
relatório de gestão- 2017-2019

Vargem Alta



João Altoé
Prefeito de Vargem Alta

Vale informa que, para ser beneciado com 
algum convênio, o município precisa estar com 
as nanças em dia, assim como as certidões 
tributárias.

Conseguimos muitos recursos com o governo 
estadual e federal para executar a maioria das 
obras, no entanto que Vargem Alta aparece na 
7ª colocação no Estado em captação de 
r e cu r so s  f ede ra i s ,  u l t r apas sando  o 
investimentos em municípios de maior porte. 
Conseguimos superar em volumes de projetos 

e valores, de lugares como na Grande Vitória. 
Com esses convênios e com recursos próprios 
estamos transformando nosso município. 
Neste processo, destaque-se a importância do 
Legislativo Municipal, no processo de captação 
destes recursos.

Nossas contas estão todas organizadas. 
Respeitamos sempre a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, o gasto com pessoal. Aplicamos sempre 
mais do que o exigido na Saúde e Educação, 
mantendo todas as certidões negativas em dia.

Nossa gestão é pautada pela prestação de 
serviço aos moradores. Prova disso é que com 
auxílio de todos os servidores e equipes 
técnicas da prefeitura estamos executando 
diversas obras por todo o município, o que 
transformou a cidade em um grande canteiro 
de obras. São investimentos em educação, 
saúde, saneamento básico, pavimentações, 
esportes, turismo e melhorias nas estradas do 
interior.

Vale informar, meus amigos, que grande parte 
desses serviços estão sendo custeados com 
recursos próprios, pois o nosso objetivo é 
pavimentar 25 trechos até o nal desta gestão, 
com verba do Executivo Municipal.

É com muito entusiasmo que lançamos este 
Relatório de Gestão. Por aqui, você cará 
sabendo, de forma resumida e prática, o que a 
Prefeitura de Vargem Alta tem feito para 
melhorar a qualidade de vida de todos vocês 
durante os três anos de nossa gestão (2017-
2019).

Agora, é hora de confraternizar na expectativa 
e esperança de muitas outras realizações para 
nossa cidade tão amada. E na esperança de 
dias melhores, desejamos a você e a sua 
família muitas bênçãos neste Natal e um Novo 
Ano com paz, saúde e muitas realizações.

Que 2020 seja um tempo de fé, sonhos e de 
novas conquistas. Vamos juntos construir a 
cada dia uma Vargem Alta melhor para todos.

Feliz Natal e um 2020 de grandes realizações e 
paz”. 

MENSAGEM DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | RELATÓRIO DE GESTÃO 2017-2019| 02

Assessoria de Comunicação -
JULIMAR PAIVA FERRAZ NEVES

AMARILDO JOSÉ SARTORI

Administração -
GIVALDO LUIZ PANETTO

Vice-prefeito - 

JOSÉ OTÁVIO ALTOÉ

Procuradoria Geral - 

FREDERICO RODRIGUES SILVA

DEOCLACINO DE SOUZA CARDOSO NETTO

JOELMA FÁVERO MARTINS

Meio Ambiente -

Saúde -
ANA IGNÊZ CEREZA

Cultura, Turismo e Esportes - 

ALMIRO OFRANTI FILHO

Agricultura -

CLÁUDIO FIORIO

FRANCISCO IGNÁCIO FASSARELLA
Assistência e Desenvolvimento Social -
CAMILA MARIA JUFFU LORENZONI

Finanças -

Obras, Serviços Urbanos e Interior -

Controladoria Geral - 

Educação -Gabinete -
MARIA ERNESTA ZANETTE TAVARES

PRISCILA SIQUEIRA VARGAS

expediente
Prefeitura Municipal de Vargem Alta

cnpj: 31.723.570/0001-33

rua zildio moschen, 22 - centro - 

vargem alta -Espirírito santo

telefone: (28) 3528-1900 

cep 29.295-000

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
prefeito - 



EDUCAÇÃO
Centro de Educação Infantil (Creche) de Jaciguá

As obras do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) de Jaciguá, distrito de Vargem Alta, estão bem 
adiantadas e serão nalizadas com recursos próprios. A previsão é inaugurar o novo espaço em breve.

A construção será concluída com 
verba dos cofres da prefeitura. Os 

investimentos devem ser de 

R$ 600 mil

Centro de Educação Infantil (creche) 
de departamento - São José de Fruteiras

5 salas - cozinha - refeitório - rampa e banheiros acessíveis
sala administrativa - 108 metros quadrados de área de recreação

R$ 690.705,00
Investimento de

obra em andamento

reforma da cmei ‘‘vale da lua’’ - jaciguá

reforma da escola de santana
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reforma do telhado e calçamento 
do pátio da emeb ‘‘pedro milaneze altoé’’

reforma da cmei ‘‘agnes yung’’ - castelinho

reforma nas escolas:
belém

Poço Dantas
Alzira gomes - sede
José helvécio altoé 

(boa esperança) 
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saúde

95mil 
exames 572atendimentos

médicos

Diversos investimentos públicos transformaram Vargem Alta em um grande canteiro de obras. Mas a maior 
obra de um gestor é garantir qualidade de vida para a população. É por isso que a Prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de Saúde vem investindo para melhorar ainda mais as consultas e exames clínicos 
marcados por meio do Consórcio da Região Polo Sul do Estado.

REFORMA DA UBS DE pedra brancaREFORMA DA UBS DE CASTELINHO UBS DE SÃO JOSÉ DE FRUTEIRAS

UBS DE RICHIMOND

Saúde ganha prêmio estadual 
com o Setor de Regulação

REFORMA DA UBS DE pROSPERIDADEREFORMA DA UBS DE BELÉM

unidades básicas de saúde

UBS DE vila esperança

RECURSOS
PRÓPRIOS

RECURSOS
PRÓPRIOS

33.924
 
CONSULTAS

109.845
 
exames

REGULAÇÃO - ESTADO

construção do centro de especialidades - sede reforma da ubs de vargem alta

aquisição de 02 ambulâncias
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agricultura

atendimentos ao
 1100 produtor rural

construção de estradasconstrução de barragens limpeza de terrenos

usina de suco - taquarussu

construção e limpeza de lagoaslimpeza de carreador

construção de caixas secas

Terraplenagem para construção de 
estufas e terreiros para secar de café

parceria com outras secretarias para atendimento as comunidades

arar e gradear

A Secretaria oferece total apoio ao produtor rural. A satisfação do homem do campo ao receber os 
maquinários, na ajuda de preparar a terra para o plantio reete na sua esperança de uma colheita.

ADMINISTRAÇÃO
Reposição de 9,24% 
de perdas salariais 

para todos os 
servidores do Município.

Projeto de implantação de 
sistema de vídeo monitoramento

 no centro de Vargem Alta 
Podendo futuramente ser 

implantado nos demais distritos.

IM
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AÇÕES DA SECRETARIA JUNTAMENTE COM CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL

Reajuste vale-feira dos funcionários, o valor passou de R$ 6,00 para R$ 10,00 

semanais.

 Aumento da bolsa auxílio de estagiários, R$ 550 para estudantes de nível 

médio/técnico e R$ 700,00 para estudantes de nível superior.

Implantação do Controle de Frotas.

Realização de inventário de todo o patrimônio da Prefeitura (bens móveis e 

imóveis).

 

Organização de Processo Seletivo para cadastro de reserva, cujo qual se 

encontra em fase de licitação para contratação de empresa.

Aquisição e implantação de novo servidor de rede, o que irá proporcionar 

uma melhoria para todo o sistema de internet interno da prefeitura.



calçamento em pedra branca
rua de acesso as casas populares

calçamento em são joão
rua próximo a igreja

calçamento da rua padre 
antônio maria - sede

calçamento em departamento

calçamento em belém

calçamento da rua caetano vanini
são josé de fruteiras

calçamento no morro do sal calçamento em vila diogo - são joão

calçamento da rua de acesso a pombal
são josé de fruteiras

calçamento em vila MARIA

calçamento em vila ESPERANÇA

calçamento da rua ely 
moreira cardoso - sede

calçamento da rua de 
acesso ao cruzeiro - sede

calçamento da rua 
da ESTAÇÃO - sede

calçamentos

calçamento EM JACIGUÁ
calçamento dA RUA JOSÉ 
HERMÍNIO ALTOÉ - JACIGUÁ calçamento em RIBEIRÃO 

calçamento do pátio da escola 

‘‘pedro milaneze’’ - são josé de fruteiras
parceria com a associação de pais da escola

calçamento da rua belmiro 
luiz dos santos - sede

a ser iniciado

obras,serviços 
urbanos e interior

Para dar melhores condições de trafegabilidade, acesso, conforto e comodidade à população de Vargem 
Alta, a Prefeitura iniciou um projeto que contempla várias obras de drenagem e pavimentação espalhadas 
por todo município.
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ponte em pombal ponte em CÓRREGO ALTO ponte em SANTANA ponte em SÃO MONOEL DO FRADE 

RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRAS EM DIVERSAS COMUNIDADES construção de novas escadarias em jaciguá - a ser licitado

capela mortuária em jaciguá muro de contenção em jaciguá pesseio público na sede

governo do EStado libera  

para recuperar a Avenida Tuffi David
R$ 900 mil

Com o repasse o município poderá 
recuperar toda a infraestrutura danicada 
com obras de pavimentação asfáltica, 
drenagem em alguns pontos que ainda 
não existe e a construção das vias laterais, 
as “sarjetas”.calçamento da rua pedro israel david - sede

calçamento EM CONCÓRDIA de cimacalçamento no morro do sal calçamento EM CONCÓRDIA DE BAIXO

CONSTRUÇÃO DE 
PONTE NA SEDE

talude com grama e sistema de 
drenagem em são jose de fruteiras

a ser iniciado
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MEIO AMBIENTE
A Secretaria é subdivida em gerências: Gerência de Recursos Naturais e Educação Ambiental; Gerência 
Administrativa; e Gerência de Controle, Licenciamento e Fiscalização Ambiental, que juntamente com as 

Analistas Ambientais controlam os Processos de Licenciamento Ambiental. 

A principal atividade efetuada é o Licenciamento 
Ambiental, no qual, destacam-se os seguintes:

Tipo de Licença  2017 2018 2019 Total 

Dispensas de Licenciamento  64 78 70 212 

Autorizações Ambientais (AA)  00 04 00 04 

Licença Específica;  00 01 00 01 

Licenças Especiais (LE)  34 34 16 84 

Anuências Prévias Ambientais (APRA)  12 22 10 44 

Licenças Simplificadas (LS)  27 41 10 78 

Licenças Prévias Ambientais (LP)  07 08 03 18 

Licenças de Instalação (LI)  09 16 06 31 

Licenças de Operação (LO)  28 34 10 72 

Licenças de Regularização (LAR)  07 10 10 27 

 

O papel da Secretaria de Meio Ambiente no 
Município é o de licenciar e scalizar 
empreendimentos e cidadãos locais no que diz 
r e spe i t o  à  na tu re za  e /ou  pos s í v e i s 
degradações ambientais.

Para cada atividade licenciada dentro do Município, são 
feitas vistorias, relatórios fotográficos e pareceres 
técnicos pelos servidores capacitados. Dentre os 
serviços feitos pelas analistas ambientais e a Gerência de 
Recursos Naturais e Educação Ambiental destacam-se:

 2017  2018  2019  Total  
Pareceres Técnicos  154  267  213  634  
Vistorias  74  337  177  588  
 

No início do ano de 2018, foi reativado o Conselho 
Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA), 
que estava desativado há muitos anos, e seu papel é 
muito importante na atuação e decisões difíceis no que 
diz respeito a questões ambientais. Ele possui 
representantes de várias entidades que atuam no 
município.

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente

comdema

Em 2019, foi promovida a Caminhada Ecológica para 
o Dia Mundial do Meio Ambiente, em que participaram 
aproximadamente 145 pessoas do município e outros 
municípios vizinhos em um trecho de 11 km saindo de 
Vargem Alta e chegando em Vila Esperança. A 
organização do evento contou com a parceria da 
Secretaria de Turismo e Saúde. 

caminhada ecológica

vistorias nas empresas
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assistência  e
desenvolvimento social

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Vargem Alta vem realizando suas 
atividades embasada nas Leis Municipais, assim como nos critérios estabelecidos pela LOAS ( Lei Orgânica de 
Assistência Social) e o Conselho Municipal de Assistência Social.

 

Atendimentos a População  Quantidade  

encaminhamentos solicitando material de construção   100  (aproxi.)  

pedidos de segunda via de certidão encaminhados para 

cartórios de diversas localidades  

29  

Benefícios de Prestação Continuada (BPC)  543  

urnas mortuárias  60  

Kits de Bebe para gestantes  100  

Centro de Inclusão Digital 

encontro de gestantes

realização de Conferências municipais

distribuição de 
cestas básicas

(famílias em risco social)

cursos ofertadas à população

informática avançada culinária

enfeites natalinos

crochê pintura vagonite

ovos de páscoa

mobilização em campanhas sociais

reforma do centro e referência de assistência social - cras

Amistoso de Vôlei 
adaptado para Idosos 

GINÁSTISTICA PARA OS GRUPO DA TERCEIRA IDADE

VARGEM ALTA PROSPERIDADE

BOA ESPERANÇA JACIGUÁ

SÃO JOSÉ DE FRUTEIRAS CAPIVARA

CAMPANHAS SOLIDÁRIAS REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABRIGO

1937 famílias cadastradas no Bolsa FAMÍLIA
deste total 746 estão recebendo o benecio, 

equivalente a 9,82 % da população movimentando 
mais de 1,5 milhão de reais.  

Nosso Credito 

aquisição de 05 veículos

Atendimento
298 pessoas 

totalizando

valor nanciado

R$ 2.804.007,32



cultura, 
turismo e esporte
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quadra poliesportiva de concórdia quadra poliesportiva de claros dias

reforma e ampliação da quadra 
poliesportiva de fruteiras nova

quadra poliesportiva em são josé de fruteiras

fechamento da quadra
 poliesportiva de departamento

campo de futebol, alambrado e 
arquibancada em castelinho

cobertura no campo de futebol de jaciguá

campo de futebol de boa resperança

ARQUICANCADA NO CAMPO DE 
FUTREBOL DE CAPIVARA

ARQUIBANCADA do campo de 
futebol de PROSPERIDAE VESTIÁRIO DO campo de futebol de PARAÍSO

campo de futebol e 
alambrado de ALTO GIRONDA campo de futebol de DEPARTAMENTO

ESPORTE

campo bom de bola em vila esperança 

REFORMA da quadra 
poliesportiva de VILA ESPERANÇA

fechamento da quadra 
poliesportiva de TAQUARUSSU

quadra poliesportiva em richimond

reforma no estádio municipal alambrado para campo de futebol em ayd 

academia Popular em santo antônio

academia Popular em santana, Boa Esperança, Richimond - a ser instalada

construção de quadra poliesportiva em vargem grande -  obra iniciada

alambrado para o campo em pedra branca - a ser licitada

a ser licitado

a ser licitado

fechamento da área 
de eventos de paraíso

instalação academia 
Popular em vargem alta

reforma da praça em boa esperança construção de quadra
na emeb ‘‘prosperidade’’a ser iniciado

microtratores cortadores de gramas 

- sede
- jaciguá
- boa esperança
- são josé de fruteiras, 
departamento e ayd

fechamento da quadra de santo antônio - parceria com a comunidade

a ser iniciado

a ser licitado
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Desenvolve importante papel relacionado ao esporte amador e de base, onde promove e ou apoia os 
Campeonatos Municipais de Bocha, Sinuca, Futebol, projetos de Capoeira e três “Escolinhas” de Futebol Infantil.

campeonato municipal 
de futebol amador

Cooperação Financeira com as Escolinhas de Futebol - R$ 1.450,00 mensais 

Tem como sede campo de futebol e o 
ginásio poliesportivo localizado na 
comunidade de Capivara, o projeto 
atende cerca de 120 jovens e 
adolescentes de 04 a 17 anos.

O projeto Social Escolinha de Futebol 
“Associação Projeto Capivara Esporte e Vida”

O projeto Social tem como espaço de 
treinamento campo de Futebol Almiro 
Ofrante na sede do Município, o 
projeto atende cerca de 150 jovens e 
adolescentes de 04 a 17 anos.

O projeto Social Escolinha de Futebol do 
‘‘Arizinho - o futuro começa aqui’’

Tem como sede o campo de futebol e o 
ginásio poliesportivo localizado na 
comunidade de Fruteiras Nova, o 
projeto atende cerca de 80 jovens e 
adolescentes de 04 a 17 anos.

O projeto Social Escolinha de Futebol 
“Craques do Amanhã”,

campeonato municipal de bocha campeonato municipal de sinuca

turismo e cultura

área gastronômica em TAQUARUSSU área gastronômica em capivara área gastronômica em são josé de fruteira

 
Ginásio Poliesportivo 
Jair Rodrigues de Castro

1º Campeonato 
Comunitário de Futsal

praça em vila maria Playground em vila maria Playground na praça alberto do carmo - sede

área gastronômica em boa esperança

reforma dos banheiros 
do terminal rodoviário



Biblioteca Municipal Benjamin De Angeli, 
situada no distrito de Jaciguá(na antiga estação 
de ferroviária) e a Biblioteca Municipal Padre 
Zeferino Magnago, situada Sede.

bibliotecas 
públicas

iluminação do terminal rodoviário  - sede iluminação da Praça Alberto do carmo  - sede iluminação da ponte de ferro - jaciguá

Parceria com artistas locais, que estão 
expondo seus trabalhos e a cada três  
meses, aproximadamente, ofertam cursos 
gratuitos de pintura em tela para a 
população.

O espaço conta com o apoio do Artista 
Plástico vargem altense Luiz Carlos Bispo.

Espaço de Arte

caminhada do descobrimento

A Secretaria realiza todo dia 21 de abril a Caminhada do 
Descobrimento, este evento acontece a 20 anos e tem como 
nalidade fazes caminhadas desbravando e conhecendo 
mellhor o município.

montanhas capixabas

Secretaria de Turismo de Vargem Alta, presente!
Várias reuniões com os secretários dos Municípios que 
compõe as Montanhas Capixabas na pauta 
investimentos no turismo, diculdades enfrentadas, 
meios de fazer o turismo se desenvolver.

participação na feira FestCasa 

Particpação no evento que aconteceu de 
20 a 24 de novembro de 2019,  no 
Polentão, em Venda Nova do Imigrante. A 
SECTUR, Cervejaria Dus Grillo e o cantor 
Welton Dias estão no evento promovendo 
as potencialidades do município.

participação na15ª RuralTur

festival de inverno

natal luz

PAISAGISMO EM VáRIOS LOCAIS Da CIDADE

1ª caminhada de são joão batista
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