga; 

 Consultas de Enfermagem; 

 Visitas Domiciliares; 

 Internações Psiquiátricas; 

 Acompanhamento pela Equipe Multiprofissional; 

 

Todas as pessoas com problemas de 

saúde mental residentes no 

município de Erval Seco. 

SAÚDE BUCAL  Consultas individuais agendadas e demanda espontânea; 

 Orientações coletivas (palestras, grupos) sobre temas relativos à saúde bucal; 

 Procedimentos realizados na Atenção Básica: 

 Primeira consulta odontológica programática; 

 Aplicação de Flúor; 

 Aplicação de Cariostático; 

 Restauração de dente permanente; 

 Restauração de dente decíduo; 

 Exodontia de dente permanente; 

 Exodontia de dente decíduo; 

 Tratamento cirúrgico de hemorragia bucodental; 

Todas as pessoas residentes no 

município de Erval Seco. 
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 Ulotomia/Ulectomia; 

 Evidenciação de placa bacteriana; 

 Raspagem e alisamento subgengivais; 

 Pulpotomia dentária; 

 Capeamento pulpar; 

 Selamento provisório da cavidade dentária; 

 Retirada de pontos; 

 Atendimento de urgência; 

 Tratamento de alveolite; 

 Drenagem de abcesso. 

 

SAÚDE DO TRABALHADOR  As principais atividades são destinadas à promoção e proteção, recuperação e 

reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos 

advindos das condições de trabalho; 

 Consultas Médicas; 

 Encaminhamentos; 

 Consulta de Enfermagem; 

 Visitas Domiciliares; 

 Consultas com Psicóloga; 

 Consultas com Nutricionista; 

 Consultas com Fonoaudióloga; 

 Planejamento familiar; 

 Grupo antitabaco; 

 Notificações e Investigações de Acidentes de Trabalho (SINAN, SIST, 

Parceria com o CEREST Palmeira das Missões); 

 Palestras e grupos de educação em saúde; 

 Programa Nacional de Imunizações (Vacinas); 

 Programa de controle do Diabetes Mellitus com acompanhamento sistemático 

e frequente dos níveis de glicose no sangue, assim como realização de 

educação em saúde; 

 Programa de controle da Hipertensão Arterial com acompanhamento 

sistemático e frequente dos níveis da Pressão Arterial Sistêmica, assim como 

realização de educação em saúde; 

 

Todas as pessoas que trabalham e 

residem no município de Erval 

Seco. 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIA  Notificações e Investigações das Doenças de Notificação Compulsória 

através de busca ativa; 

 Coleta e processamento de dados;  

 Análise e interpretação dos dados processados; 

 Divulgação das informações; 

 Investigação Epidemiológica de casos e surtos; 

 Análise dos resultados obtidos; 

 Coordenar programas de capacitação de pessoal para informações sobre as 

Doenças e Agravos de Notificação; 

 Assumir, quando necessário, controle operativo de situações epidêmicas 

municipais; 

 

 

Todas as pessoas residentes no 

município de Erval Seco. 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA E 

AMBIENTAL 

 

 Vigilância Sanitária: 

 Inspeção; 

 Emissão de alvarás sanitários; 

 Abrir e Acompanhar processos administrativos sanitários desde o auto de 

infração, advertência, multa, interdição; 

Todas as pessoas residentes no 

município de Erval Seco. 
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 Vigilância Ambiental: 

 Vigilância da qualidade da água para o consumo humano; 

 Controle de vetores transmissíveis de doenças, especialmente insetos e 

roedores;  

 Controle de resíduos; 

 Controle das endemias; 

 Educação ambiental para combater o desmatamento e as queimadas; 

 Ações de educação em saúde; 

 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

 

 

 

 

 

 Reúne um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da 

saúde, por meio da promoção do acesso e uso racional dos medicamentos; 

 Distribuição de medicamentos da linha básica (RENAME) mediante 

apresentação do Cartão Nacional do SUS e receita 

médica/odontológica/enfermeiro; 

 Sistema de Informação da Assistência Farmacêutica; 

 Medicamentos básicos, essenciais e especializados; 

 Insulinas; 

 Contraceptivos; 

 Avaliação do impacto das demandas judiciais para o acesso aos 

medicamentos; 

 

 

Todas as pessoas residentes no 

município de Erval Seco. 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO 

MÉDIO ALTO 

URUGUAI/CONVÊNIOS 

 O município de Erval Seco está credenciado no Consórcio Intermunicipal do 

Médio Alto Uruguai, que possibilita o acesso aos serviços especializados de 

saúde por meio de encaminhamentos da Secretaria Municipal de Saúde; 

 Os atendimentos são prestados de forma descentralizada, facilitando assim o 

acesso da população os serviços de maior complexidade de maneira mais 

próxima; 

 São disponibilizadas especialidades aos municípios participantes do 

Consócio: -Fisioterapia, -Neurologia, -Oftalmologia, -Pediatria, -Urologia, -

Consultas e -Exames de Média e Alta Complexidade;  

 Cirurgias gerais, ginecológicas/obstétricas, traumatológicas; 

 

Todas as pessoas residentes no 

município de Erval Seco. 

 

8CRONOGRAMA DE CAMPANHAS PARA PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE – MESES COLORIDOS 

 

 

MÊS COR/TEMA 

 

Janeiro Laranja/Prevenção do Câncer de Pele 

 

 

Fevereiro Colorido/Prevenção das IST’s 

 

 

Março Lilás/Saúde Bucal 

 

 

Abril Marrom/Saúde do Trabalhador 
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Maio Verde/Incentivo à Doação de órgãos 

 

 

Junho Roxo/Prevenção das Doenças Respiratórias 

 

Julho Cinza/Prevenção do tabagismo 

 

 

Agosto Dourado/Incentivo ao Aleitamento Materno 

 

Setembro Amarelo/Prevenção do suicídio/Prevenção das Hepatites 

 

Outubro Rosa/Prevenção dos Cânceres de Mama e Colo do 

Útero/Prevenção da Violência 

 

Novembro Azul/Prevenção do Câncer e Próstata e Diabetes 

 

Dezembro Vermelho/Prevenção do HIV e da Dengue 

 

 

 

9METAS PARA AS AÇÕES EM SAÚDE 

 

 

METAS 

Saúde da Mulher 

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 Captação precoce de 90% das gestantes do município devidamente 

cadastradas no SISPRENATAL; 

 Imunização de 100% das gestantes cadastradas; 

 Revisão puerperal de 70%; 

 Acompanhamento de, no mínimo, sete consultas pré-natais, médicas ou de 

enfermagem;  

 Formação de um grupo de gestantes com atendimento multiprofissional; 

 Aumentar o número total de exames citopatológicos preventivos do câncer 

de colo do útero e de mama; 

 Acompanhar na Atenção Básica as gestações de baixo risco e identificar as 

gestações de alto risco e realizar o encaminhamento adequado; 

 Acompanhar 100% dos resultados alterados dos exames 

citopatológicospreventivos do câncer de colo do útero e de mama; 

 

 Realizar Educação em Saúde com as mulheres, gestantes ou não, sobre 

temas relativos à prevenção de doenças e promoção da saúde através 

de: 

 Visitas Domiciliares realizadas pela Equipe de Saúde e 

pelos Agentes Comunitários de Saúde; 

 Campanhas de divulgação por meios de comunicação 

locais; 

 Realizar palestras em grupos de saúde; 

 Incentivar o Aleitamento Materno com campanhas informativas; 

 Orientação sobre Planejamento Familiar oferecido pela Secretaria 

Municipal de Saúde; 

 Orientação e Encaminhamentos para a realização de imunização 

adequada; 

METAS 

Saúde da Criança 

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS 

  Cobertura vacinal (imunizações) de 95% do calendário básico da criança; 

  Busca ativa de crianças com baixo peso; 

 Manter atualizados os registros informatizados sobre as crianças; 

 Na sala de vacinas - dispor de relatórios periódicos de faltosos para ativar 

as buscas; 

 Acompanhar o crescimento e desenvolvimento das crianças até os cinco 

anos de idade com atenção multiprofissional (Acompanhamento Médico, 

de Enfermagem, Nutricional, Psicológico);  

 Busca ativa e acompanhamento de 90% das crianças consideradas com 

baixo peso ou em risco nutricional; 

 Realizar Educação em Saúde com as famílias e nas Escolas, sobre 

temas relativos à prevenção de doenças e promoção da saúde; 

 Visitas Domiciliares informativas realizadas pela Equipe de Saúde e 

pelos Agentes Comunitários de Saúde; 

 Campanhas de divulgação e busca ativa dos faltosos na imunização 

utilizando meios de comunicação locais e visitas domiciliares; 

 Orientações às famílias sobre identificação dos sintomas de Diarreia 

em crianças diminuindo morbidade e mortalidade; 

  Orientações às famílias sobre identificação dos sintomas de Doenças 

Respiratórias Agudas em crianças diminuindo morbidade e 
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 Prevenir e tratar precocemente a desidratação em 90% das crianças; 

 Promover a reidratação oral em 100% das crianças com doenças diarreicas; 

 Diminuir a morbidade por Doenças Respiratórias Agudas em crianças; 

 

mortalidade; 

 Educação em Saúde para a racionalização do uso de antibióticos e a 

hipermedicalização; 

 

METAS 

Saúde do Homem 

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 Aumentar o número total de exames PSA- Antígeno Prostático Específico 

– que auxilia na identificação do câncer de próstata; 

 Realizar acompanhamento em 100% dos resultados alterados dos exames 

preventivos de câncer de próstata; 

 

 

 Realizar Educação em Saúde com os homens, sobre temas relativos à 

prevenção de doenças e promoção da saúde através de: 

 Visitas Domiciliares realizadas pela Equipe de Saúde e 

pelos Agentes Comunitários de Saúde; 

 Campanhas de divulgação por meios de comunicação 

locais; 

 Realizar palestras em grupos de saúde; 

 Orientação sobre Planejamento Familiar oferecido pela Secretaria 

Municipal de Saúde; 

  Orientação e encaminhamentos para a realização de imunização 

adequada; 

 

METAS 

Saúde da Pessoa Idosa 

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS 

  Realizar integração com 50% grupos comunitários organizados; 

  Realizar imunização em 80% da população idosa; 

  Acompanhamento multiprofissional dos idosos que procuram as Unidades de 

Saúde; 

 Realizar Educação em Saúde com as pessoas idosas, sobre temas 

relativos à prevenção de doenças e promoção da saúde através de: 

 Visitas Domiciliares realizadas pela Equipe de Saúde e 

pelos Agentes Comunitários de Saúde; 

 Campanhas de divulgação por meios de comunicação 

locais; 

 Realizar palestras em grupos de saúde; 

  Avaliação antropométrica dos idosos que procuram as Unidades de 

Saúde; 

 

METAS 

Saúde Mental 

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 Fortalecer a rede de saúde mental, com ênfase no enfrentamento da 

dependência de Crack e outras Drogas;  

 Dar suporte em saúde mental na rede de Atenção Básica e Especializada, 

estruturando e coordenando as ações preventivas; 

 Otimizar a atenção ao usuário de substâncias psicoativas nos serviços de 

Atenção Psicossocial, compartilhando a responsabilidade do cuidado em 

saúde, mantendo-os integrados à Rede de Assistência Social e de Educação 

do município, e em sintonia com o Poder Judiciário garantindo uma 

complementariedade nas ações pertinentes à questão dos transtornos mentais; 

 Realizar Educação em Saúde com as pessoas com problemas de saúde 

mental, sobre temas relativos à prevenção de doenças e promoção da 

saúde através de: 

 Visitas Domiciliares realizadas pela Equipe de Saúde e 

pelos Agentes Comunitários de Saúde; 

 Campanhas de divulgação por meios de comunicação 

locais; 

 Realizar palestras em grupos de saúde e nas Escolas 

sobre prevenção do uso de drogas; 

• Educação em Saúde para a racionalização do uso de medicamentos 

psicotrópicos; 

 

METAS 

Saúde Bucal 

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 Incentivo ao uso de dentifrício fluoretado; 

 Abordagens de fatores de risco e proteção para doenças da cavidade bucal e 

outros agravos; 

 Redução do consumo de tabaco e outras drogas que são danosas à saúde 

bucal; 

 Realizar Educação em Saúde com as pessoas, sobre temas relativos à 

prevenção de doenças e promoção da saúde através de: 

 Visitas Domiciliares realizadas pela Equipe de Saúde e 

pelos Agentes Comunitários de Saúde; 

 Campanhas de divulgação por meios de comunicação 

locais; 

 Realizar palestras em grupos de saúde e nas Escolas 
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sobre prevenção do uso de drogas; 

 Ações de incentivo à alimentação saudável para reduzir o consumo 

de açúcares; 

 Ações junto à comunidade para aumentar o autocuidado com a 

higiene bucal; 

 

METAS 

Vigilância Epidemiológica 

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 Conscientização de todos os profissionais da secretaria da saúde para 

realizar a busca ativa e notificação dos casos de doenças e agravos de 

notificação compulsória; 

 Ampliação dos índices de notificação de doenças e agravos de notificação 

compulsória; 

 

 Palestras e grupos com informações sobre as notificações (CEREST, 

COREN); 

 Fornecer orientação técnica permanente para a tomada de decisões 

sobre a execução de ações de controle de doenças e agravos; 

METAS 

Vigilância Sanitária 

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 Cadastro de 100% das fontes de abastecimento de água (públicas e 

privadas); 

 Fiscalização de 100% dos estabelecimentos de comercializam alimentos; 

 Fiscalização de 100% dos sistemas de abastecimento de água; 

 Educação em saúde através de palestras, grupos e divulgação em 

meios de comunicação locais sobre a manutenção das fontes de 

água; 

 Coleta de amostras de água para monitoramento da qualidade e 

contaminação; 

 

METAS 

Assistência Farmacêutica 

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 Manutenção, qualificação dos serviços de assistência farmacêutica na rede 

pública de saúde e qualificação de recursos humanos; 

 Assegurar a adequada dispensação de 100% medicamentos; 

 Adequação e melhoria da área física destinada ao armazenamento dos 

medicamentos assegurando a manutenção da qualidade dos mesmos 

durante o período que antecede a sua dispensação (em andamento); 

 Promoção do uso racional de medicamentos através de seleção de 

medicamentos, formulário terapêutico, gerenciamento adequado dos 

serviços farmacêuticos, dispensação e uso apropriado de 

medicamentos, farmacovigilância, educação dos usuários quanto aos 

riscos da automedicação, da interrupção e da troca da medicação 

prescrita; 

 Promover o treinamento dos recursos humanos e a aplicação das 

normas pertinentes - interação do profissional farmacêutico com o 

usuário, momento em que o paciente deve receber todas as 

informações e orientações sobre o uso correto do medicamento; 

 Selecionar os medicamentos com base técnico/científica, 

considerando segurança, eficácia e custo/efetividade e gerenciar de 

forma adequada os recursos financeiros; 

 

METAS 

Consórcio Intermunicipal do Médio Alto Uruguai - CIMAU 

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 Aumentar a resolutividade dos sistemas locais de saúde; 

 Buscar maior eficiência e eficácia na execução de ações serviços do SUS; 

 Ampliar os serviços especializados oferecidos aos usuários do SUS, 

racionalizando e economizando recursos; 

 Racionalização e modernização administrativa em associação com 

os municípios consorciados; 

 Agilização na aquisição de bens e serviços para atendimento das 

necessidades municipais; 

 Atendimento a todos os usuários levando em consideração os 

princípios da Universalidade, Integralidade e Acessibilidade.  
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10 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

  

 

 O desafio representado pela implementação do SUS exige cada vez mais a utilização de processos, ferramentas e 

tecnologias que facilitem a identificação dos principais problemas de saúde das comunidades e a tomada de decisão consciente, 

eficiente e eficaz por parte dos gestores. O monitoramento e avaliação devem ocupar lugar de relevância nesse processo. Portanto, é 

necessária a apropriação dos conhecimentos e práticas acerca da avaliação em saúde como atividade intrínseca à rotina dos serviços, 

ações, programas e políticas de saúde, por parte dos gestores e profissionais de saúde.31 

 O monitoramentoe avaliação são faces, complementares entre si, de um mesmo processo.O ato de avaliar (atribuir juízo 

de valor), inclusive, é inerente tanto aoprocesso de monitoramento quanto ao de avaliação. O monitoramentoacompanha no tempo o 

desenvolvimento de determinadas atividades eformula hipóteses a respeito. A avaliação aprofunda a compreensão sobreesse 

desenvolvimento, investigando as hipóteses geradas pelo monitoramentoacerca das diferenças observadas entre planejado e 

executado(implementação) ou alcançado (resultado ou impacto).32Os processos de monitoramento eavaliação precisam estar 

intimamente vinculados aos instrumentos deplanejamento em saúde, os quais representam a espinha dorsal da gestãoem saúde.33 

 O Sistema de Saúde do município de Erval Seco será monitorado e avaliado com a utilização de algumas ferramentas de 

apoio legalmente instituídas pelo sistema de planejamento do SUS, sejam elas: 

 A cada quatro meses através do Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior; 

 Anualmente por meio do Relatório Anual de Gestão; 

 A cada quatro anos por meio do Plano Plurianual de Saúde; 

 Pelo Conselho Municipal de Saúde continuamente; 

 Pelo registro da produção mensal das ações ambulatoriais (BPA); 

 Pelo Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS); 

 Pelo acompanhamento e supervisão técnica da 19ª Coordenadoria Regional de Saúde. 

                                                           
31 Gestão pública em saúde: monitoramento e avaliação no planejamento do SUS/Ana Emilia 
Figueiredo de Oliveira; Regimarina Soares Reis. São Luís, 2016. 
32http://www.conass.org.br/guiainformacao/monitoramento-e-avaliacao/ 
33 Gestão pública em saúde: monitoramento e avaliação no planejamento do SUS/Ana Emilia 
Figueiredo de Oliveira; Regimarina Soares Reis. São Luís, 2016. 
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1. Identificação

1.1. Informações Territoriais

UF RS

Município ERVAL SECO

Região de Saúde Região 15 - Caminho das Águas

Área 363,89 Km²

População 6.697 Hab

Densidade Populacional 19 Hab/Km²

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS) 
Data da consulta: 10/01/2022

1 .2. Secretaria de Saúde

Nome do Órgão SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ERVAL SECO

Número CNES 6521223

CNPJ A informação não foi identificada na base de dados

CNPJ da Mantenedora 87613212000122

Endereço AV DO COMERCIO 101 PREDIO

Email saude.ervalseco@gmail.com

Telefone 00 00000000

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)  
Data da consulta: 10/01/2022

1 .3. Informações da Gestão

Prefeito(a) LEONIR KOCHE

Secretário(a) de Saúde em Exercício EDERSON WINK

E-mail secretário(a) fazenda@ervalseco.rs.gov.br

Telefone secretário(a) 5537481200

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) 
Data da consulta: 10/01/2022

1.4. Fundo de Saúde

Instrumento de criação LEI

Data de criação 05/1991

CNPJ 12.113.283/0001-67

Natureza Jurídica FUNDO PUBLICO DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL

Nome do Gestor do Fundo SANDRO MARCIO PEREIRA GRAFF

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) 
Data da consulta: 10/01/2022

1.5. Plano de Saúde

Período do Plano de Saúde 2018-2021

Status do Plano Aprovado

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS) 
Data da consulta: 09/07/2020

1.6. Informações sobre Regionalização

Região de Saúde: Região 15 - Caminho das Águas

Município Área (Km²) População (Hab) Densidade

ALPESTRE 328.749 5885 17,90

AMETISTA DO SUL 93.49 7396 79,11

BARRA DO GUARITA 64.59 3266 50,57

BOM PROGRESSO 88.757 1858 20,93

CAIÇARA 189.238 4659 24,62

CRISTAL DO SUL 97.716 2840 29,06

DERRUBADAS 361.284 2718 7,52
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ERVAL SECO 363.892 6697 18,40

ESPERANÇA DO SUL 148.381 2846 19,18

FREDERICO WESTPHALEN 264.975 31675 119,54

IRAÍ 182.185 7046 38,67

LIBERATO SALZANO 245.629 5087 20,71

NOVO TIRADENTES 75.396 2189 29,03

PALMITINHO 144.046 7056 48,98

PINHAL 68.217 2581 37,84

PINHEIRINHO DO VALE 105.344 4926 46,76

PLANALTO 230.417 9957 43,21

RODEIO BONITO 83.198 5868 70,53

SEBERI 301.422 10678 35,43

TAQUARUÇU DO SUL 76.848 3081 40,09

TENENTE PORTELA 338.085 13385 39,59

TIRADENTES DO SUL 234.482 5532 23,59

TRÊS PASSOS 268.395 23799 88,67

VICENTE DUTRA 195.043 4530 23,23

VISTA ALEGRE 77.454 2726 35,20

VISTA GAÚCHA 88.719 2858 32,21

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)
Ano de referência: 2021

1 .7. Conselho de Saúde

Intrumento Legal de Criação LEI

Endereço AVENIDA EMILIO FALCAO 0 CENTRO

E-mail saude@ervalseco.rs.gov.br

Telefone 5537481200

Nome do Presidente DANIELA FORMENTINI BRIDI

Número de conselheiros por segmento Usuários 6

Governo 2

Trabalhadores 4

Prestadores 1

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) 
Ano de referência: 202006

1 .8. Casa Legislativa

Considerações
CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 842, DE 31 DE MAIO DE 1991 QUE DISPÕE SOBRE A REFORMULAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, A COMPOSIÇÃO DAS
REPRESENTAÇÕES DO CMS É A SEGUINTE:

08 MEMBROS REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS, 02 REPRESENTANTES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E 02 REPRESENTANTES DO GOVERNO MUNICIPAL E OU PRESTADORES
DE SERVIÇOS CONVENIADOS COM O SUS.

O ENDEREÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE É: AVENIDA DO COMÉRCIO Nº 101  - CENTRO, ERVAL SECO - RS. A ATUAL PRESIDENTE DO CMS É CLECI
TEREZINHA KOCH.

1º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa



2º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa



3º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa
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2. Introdução

Análises e Considerações sobre Introdução
O RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO, PODE SER DEFINIDO COMO A SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DOS RESULTADOS OBTIDOS EM UM ANO DE GESTÃO MUNICIPAL. É UMA PRESTAÇÃO DE CONTAS,
DADA À RELAÇÃO ENTRE AS METAS PROPOSTAS E OS RESULTADOS ALCANÇADOS. POR ISSO É IMPORTANTE INSTRUMENTO DE GESTÃO. DESTACA-SE POR SER UMA IMPORTANTE FERRAMENTA DE
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E UMA DAS PRINCIPAIS FERRAMENTAS DE APOIO À GESTÃO, POIS PERMITE AVALIAR OU REAVALIAR OS SERVIÇOS OFERECIDOS À POPULAÇÃO, SENDO UMA
FORMA DE VERIFICAR OS POSSÍVEIS DESVIOS OCORRIDOS QUE HAVIAM SIDO PREVISTOS NO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE E TOMAR AS MEDIDAS CORRETIVAS. 

O PRESENTE RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO FOI ELABORADO SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DA PORTARIA Nº 750 DE 29 DE ABRIL DE 2019 QUE ALTEROU A PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 1/GM/MS,
DE 28 DE SETEMBRO DE 2017, PARA INSTITUIR O SISTEMA DIGISUS GESTOR MÓDULO DE PLANEJAMENTO DGMP, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. 
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3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade

3.1. População estimada por sexo e faixa etária

Período: 2020

Faixa Etária Masculino Feminino Total

0 a 4 anos 230 219 449

5 a 9 anos 224 214 438

10 a 14 anos 194 186 380

15 a 19 anos 184 205 389

20 a 29 anos 459 456 915

30 a 39 anos 439 462 901

40 a 49 anos 443 419 862

50 a 59 anos 481 474 955

60 a 69 anos 389 442 831

70 a 79 anos 212 243 455

80 anos e mais 97 130 227

Total 3352 3450 6802

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/CGIAE (DataSUS/Tabnet)  
Data da consulta: 03/02/2022.

3.2. Nascidos Vivos

Número de nascidos vivos por residência da mãe.

Unidade Federação 2017 2018 2019

Erval Seco 81 80 87

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC) 
Data da consulta: 03/02/2022.

3.3. Principais causas de internação

Morbidade Hospitalar de residentes, segundo capítulo da CID-10.

Capítulo CID-10 2017 2018 2019 2020 2021

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 50 24 17 22 33

II. Neoplasias (tumores) 44 37 61 66 83

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 11 14 6 3 5

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 15 10 1 - 3

V. Transtornos mentais e comportamentais 23 27 27 23 31

VI. Doenças do sistema nervoso 7 10 7 8 7

VII. Doenças do olho e anexos 2 - 5 6 2

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide 2 2 3 2 2

IX. Doenças do aparelho circulatório 63 56 73 41 36

X. Doenças do aparelho respiratório 85 52 55 33 29

XI. Doenças do aparelho digestivo 59 45 82 42 45

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 14 10 11 6 3

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 36 21 18 21 15

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 37 27 48 32 30

XV. Gravidez parto e puerpério 79 76 68 81 85

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 27 21 22 18 20

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 5 6 4 5 2

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 15 9 10 5 5

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas 66 62 69 59 64

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade - - - - -

XXI. Contatos com serviços de saúde 36 34 50 28 21

CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido - - - - -

Total 676 543 637 501 521

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)  
Data da consulta: 03/02/2022.

Obs.: A atualização dos valores relativos ao último período ocorrem simultaneamente ao carregamento dos dados no Tabnet/DATASUS.

3.4. Mortalidade por grupos de causas
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Mortalidade de residentes, segundo capítulo CID-10

Capítulo CID-10 2017 2018 2019

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 1 1 2

II. Neoplasias (tumores) 16 10 11

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár - - -

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 6 3 1

V. Transtornos mentais e comportamentais - 1 -

VI. Doenças do sistema nervoso 4 2 3

VII. Doenças do olho e anexos - - -

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide - - -

IX. Doenças do aparelho circulatório 22 12 14

X. Doenças do aparelho respiratório 8 9 7

XI. Doenças do aparelho digestivo 2 3 6

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo - - -

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo - - -

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 1 2 1

XV. Gravidez parto e puerpério - - -

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal - - -

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas - 2 2

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 1 2 1

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas - - -

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade 3 3 6

XXI. Contatos com serviços de saúde - - -

XXII.Códigos para propósitos especiais - - -

Total 64 50 54

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET) 
Data da consulta: 03/02/2022.

Análises e Considerações sobre Dados Demográficos e de Morbimortalidade
A POPULAÇÃO ESTIMADA POR SEXO E FAIXA ETÁRIA CONDIZ COM A REALIDADE. A MORBIDADE APONTA PREDOMINÂNCIA DE MORBIDADE POR NEOPLASIAS, DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO E
CIRCULATÓRIO. A GESTÃO MUNICIPAL JUNTAMENTE COM OS PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DESENVOLVE AÇÕES VOLTADAS À PREVENÇÃO DESTES AGRAVOS. PERCEBE-SE COM
RELAÇÃO À MORTALIDADE QUE ESTES FATORES SÃO RESPONSÁVEIS TAMBÉM PELO MAIOR NÚMERO DE ÓBITOS DA POPULAÇÃO. 
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4. Dados da Produção de Serviços no SUS

4.1. Produção de Atenção Básica

Tipo de Produção Quantidade

Visita Domiciliar 39.250

Atendimento Individual 19.060

Procedimento 24.987

Atendimento Odontológico 1.724

Fonte: Sistema de informação em Saúde para a Atenção Básica – SISAB

4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos

Caráter de atendimento: Urgência

Grupo procedimento
Sistema de Informações Ambulatoriais Sistema de Informacões Hospitalares

Qtd. aprovada Valor aprovado AIH Pagas Valor total

01 Ações de promoção e prevenção em saúde - - - -

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica - - - -

03 Procedimentos clínicos - - - -

04 Procedimentos cirúrgicos - - - -

05 Transplantes de orgãos, tecidos e células - - - -

06 Medicamentos - - - -

07 Órteses, próteses e materiais especiais - - - -

08 Ações complementares da atenção à saúde - - - -

Total - - - -

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)  
Data da consulta: 03/02/2022.

4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização

Não há informações cadastradas para o período 

4.4. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos

Grupo procedimento
Sistema de Informações Ambulatoriais Sistema de Informacões Hospitalares

Qtd. aprovada Valor aprovado AIH Pagas Valor total

01 Ações de promoção e prevenção em saúde 249 - - -

02 Procedimentos com finalidade diagnóstica 12682 61676,62 - -

03 Procedimentos clínicos - - - -

04 Procedimentos cirúrgicos - - - -

05 Transplantes de orgãos, tecidos e células - - - -

06 Medicamentos - - - -

07 Órteses, próteses e materiais especiais 177 26550,00 - -

08 Ações complementares da atenção à saúde 2989 14795,55 - -

Total 16097 103022,17 - -

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 
Data da consulta: 03/02/2022.

4.5. Produção de Assistência Farmacêutica

Esse item refere-se ao componente especializado da assistência farmacêutica, sob gestão da esfera
estadual. 
Portanto, não há produção sob gestão municipal.

4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

Financimento: Vigilância em Saúde
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Grupo procedimento
Sistema de Informações Ambulatoriais

Qtd. aprovada Valor aprovado

01 Ações de promoção e prevenção em saúde 249 -

Total 249 -

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)

Data da consulta: 03/02/2022.

Análises e Considerações sobre Dados da Produção de Serviços no SUS
COM RELAÇÃO AOS DADOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS NO SUS, EM COMPARAÇÃO AO ANO DE 2020, MESMO COM AS DIFICULDADES IMPOSTAS PELA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE
IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL (ESPIN) PROVOCADA PELO CORONAVÍRUS, HOUVE AUMENTO DA QUANTIDADE DE SERVIÇOS E UM AUMENTO NO VALOR FINANCEIRO APROVADO. PODEMOS
CONSIDERAR ESTE RESULTADO COMO POSITIVO, POIS MESMO COM AS RESTRIÇÕES IMPOSTAS, CONSEGUIMOS GARANTIR OS CUIDADOS NECESSÁRIOS À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. AS MUDANÇAS
IMPLEMENTADAS NO PROCESSO DE TRABALHO NA APS NO MUNICÍPIO,  A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES E-SUS/AB PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO, QUE PROPORCIONOU
MELHORIAS NO REGISTRO DAS  AÇÕES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ASSIM COMO O REGISTRO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
REFERENCIADOS NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO SUS FORAM FATORES IMPORTANTES PARA O RESULTADO ALCANÇADO.
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5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão

Período 12/2021

Rede física de estabelecimentos de saúde por tipo de estabelecimentos

Tipo de Estabelecimento Dupla Estadual Municipal Total

CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA 0 0 3 3

UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO) 1 0 3 4

POSTO DE SAUDE 0 0 1 1

CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE 0 0 1 1

PRONTO ATENDIMENTO 1 0 0 1

Total 2 0 8 10

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS  
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)  
Data da consulta: 10/01/2022.

5.2. Por natureza jurídica

Período 12/2021

Rede física de estabelecimentos de saúde por natureza jurídica

Natureza Jurídica Municipal Estadual Dupla Total

ADMINISTRACAO PUBLICA

MUNICIPIO 5 0 0 5

ENTIDADES EMPRESARIAIS

EMPRESARIO (INDIVIDUAL) 1 0 0 1

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 2 0 0 2

ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

ASSOCIACAO PRIVADA 0 0 2 2

Total 8 0 2 10

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS  
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)  
Data da consulta: 10/01/2022.

5.3. Consórcios em saúde

O ente não está vinculado a consórcio público em saúde

Análises e Considerações sobre Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS
AS INFORMAÇÕES ESTÃO DE ACORDO COM OS REGISTROS NO CNES.
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6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS
Período 02/2021

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação

Adm. do Estabelecimento Formas de contratação CBOs
médicos

CBOs
enfermeiro

CBOs (outros) nível
superior

CBOs (outros) nível
médio

CBOs
ACS

Pública (NJ grupo 1, ou 201-1, 203-8) Estatutários e empregados públicos (0101,
0102)

1 0 13 17 21

Intermediados por outra entidade (08) 0 0 0 0 0

Autônomos (0209, 0210) 4 0 0 0 0

Residentes e estagiários (05, 06) 0 0 0 0 0

Bolsistas (07) 1 0 0 0 0

Informais (09) 0 0 0 0 0

Privada (NJ grupos 2 - exceto 201-1, 203-8 -,
3, 4 e 5)

Intermediados por outra entidade (08) 0 0 0 0 0

Celetistas (0105) 0 0 2 0 0

Autônomos (0209, 0210) 0 0 2 0 0

Residentes e estagiários (05, 06) 0 0 0 0 0

Bolsistas (07) 0 0 0 0 0

Informais (09) 0 0 0 0 0

Servidores públicos cedidos para a iniciativa
privada (10)

0 0 0 0 0

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão

Adm. do Estabelecimento Formas de contratação CBOs
médicos

CBOs
enfermeiro

CBOs (outros) nível
superior

CBOs (outros) nível
médio

CBOs
ACS

Pública (NJ grupo 1, ou 201-1, 203-8) Contratos temporários e cargos em comissão
(010301, 0104)

0 0 0 0 0

Privada (NJ grupos 2 - exceto 201-1, 203-8 -
, 3, 4 e 5)

Contratos temporários e cargos em comissão
(010302, 0104)

0 0 0 0 0

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)  
Data da consulta: 30/03/2022.

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação

Adm. do Estabelecimento Formas de contratação 2017 2018 2019 2020

Privada (NJ grupos 2 - exceto 201-1, 203-8 -, 3, 4 e 5) Autônomos (0209, 0210) 3 4 1 2

Celetistas (0105) 2 2 2 2

Pública (NJ grupo 1, ou 201-1, 203-8) Autônomos (0209, 0210) 0 0 0 3

Bolsistas (07) 0 1 0 0

Estatutários e empregados públicos (0101, 0102) 60 61 63 58

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão

Adm. do Estabelecimento Formas de contratação 2017 2018 2019 2020

Pública (NJ grupo 1, ou 201-1, 203-8) Contratos temporários e cargos em comissão (010301,
0104)

1 1 1 2

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)  
Data da consulta: 30/03/2022.

Análises e Considerações sobre Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS
AS INFORMAÇÕES ESTÃO DE ACORDO COM OS REGISTROS NO CNES.
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7. Programação Anual de Saúde - PAS

7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores

DIRETRIZ Nº 1 - Ações e Metas.

OBJETIVO Nº 1.1 - Atender a População Abrangente

Descrição da Meta Indicador para
monitoramento e
avaliação da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de
medida -
Linha-Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida -
Meta

% meta
alcançada

1. Saúde do homem Atender a população alvo Percentual 80 Percentual
60

80,00 Percentual
75,00

2. Saúde da criança Atender a população alvo Percentual 90 Percentual
70

90,00 Percentual
77,78

3. Saúde da pessoa idosa Atender a população alvo Percentual 85 Percentual
70

85,00 Percentual
82,35

4. Saúde mental Atender a população alvo Percentual 90 Percentual
70

90,00 Percentual
77,78

5. Saúde bucal Atender alunos nas
escolas/população em
geral

Percentual 90 Percentual
70

90,00 Percentual
77,78

6. Saúde do trabalhador Atender paciente específico Percentual 80 Percentual
60

80,00 Percentual
75,00

7. Saúde da mulher Atender a população
abrangente

Percentual 95 Percentual
80

95,00 Percentual
84,21

8. Realizar capacitação para Cuidadores de Pessoas Idosas à equipe multiprofissional e habilitar
pessoas da comunidade, para o cuidado adequado às pessoas idosas, respeitando seus aspectos
físicos, mentais, sociais e legais.

Número de profissionais e
pessoas para capacitação.

Número 1 Número
0

2 Número
0

DIRETRIZ Nº 2 - Desenvolver ações de saúde, conforme os princípios do SUS.

OBJETIVO Nº 2.1 - Ofertar uma saúde pública de melhor qualidade.
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Descrição da Meta Indicador para monitoramento e avaliação da
meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade
de
medida -
Linha-
Base

Resultado Anual Meta
Plano(2018-
2021)

Unidade
de
medida -
Meta

% meta
alcançada

1. Saúde da mulher Cobertura populacional estimada de saúde bucal na
Atenção Básica.

Percentual 90 Percentual
100

90,00 Percentual
111,11

2. Saúde do homem Cobertura populacional estimada de saúde bucal na
Atenção Básica.

Percentual 90 Percentual
100

90,00 Percentual
111,11

3. Saúde da criança Cobertura populacional estimada de saúde bucal na
Atenção Básica.

Percentual 90 Percentual
100

90,00 Percentual
111,11

4. Saúde do idoso Cobertura populacional estimada de saúde bucal na
Atenção Básica.

Percentual 90 Percentual
100

90,00 Percentual
111,11

5. Saúde do adolescente Cobertura populacional estimada de saúde bucal na
Atenção Básica.

Percentual 90 Percentual
100

90,00 Percentual
111,11

6. Saúde mental Cobertura populacional estimada de saúde bucal na
Atenção Básica.

Percentual 91 Percentual
100

91,00 Percentual
109,89

7. Vigilância epidemiológica Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional
de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade -
Pentavalente 3ª dose, Pneumocócica 10-valente 2ª dose,
Poliomielite 3ª dose e Tríplice viral 1ª dose - com cobertura
vacinal preconizada.

Percentual 95 Percentual
90

95,00 Percentual

94,74

8. Saúde bucal Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção
básica

Percentual 90 Percentual
100

90,00 Percentual
111,11

9. Vigilância sanitária Percentual de municípios que realizam no mínimo seis
grupos de ações de Vigilância Sanitária consideradas
necessárias a todos os municípios no ano.

Percentual 90 Percentual
80

90,00 Percentual
88,89

10. Vigilância sanitária Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de
cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da
dengue.

Percentual 90 Percentual
80

90,00 Percentual
88,89

11. Vigilância epidemiológica Proporção de casos de doenças de notificação compulsória
imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após
notificação.

Percentual 90 Percentual
80

90,00 Percentual
88,89

12. Atenção básica Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de
Saúde do Programa Bolsa Família (PBF).

Percentual 95 Percentual
80

95,00 Percentual
84,21

13. Vigilância epidemiológica Proporção de casos de doenças de notificação compulsória
imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após
notificação.

Percentual 90 Percentual
80

90,00 Percentual
88,89

14. Atenção básica Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas
etárias 10 a 19 anos.

Percentual 90 Percentual
80

90,00 Percentual
88,89

15. Atenção básica Proporção de preenchimento do campo ocupação nas
notificações de agravos relacionados ao trabalho.

Percentual 90 Percentual
80

90,00 Percentual
88,89

16. Saúde da mulher Razão de exames citopatológicos do colo do útero em
mulheres de 25 a 64 anos na população residente de
determinado local e a população da mesma faixa etária.

Percentual 95 Percentual
80

95,00 Percentual
84,21

17. Saúde da mulher Razão de exames de mamografia de rastreamento
realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população
residente de determinado local e população da mesma faixa
etária.

Percentual 95 Percentual
75

95,00 Percentual
78,95

18. Garantir o conjunto de medidas que se fizerem necessárias para o
enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente do
Coronavírus (COVID-19), mediante ações de prevenção, preparação e
assistência à população, bem como outras despesas necessárias para
o enfrentamento do Coronavírus.

Cobertura populacional estimada para o enfrentamento da
Emergência do Coronavírus (COVID-19).

Percentual 100 Percentual
100

100,00 Percentual

100,00

DIRETRIZ Nº 3 - Qualificar e aprimorar a rede SUS.

OBJETIVO Nº 3.1 - Atender a população geral nos princípios do SUS.

Descrição da
Meta

Indicador para monitoramento e avaliação
da meta

Linha-
Base

Meta
2021

Unidade de medida -
Linha-Base

Resultado Anual Meta Plano(2018-
2021)

Unidade de medida -
Meta

% meta
alcançada

1. Atender os
usuários.

Atendimento ao público em geral Percentual 80 Percentual
70

80,00 Percentual
87,50

Demonstrativo da vinculação das metas anualizadas com a Subfunção

Subfunções
da Saúde

Descrição das Metas por Subfunção Meta programada
para o exercício

301 - Atenção
Básica

Saúde do homem 80,00

Atender os usuários. 70,00

Saúde da mulher 100,00

Saúde da criança 70,00

Saúde do homem 100,00

Saúde da pessoa idosa 70,00

Saúde da criança 100,00

Saúde mental 70,00

Saúde do idoso 100,00

Saúde bucal 70,00

Saúde do adolescente 100,00
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Saúde do trabalhador 60,00

Saúde mental 100,00

Saúde da mulher 80,00

Vigilância epidemiológica 90,00

Realizar capacitação para Cuidadores de Pessoas Idosas à equipe multiprofissional e habilitar pessoas da comunidade, para o cuidado adequado às pessoas idosas, respeitando seus aspectos físicos,
mentais, sociais e legais.

0

Saúde bucal 100,00

Vigilância sanitária 80,00

Vigilância sanitária 80,00

Vigilância epidemiológica 80,00

Atenção básica 80,00

Vigilância epidemiológica 80,00

Atenção básica 80,00

Atenção básica 80,00

Saúde da mulher 80,00

Saúde da mulher 75,00

Garantir o conjunto de medidas que se fizerem necessárias para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente do Coronavírus (COVID-19), mediante ações de prevenção, preparação e
assistência à população, bem como outras despesas necessárias para o enfrentamento do Coronavírus.

100,00
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Demonstrativo da Programação de Despesas com Saúde por Subfunção, Natureza e Fonte

Subfunções
da Saúde

Natureza
da
Despesa

Recursos
ordinários
- Fonte
Livre (R$)

Receita de impostos
e de transferência de
impostos (receita
própria - R$)

Transferências de fundos à
Fundo de Recursos do SUS,
provenientes do Governo
Federal (R$)

Transferências de fundos ao
Fundo de Recursos do SUS,
provenientes do Governo
Estadual (R$)

Transferências
de convênios
destinados à
Saúde (R$)

Operações de
Crédito
vinculadas à
Saúde (R$)

Royalties do
petróleo
destinados à
Saúde (R$)

Outros
recursos
destinados
à Saúde
(R$)

Total(R$)

0 - Informações
Complementares

Corrente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

122 -
Administração
Geral

Corrente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

301 - Atenção
Básica

Corrente N/A 3.600.038,00 1.531.200,00 933.100,00 N/A N/A N/A N/A 6.064.338,00

Capital N/A 25.044,00 23.800,00 12.000,00 N/A N/A N/A N/A 60.844,00

302 - Assistência
Hospitalar e
Ambulatorial

Corrente N/A N/A 66.000,00 N/A N/A N/A N/A N/A 66.000,00

Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

303 - Suporte
Profilático e
Terapêutico

Corrente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

304 - Vigilância
Sanitária

Corrente N/A N/A 83.370,00 N/A N/A N/A N/A N/A 83.370,00

Capital N/A N/A 22.760,00 N/A N/A N/A N/A N/A 22.760,00

305 - Vigilância
Epidemiológica

Corrente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

306 -
Alimentação e
Nutrição

Corrente N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Capital N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online  
Data da consulta: 30/03/2022.

Análises e Considerações sobre Programação Anual de Saúde - PAS
A PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE É INSTRUMENTO DESTINADO A SERVIR DE REFERÊNCIA PARA A CONSTRUÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO, DELIMITANDO O SEU OBJETO. DESTE MODO, A
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE E O RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO REPRESENTAM, RECORTES ANUAIS DO PLANO DE SAÚDE, O PRIMEIRO COM CARÁTER PROPOSITIVO E O SEGUNDO
ANALÍTICO/INDICATIVO.

PODEMOS OBSERVAR QUE O ALCANCE DAS METAS E DOS PERCENTUAIS DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE FICARAM DENTRO DAS EXPECTATIVAS, TENDO EM VISTA AS RESTRIÇÕES IMPOSTAS
PELA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DO CORONAVÍRUS. 
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8. Indicadores de Pactuação Interfederativa
N Indicador Tipo Meta

ano
2021

Resultado
Anual

% alcançada
da meta

Unidade de
Medida

1
Mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas)

U 13
8 61,53

Número

2
Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados.

E 100,00
33,00 33,00

Percentual

3
Proporção de registro de óbitos com causa básica definida

U 95,00
94,64 99,62

Percentual

4
Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente 3ª dose, Pneumocócica 10-valente 2ª
dose, Poliomielite 3ª dose e Tríplice viral 1ª dose - com cobertura vacinal preconizada

U 95,00
75,00 78,94

Percentual

5
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.

U 75,00
0,00 0

Percentual

6
Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes

U 85,00
0,00 0

Percentual

7
Número de Casos Autóctones de Malária

E -
- 0

Número

8
Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade

U 0
0 100,00

Número

9
Número de casos novos de aids em menores de 5 anos.

U 0
0 100,00

Número

10
Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez

U 35,00
64,29 183,68

Percentual

11
Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária

U 1,00
0,37 37,00

Razão

12
Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária.

U 1,00
0,32 32,00

Razão

13
Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar

U 20,00
24,21 121,05

Percentual

14
Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos

U 20,00
14,74 73,70

Percentual

15
Taxa de mortalidade infantil

U 0
2 0

Número

16
Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência

U 0
0 100,00

Número

17
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica

U 100,00
100,00 100,00

Percentual

18
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF)

U 95,00
83,17 87,54

Percentual

19
Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica

U 100,00
100,00 100,00

Percentual

21
Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica

E -
- 0

Percentual

22
Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue

U 4
4 100,00

Número

23
Proporção de preenchimento do campo ocupação nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.

U 95,00
100,00 105,26

Percentual

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online  
Data da consulta: 30/03/2022.

Análises e Considerações sobre Indicadores de Pactuação Interfederativa
A PACTUAÇÃO ELABORADA E APROVADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUIU AS ORIENTAÇÕES CONFORME DECISÃO TOMADA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES
TRIPARTITE EM 24 DE NOVEMBRO DE 2016, POR MEIO DA RESOLUÇÃO N° 8, QUE DISPÕE SOBRE OS INDICADORES PARA O PROCESSO NACIONAL DE PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA, RELATIVO AO
ANO DE 2017 A 2021 E DA PORTARIA Nº 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 QUE DISPÕE SOBRE OS INDICADORES DO PAGAMENTO POR DESEMPENHO PREVISTOS NA PORTARIA Nº 2.979 DE 12 DE
NOVEMBRO DE 2019 E DEFINIU AS AÇÕES ESTRATÉGICAS E OS INDICADORES DO ANO DE 2020 E ESTABELECEU AS AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA DEFINIÇÃO DOS INDICADORES DOS ANOS DE 2021 E
2022.  OS RESULTADOS ALCANÇADOS NO ANO DE 2021 FICARAM DENTRO DAS EXPECTATIVAS PELAS DIFICULDADES IMPOSTAS PELA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA
INTERNACIONAL (ESPIN) PROVOCADA PELO CORONAVÍRUS. 
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9. Execução Orçamentária e Financeira

9.1. Execução da programação por fonte, subfunção e natureza da despesa

Despesa Total em Saúde por Fonte e Subfunção

Subfunções Recursos
Ordinários
- Fonte
Livre

Receitas de
Impostos e de
Transferência de
Impostos - Saúde

Transferências Fundo a
Fundo de Recursos do
SUS provenientes do
Governo Federal

Transferências Fundo a
Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo
Estadual

Transferências
de Convênios
destinadas à
Saúde

Operações
de Crédito
vinculadas à
Saúde

Transferências da
União - inciso I do art.
5º da Lei
Complementar
173/2020

Royalties do
Petróleo
destinados à
Saúde

Outros
Recursos
Destinados
à Saúde

TOTAL

301 - Atenção
Básica

Corrente 118.691,60 5.834.001,81 1.544.087,14 661.257,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.158.038,51

Capital 68.156,60 254.421,48 33.139,00 7.768,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363.485,32

302 -
Assistência
Hospitalar e
Ambulatorial

Corrente 0,00 0,00 102.180,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.180,81

Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

303 - Suporte
Profilático e
Terapêutico

Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

304 -
Vigilância
Sanitária

Corrente 0,00 0,00 88.881,99 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.881,99

Capital 0,00 0,00 4.869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.869,00

305 -
Vigilância
Epidemiológica

Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

306 -
Alimentação e
Nutrição

Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras
Subfunções

Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 186.848,20 6.088.423,29 1.773.157,94 709.026,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.757.455,63

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Data da consulta: 30/03/2022.

9.2. Indicadores financeiros

Indicadores do Ente Federado

Indicador Transmissão

Única

1.1 Participação da receita de impostos na receita total do Município 5,00 %  

1.2 Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município 92,83 %  

1.3 Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município 7,72 %  

1.4 Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Município  74,83 %  

1.5 Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município 12,39 %  

1.6 Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município 72,15 %  

2.1 Despesa total com Saúde, em R$/hab, sob a responsabilidade do Município, por habitante R$ 1.266,99  

2.2 Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde 38,09 %  

2.3 Participação da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde 6,17 %  

2.4 Participação da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com Saúde 34,09 %  

2.5 Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde 4,21 %  

2.6 Despesas com Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos 4,92 %  

3.1 Participação das transferências para a Saúde em relação à despesa total do Município com saúde 26,05 %  

3.2 Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012 26,50 %  

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Data da consulta: 30/03/2022.

9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS
E LEGAIS

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO
ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre (b) % (b/a) x 100

RECEITA DE IMPOSTOS (I) 1.448.681,00 1.448.681,00 1.590.937,34 109,82

Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 368.900,00 368.900,00 386.324,63 104,72

IPTU 305.000,00 305.000,00 295.796,68 96,98

Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU 63.900,00 63.900,00 90.527,95 141,67

Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI 257.000,00 257.000,00 307.334,02 119,59

ITBI 257.000,00 257.000,00 307.319,04 119,58

Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 14,98 0,00
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Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 361.906,00 361.906,00 440.094,33 121,60

ISS 347.000,00 347.000,00 419.065,70 120,77

Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 14.906,00 14.906,00 21.028,63 141,07

Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido
na Fonte - IRRF

460.875,00 460.875,00 457.184,36 99,20

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 16.810.100,00 16.810.100,00 21.380.804,38 127,19

Cota-Parte FPM 8.100.000,00 8.100.000,00 10.321.226,08 127,42

Cota-Parte ITR 33.600,00 33.600,00 195.400,34 581,55

Cota-Parte do IPVA 535.000,00 535.000,00 641.149,30 119,84

Cota-Parte do ICMS 8.057.500,00 8.057.500,00 10.122.048,88 125,62

Cota-Parte do IPI - Exportação 83.000,00 83.000,00 100.979,78 121,66

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

Desoneração ICMS (LC 87/96) 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

Outras 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS
E LEGAIS - (III) = (I) + (II)

18.258.781,00 18.258.781,00 22.971.741,72 125,81

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR

SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

(c)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Inscritas em
Restos a

Pagar Não
Processados

(g)

Até o
bimestre (d)

% (d/c) x
100

Até o
bimestre (e)

% (e/c) x
100

Até o
bimestre

(f)

%
(f/c)

x
100

ATENÇÃO BÁSICA (IV) 3.310.038,00 6.248.738,00 6.088.423,29 97,43 6.088.423,29 97,43 6.014.790,87 96,26 0,00

Despesas Correntes 3.300.038,00 5.993.738,00 5.834.001,81 97,33 5.834.001,81 97,33 5.760.369,39 96,11 0,00

Despesas de Capital 10.000,00 255.000,00 254.421,48 99,77 254.421,48 99,77 254.421,48 99,77 0,00

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) 3.310.038,00 6.248.738,00 6.088.423,29 97,43 6.088.423,29 97,43 6.014.790,87 96,26 0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS DESPESAS EMPENHADAS
(d)

DESPESAS LIQUIDADAS
(e)

DESPESAS PAGAS (f)

Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) 6.088.423,29 6.088.423,29 6.014.790,87

(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) 0,00 N/A N/A

(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada
em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)

0,00 0,00 0,00

(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) 0,00 0,00 0,00

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) 6.088.423,29 6.088.423,29 6.014.790,87

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) 3.445.761,25

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) N/A

Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) 2.642.662,04 2.642.662,04 2.569.029,62

Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) 0,00 0,00 0,00

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM
ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)

26,50 26,50 26,18
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CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO
CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC

141/2012

Saldo Inicial (no
exercício atual)

(h)

Despesas Custeadas no Exercício de Referência Saldo Final (não
aplicado) (l) = (h -

(i ou j))Empenhadas (i) Liquidadas (j) Pagas (k)

Diferença de limite não cumprido em 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferença de limite não cumprido em 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferença de limite não cumprido em 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES (XX)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO Valor Mínimo
para

aplicação em
ASPS (m)

Valor
aplicado em

ASPS no
exercício (n)

Valor
aplicado
além do
limite

mínimo (o) =
(n - m), se

Total
inscrito em

RP no
exercício

(p)

RPNP Inscritos
Indevidamente

no Exercício
sem

Disponibilidade
Financeira q =

(XIIId)

Valor inscrito
em RP

considerado
no Limite (r)
= (p - (o +

q)) se

Total
de RP
pagos

(s)

Total de
RP a

pagar (t)

Total de
RP

cancelados
ou

prescritos
(u)

Diferença
entre o
valor

aplicado
além do

limite e o
total de RP
cancelados
(v) = ((o +

q) - u))

Empenhos de 2021 3.445.761,25 6.088.423,29 2.642.662,04 73.632,42 0,00 0,00 0,00 73.632,42 0,00 2.642.662,04

Empenhos de 2020 2.614.636,82 3.584.835,08 970.198,26 0,00 6.525,97 0,00 0,00 0,00 0,00 976.724,23

Empenhos de 2019 2.613.747,72 4.497.158,76 1.883.411,04 0,00 1.183,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.884.594,76

Empenhos de 2018 2.512.023,93 3.984.536,54 1.472.512,61 0,00 1.397,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1.473.910,45

Empenhos de 2017 2.332.081,00 3.680.178,63 1.348.097,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.348.097,63

Empenhos de 2016 2.270.363,69 3.033.952,55 763.588,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 763.588,86

Empenhos de 2015 1.962.234,79 2.958.193,27 995.958,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 995.958,48

Empenhos de 2014 1.845.740,40 2.430.926,84 585.186,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585.186,44

Empenhos de 2013 1.680.767,97 2.535.564,66 854.796,69 0,00 276.936,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1.131.733,25

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos
saldos negativos da coluna "r")

0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor
informado no demonstrativo do exercício anterior)

0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo
24 § 1º e 2º da LC 141/2012)

0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE

CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012

Saldo Inicial (w) Despesas Custeadas no Exercício de Referência Saldo Final (não
aplicado)  (aa) =

(w - (x ou y))Empenhadas (x) Liquidadas (y) Pagas (z)

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a ser compensados (XXIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a ser compensados (XXVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a ser compensados (XXV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS
NO CÁLCULO DO MÍNIMO

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO
ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre (b) % (b/a) x 100

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX) 2.918.550,00 2.918.550,00 2.281.260,63 78,16

Provenientes da União 1.974.000,00 1.974.000,00 1.707.039,73 86,48

Provenientes dos Estados 944.550,00 944.550,00 574.220,90 60,79

Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE
(XXX)

0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS (XXXI) 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX +
XXXI)

2.918.550,00 2.918.550,00 2.281.260,63 78,16

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E
CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS

NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

(c)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Inscritas em
Restos a

Pagar não
Processados

(g)

Até o
bimestre (d)

% (d/c) x
100

Até o
bimestre (e)

% (e/c) x
100

Até o
bimestre

(f)

%
(f/c)

x
100

ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII) 2.815.144,00 3.154.356,64 2.433.100,54 77,13 2.426.272,54 76,92 2.364.661,81 74,96 6.828,00

Despesas Correntes 2.764.300,00 2.817.158,94 2.324.036,70 82,50 2.317.208,70 82,25 2.255.597,97 80,07 6.828,00

Despesas de Capital 50.844,00 337.197,70 109.063,84 32,34 109.063,84 32,34 109.063,84 32,34 0,00

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
(XXXIV)

66.000,00 130.000,00 102.180,81 78,60 102.180,81 78,60 102.180,81 78,60 0,00

Despesas Correntes 66.000,00 130.000,00 102.180,81 78,60 102.180,81 78,60 102.180,81 78,60 0,00

2

1
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Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI) 106.130,00 193.181,50 133.750,99 69,24 130.790,99 67,70 130.790,99 67,70 2.960,00

Despesas Correntes 83.370,00 170.421,50 128.881,99 75,63 125.921,99 73,89 125.921,99 73,89 2.960,00

Despesas de Capital 22.760,00 22.760,00 4.869,00 21,39 4.869,00 21,39 4.869,00 21,39 0,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO
CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV +
XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+ XXXIX)

2.987.274,00 3.477.538,14 2.669.032,34 76,75 2.659.244,34 76,47 2.597.633,61 74,70 9.788,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE
EXECUTADAS COM COM RECURSOS

PRÓPRIOS E COM RECURSOS
TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

(c)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Inscritas em
Restos a

Pagar não
Processados

(g)

Até o
bimestre (d)

% (d/c) x
100

Até o
bimestre (e)

% (e/c) x
100

Até o
bimestre

(f)

%
(f/c)

x
100

ATENÇÃO BÁSICA(XLI) = (IV + XXXIII) 6.125.182,00 9.403.094,64 8.521.523,83 90,62 8.514.695,83 90,55 8.379.452,68 89,11 6.828,00

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
(XLII) = (V + XXXIV)

66.000,00 130.000,00 102.180,81 78,60 102.180,81 78,60 102.180,81 78,60 0,00

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) =
(VI + XXXV)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI) 106.130,00 193.181,50 133.750,99 69,24 130.790,99 67,70 130.790,99 67,70 2.960,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII +
XXXVII)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX +
XXXVIII)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI
+ XL)

6.297.312,00 9.726.276,14 8.757.455,63 90,04 8.747.667,63 89,94 8.612.424,48 88,55 9.788,00

(-) Despesas da Fonte: Transferências da União -
inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020

2.672.230,00 3.138.674,92 2.482.184,14 79,08 2.472.396,14 78,77 2.412.750,93 76,87 9.788,00

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM
RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)

3.625.082,00 6.587.601,22 6.275.271,49 95,26 6.275.271,49 95,26 6.199.673,55 94,11 0,00

FONTE: SIOPS, Rio Grande do Sul29/03/22 19:27:27
1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar
considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3 - Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

9.4. Execução orçamentária e financeira de recursos federais transferidos fundo a fundo, segundo bloco de financiamento e programa de trabalho

Bloco de Financiamento Programas de Trabalho
Valor Transferido

em 2021 
(Fonte: FNS)

Valor
Executado

Manutenção das Ações e Serviços Públicos
de Saúde (CUSTEIO)

103015019219A - PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE R$ 1.319.744,93 1229303,34

10301501921CE - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE R$ 1.257,90 1257,90

1030150192E89 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL R$ 100.000,00 100000,00

1030250188585 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC R$ 70.578,00 67622,53

10303501720AE - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO
PRIMÁRIA EM SAÚDE R$ 49.415,58 42513,72

10303501720AH - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS R$ 24.000,00 24000,00

10304502320AB - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO
DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA R$ 12.000,00 11000,00

10305502320AL - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A
VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 67.444,68 64484,68

Fonte: Fundo Nacional de Saúde (FNS)

1 – Os valores pagos em outro exercício fiscal mesmo tendo sua memória de cálculo e ano anterior, não estarão sendo computados para aquela prestação de contas.
2 – Para efeitos de despesa executada deve ser considerada a despesa empenhada ou paga no exercício fiscal.

https://digisusgmp.saude.gov.br 20 de 28



9.5. Covid-19 Repasse União

Quadro demonstrativo da transferência de recursos advindos da união para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional -
Coronavírus (COVID-19)

Descrição do recurso SALDO DO RECURSO DO
EXERCICIO ANTERIOR

(31/12/2020)

RECURSOS
DIRECIONADOS
NO EXERCÍCIO
ATUAL ATÉ O

BIMESTRE

SALDO TOTAL

Recursos advindos da transferência da União repassados pelo FNS conf. Portarias específicas nos blocos de manutenção e
estruturação para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional -
Coronavírus (COVID-19)

150.233,92 649,38 150.883,30

Recursos advindos da transferência da União repassados pelo FNS nos blocos de manutenção e estruturação não específicas
para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-
19)

0,00 57.809,96 57.809,96

Recursos advindos de transposição de saldos financeiros de exercícios anteriores provenientes de repasses federais do FNS
aos fundos de saúde dos estados, DF e municípios conf. LC 172/2020.

0,00 0,00 0,00

Recursos advindos da União, na forma de auxílio financeiro, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de
2020, e em ações de enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). Conforme LC 173/2020

626.616,76 0,00 626.616,76

Recursos advindos da União, na forma de prestação de apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem recursos
do Fundo de Participação dos Estados - FPE e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, com o objetivo de mitigar as
dificuldades financeiras decorrentes do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de
março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19). MP
938/2020

616.287,00 0,00 616.287,00

Outros recursos advindos de transferências da União 0,00 0,00 0,00

Total de recursos advindos de transferência da união para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional - CORONAVIRUS (COVID-19)

1.393.137,68 58.459,34 1.451.597,02

Despesas decorrentes do enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional Coronavírus (COVID-19)

Descrição das Subfunções/Despesas Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas
Administração Geral 616.287,00 616.287,00 616.287,00

Atenção Básica 695.074,08 692.114,08 684.914,08

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 0,00

Suporte profilático e terapêutico 0,00 0,00 0,00

Vigilância Sanitária 0,00 0,00 0,00

Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 0,00

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00

Informações Complementares 0,00 0,00 0,00

Total 1.311.361,08 1.308.401,08 1.301.201,08

CONTROLE DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR COVID-19

Descrição das
Subfunções/Despesas

Inscrição
em 2021 -
Restos a

pagar
processados

(a)

Inscrição
em 2021 -
Restos a

pagar não
processados

(b)

Inscrição
em 2021 -
Saldo total
(c) = a+b

Inscrição
em 2020 -

RPs
processados

(a)

Inscrição
em 2020 -
RPs não

processados
(b)

Inscrição
em 2020 -
Saldo total
(c) = a+b

Execução de
RPs

inscritos em
2020 - RPs

processados
Pago (d)

Execução de
RPs

inscritos em
2020 - RPs

processados
Cancelado

(e)

Execução de
RPs

inscritos em
2020 - RPs

não
processados
- Liquidado*

(f)

Execução de
RPs

inscritos em
2020 - RPs

não
processados

- Pago (g)

Execução de
RPs

inscritos em
2020 - RPs

não
processados
- Cancelado

(h)

Saldo até o
bimestre -

RPs
processados
i= (a - d - e)

Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Atenção Básica 7.200,00 2.960,00 10.160,00 16.900,00 65.902,48 82.802,48 16.900,00 0,00 0,00 65.902,48 0,00 0,00

Assistência Hospitalar e
Ambulatorial

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suporte profilático e
terapêutico

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vigilância Sanitária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vigilância
Epidemiológica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Informações
Complementares

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 7.200,00 2.960,00 10.160,00 16.900,00 65.902,48 82.802,48 16.900,00 0,00 0,00 65.902,48 0,00 0,00

Gerado em 30/03/2022
09:12:19
Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

9.6. Covid-19 Recursos Próprios

Quadro demonstrativo da aplicação de recursos próprios no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19)

Descrição do recurso SALDO DO RECURSO DO
EXERCICIO ANTERIOR

(31/12/2020)

RECURSOS
DIRECIONADOS
NO EXERCÍCIO
ATUAL ATÉ O

BIMESTRE

SALDO
TOTAL

Recursos próprios a serem aplicados no enfrentamento da emergência de saúde - nacional - Coronavírus (COVID-19) 0,00 83.777,71 83.777,71

Total 0,00 83.777,71 83.777,71
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Despesas decorrentes do enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional Coronavírus (COVID-19)

Descrição das Subfunções/Despesas Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas
Administração Geral 0,00 0,00 0,00

Atenção Básica 83.777,71 83.777,71 83.777,71

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 0,00

Suporte profilático e terapêutico 0,00 0,00 0,00

Vigilância Sanitária 0,00 0,00 0,00

Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 0,00

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00

Informações Complementares 0,00 0,00 0,00

Total 83.777,71 83.777,71 83.777,71

CONTROLE DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR COVID-19

Descrição das
Subfunções/Despesas

Inscrição
em 2021 -
Restos a

pagar
processados

(a)

Inscrição
em 2021 -
Restos a

pagar não
processados

(b)

Inscrição
em 2021
- Saldo
total (c)
= a+b

Inscrição
em 2020 -

RPs
processados

(a)

Inscrição
em 2020 -
RPs não

processados
(b)

Inscrição
em 2020
- Saldo
total (c)
= a+b

Execução de
RPs

inscritos em
2020 - RPs

processados
Pago (d)

Execução de
RPs

inscritos em
2020 - RPs

processados
Cancelado

(e)

Execução de
RPs

inscritos em
2020 - RPs

não
processados
- Liquidado*

(f)

Execução de
RPs

inscritos em
2020 - RPs

não
processados

- Pago (g)

Execução de
RPs

inscritos em
2020 - RPs

não
processados
- Cancelado

(h)

Saldo até o
bimestre -

RPs
processados
i= (a - d - e)

Saldo até o
bimestre -
RPs não

processados
j= (b -f - g -

Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Atenção Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistência Hospitalar e
Ambulatorial

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suporte profilático e
terapêutico

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vigilância Sanitária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vigilância
Epidemiológica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Informações
Complementares

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gerado em 30/03/2022
09:12:18
Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

9.7. Covid-19 Repasse Estadual

Quadro demonstrativo da transferência de recursos advindos do estado para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional
- Coronavírus (COVID-19)

Descrição do recurso SALDO DO RECURSO DO
EXERCICIO ANTERIOR

(31/12/2020)

RECURSOS
DIRECIONADOS
NO EXERCÍCIO
ATUAL ATÉ O

BIMESTRE

SALDO
TOTAL

Recursos de transferências do estado para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância - nacional -
Coronavírus (COVID-19)

66.318,00 0,00 66.318,00

Total 66.318,00 0,00 66.318,00

Despesas decorrentes do enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional Coronavírus (COVID-19)

Descrição das Subfunções/Despesas Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas
Administração Geral 0,00 0,00 0,00

Atenção Básica 44.188,25 44.188,25 44.188,25

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 0,00

Suporte profilático e terapêutico 0,00 0,00 0,00

Vigilância Sanitária 0,00 0,00 0,00

Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 0,00

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00

Informações Complementares 0,00 0,00 0,00

Total 44.188,25 44.188,25 44.188,25

CONTROLE DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR COVID-19

Descrição das
Subfunções/Despesas

Inscrição
em 2021 -
Restos a

pagar
processados

(a)

Inscrição
em 2021 -
Restos a

pagar não
processados

(b)

Inscrição
em 2021
- Saldo
total (c)
= a+b

Inscrição
em 2020 -

RPs
processados

(a)

Inscrição
em 2020 -
RPs não

processados
(b)

Inscrição
em 2020 -

Saldo
total (c)
= a+b

Execução de
RPs

inscritos em
2020 - RPs

processados
Pago (d)

Execução de
RPs

inscritos em
2020 - RPs

processados
Cancelado

(e)

Execução de
RPs

inscritos em
2020 - RPs

não
processados
- Liquidado*

(f)

Execução de
RPs

inscritos em
2020 - RPs

não
processados

- Pago (g)

Execução de
RPs

inscritos em
2020 - RPs

não
processados
- Cancelado

(h)

Saldo até o
bimestre -

RPs
processados
i= (a - d - e)

Saldo até o
bimestre -
RPs não

processados
j= (b -f - g -

https://digisusgmp.saude.gov.br 22 de 28



Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Atenção Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 3.226,42 3.226,42 0,00 0,00 0,00 3.226,42 0,00 0,00

Assistência Hospitalar e
Ambulatorial

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suporte profilático e
terapêutico

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vigilância Sanitária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vigilância
Epidemiológica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Informações
Complementares

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 3.226,42 3.226,42 0,00 0,00 0,00 3.226,42 0,00 0,00

Gerado em 30/03/2022
09:12:19
Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Análises e Considerações sobre Execução Orçamentária e Financeira
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS FOI DE 26,50% NO EXERCÍCIO DE 2021. COM
ESTE PERCENTUAL DE INVESTIMENTO DA RECEITA PRÓPRIA, MAIS OS RECURSOS VINCULADOS APLICADOS, FOI POSSÍVEL GARANTIR ACESSO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA A POPULAÇÃO
RESIDENTE NO MUNICÍPIO. OS RECURSOS RECEBIDOS PELO MUNICÍPIO PROVENIENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES E PROGRAMAS ESPECÍFICOS TAMBÉM FORAM APLICADOS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE E
DEMONSTRADO NESTE RELATÓRIO.

COM RELAÇÃO AOS RECURSOS RECEBIDOS RELATIVOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL (ESPIN) PROVOCADA PELO CORONAVÍRUS, A DESTINAÇÃO DOS
MESMOS SEGUIU AS ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS DE CADA PORTARIA E A GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE COMUNICOU ATRAVÉS DE OFÍCIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS
RECURSOS RECEBIDOS.
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10. Auditorias
Não há informações cadastradas para o período das Auditorias.
Fonte: Sistema Nacional de Auditoria do SUS (SISAUD-SUS)  
Data da consulta: 30/03/2022.

Outras Auditorias

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online  
Data da consulta: 30/03/2022.

Análises e Considerações sobre Auditorias
NÃO FORAM REALIZADAS AUDITORIAS NO ANO DE 2021.
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11. Análises e Considerações Gerais

O RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO TEM POR FINALIDADE AVALIAR OS RESULTADOS ALCANÇADOS SEGUNDO OS OBJETIVOS E METAS ELENCADOS NA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE,
CONTEMPLANDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS. ESTA MEDIDA É NECESSÁRIA PARA QUE OCORRA A AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS EFETIVAMENTE ALCANÇADOS, DE MODO A SUBSIDIAR A
ELABORAÇÃO DO NOVO PLANEJAMENTO, COM AS DEVIDAS CORREÇÕES NECESSÁRIAS E OU A INSERÇÃO DE NOVOS DESAFIOS OU INOVAÇÕES. TEM SUAS ORIENTAÇÕES GERAIS APROVADAS NA
PORTARIA Nº 750 DE 29 DE ABRIL DE 2019 QUE ALTEROU A PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 01 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 (ORIGEM PORTARIA Nº. 2.135/GM DE 25 DE SETEMBRO DE 2013),
PARA INSTITUIR O SISTEMA DIGISUS GESTOR MÓDULO PLANEJAMENTO (DGMP) NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) E PORTARIA Nº 3.992 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017 QUE ALTEROU A
PORTARIA Nº 204/2007, RELATIVA AO FINANCIAMENTO E A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FEDERAIS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. 

UMA VISÃO GLOBAL DO PRESENTE RELATÓRIO APONTA QUE OCORREU AUMENTO NO RESULTADO COMPARADO AO ANO DE 2020 MESMO COM AS RESTRIÇÕES DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA
DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL (ESPIN) PROVOCADA PELO CORONAVÍRUS.  ALGUMAS ADEQUAÇÕES PRECISAM SER IMPLEMENTADAS E OUTRAS DEVEM SER REVISTAS, PARA QUE, TÃO LOGO
VOLTEMOS À SITUAÇÃO DE NORMALIDADE, POSSAMOS PRIORIZAR AS AÇÕES PROPOSTAS NA PNAB PARA GARANTIA DOS PRINCÍPIOS DO SUS, PROPICIANDO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ACESSO E
QUALIDADE NOS SERVIÇOS, TENDO A SAÚDE COMO PRIORIDADE DO GOVERNO MUNICIPAL.
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12. Recomendações para o Próximo Exercício

Análises e Considerações sobre Recomendações para o Próximo Exercício
EFETIVAR AS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025 E DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE, FAZENDO OS AJUSTES NECESSÁRIOS PARA A MELHORIA DO
ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO À SAÚDE NO MUNICÍPIO, CONFORME PRECONIZADO NA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA (PNAB), NO PROGRAMA PREVINE BRASIL E NOS PRINCÍPIOS
DO SUS.   

EDERSON WINK 
Secretário(a) de Saúde 
ERVAL SECO/RS, 2021
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ERVAL SECO/RS, 30 de Março de 2022 

Conselho Municipal de Saúde de Erval Seco

https://digisusgmp.saude.gov.br 28 de 28


	INTRODUÇÃO
	Diagnóstico da educação
	Educação Infantil
	Ensino Fundamental
	COMISSão RESPONSÁVEL PELO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO
	PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	PARECER CMEES N  03/2015
	LEI MUNICIPAL Nº 2.609/2015
	METAS E ESTRATÉGIAS
	Histórico do Município de Erval Seco
	Histórico da Educação
	Histórico das Escolas
	Histórico das Escolas Municipais
	EMEF José LOUREIRO dA SILVA
	eMEF Nossa Senhora do Carmo
	EMEF Olegário Falcão
	EMEF Osvino Artur Dieterich
	EMEF Padre José de Anchieta
	eMEF SEBASTIÃO LEMES MATHIAS
	Emei mercilda Lutz borella
	histórico da escola de educação especial
	histórico das escolas estaduais
	EEEF Balbino Pereira dos Santos
	EEEF Coronel Finzito
	EEEF Júlio de Castilhos
	ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEPÉ  TIARAJU
	ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO OLÍVIA DE PAULA FALCÃO
	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
	Acompanhamento e Avaliação do Plano Municipal de Educação
	Sumário
	1. Identificação
	2. Introdução
	3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade
	4. Dados da Produção de Serviços no SUS
	5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS
	6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS
	7. Programação Anual de Saúde - PAS
	8. Indicadores de Pactuação Interfederativa
	9. Execução Orçamentária e Financeira
	10. Auditorias
	11. Análises e Considerações Gerais
	12. Recomendações para o Próximo Exercício

	1. Identificação
	1.1. Informações Territoriais
	1 .2. Secretaria de Saúde
	1 .3. Informações da Gestão
	1.4. Fundo de Saúde
	1.5. Plano de Saúde
	1.6. Informações sobre Regionalização
	Região de Saúde: Região 15 - Caminho das Águas
	Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)
	Ano de referência: 2021

	1 .7. Conselho de Saúde
	1 .8. Casa Legislativa
	Considerações

	2. Introdução
	Análises e Considerações sobre Introdução

	3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade
	3.1. População estimada por sexo e faixa etária
	3.2. Nascidos Vivos
	3.3. Principais causas de internação
	3.4. Mortalidade por grupos de causas
	Análises e Considerações sobre Dados Demográficos e de Morbimortalidade

	4. Dados da Produção de Serviços no SUS
	4.1. Produção de Atenção Básica
	4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos
	4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização
	4.4. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos
	4.5. Produção de Assistência Farmacêutica
	4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos
	Análises e Considerações sobre Dados da Produção de Serviços no SUS

	5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS
	5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão
	5.2. Por natureza jurídica
	5.3. Consórcios em saúde
	Análises e Considerações sobre Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

	6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS
	Análises e Considerações sobre Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

	7. Programação Anual de Saúde - PAS
	7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores
	Análises e Considerações sobre Programação Anual de Saúde - PAS

	8. Indicadores de Pactuação Interfederativa
	Análises e Considerações sobre Indicadores de Pactuação Interfederativa

	9. Execução Orçamentária e Financeira
	9.1. Execução da programação por fonte, subfunção e natureza da despesa
	9.2. Indicadores financeiros
	9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)
	9.4. Execução orçamentária e financeira de recursos federais transferidos fundo a fundo, segundo bloco de financiamento e programa de trabalho
	9.5. Covid-19 Repasse União
	9.6. Covid-19 Recursos Próprios
	9.7. Covid-19 Repasse Estadual
	Análises e Considerações sobre Execução Orçamentária e Financeira

	10. Auditorias
	Outras Auditorias
	Análises e Considerações sobre Auditorias

	11. Análises e Considerações Gerais
	12. Recomendações para o Próximo Exercício
	Análises e Considerações sobre Recomendações para o Próximo Exercício

	Identificação
	Parecer do Conselho de Saúde
	Considerações:

	Introdução
	Considerações:

	Dados Demográficos e de Morbimortalidade
	Considerações:

	Dados da Produção de Serviços no SUS
	Considerações:

	Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS
	Considerações:

	Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS
	Considerações:

	Programação Anual de Saúde - PAS
	Considerações:

	Indicadores de Pactuação Interfederativa
	Considerações:

	Execução Orçamentária e Financeira
	Considerações:

	Auditorias
	Considerações:

	Análises e Considerações Gerais
	Parecer do Conselho de Saúde:

	Recomendações para o Próximo Exercício
	Considerações:


