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5 – PLANOS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS PARA A 
REGIÃO 

 

O item a seguir apresentará de forma integrada as informações entre os planos e 
programas governamentais e setoriais de interesse regional e local que afetarão direta 
ou indiretamente a Unidade de Conservação.  

O levantamento foi realizado, por meio dos dados fornecidos nas páginas dos 
governos federal, estadual e dos municípios, além de tratativas com dirigentes do 
município de Conceição da Barra. 

 

5.1 ESFERA FEDERAL 

 

O município de Conceição da Barra é atendido por alguns programas 
governamentais federais, a saber: 

Programa de Arrendamento Residencial: do Ministério das Cidades, financiado 
pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e executado pela Caixa Econômica 
Federal (CEF), que recebe as solicitações e libera os recursos a serem aplicados em 
cada município. O arrendamento residencial proposto pelo Ministério das Cidades 
consiste na aquisição de imóveis a partir do pagamento de taxas mensais durante 15 
anos, com a possibilidade de compra ao final do prazo contratado. Os imóveis são 
compostos por dois quartos, sala, cozinha, banheiro e vaga de garagem.  

Plano Brasil Sem Miséria: criado em junho de 2011, engloba os Programa Luz 
para Todos e o Bolsa Família, dentre outros, com o objetivo de superar a extrema 
pobreza até 2014. Este plano é articulado em três eixos: garantia de renda, acesso a 
serviços e inclusão produtiva, de modo a promover um alívio imediato da extrema 
pobreza, melhorar as condições de educação, saúde, assistência e cidadania das 
famílias que compõem o público-alvo, além de aumentar as capacidades e as 
oportunidades de ocupação e geração de renda entre as famílias extremamente 
pobres. O Plano Brasil Sem Miséria é direcionado aos brasileiros que vivem em lares, 
cuja renda familiar é de até R$70 por pessoa. 

Programa Bolsa-Família (PBF): transferência direta de renda às famílias pobres. 
Como contrapartida ao Programa, a família se compromete a manter suas crianças e 
adolescentes em idade escolar freqüentando a escola e a cumprir os cuidados básicos 
em saúde: o calendário de vacinação, para as crianças entre 0 e 6 anos, e a agenda 
pré e pós-natal para as gestantes e mães em amamentação. Segundo informações do 
SUS (Datasus) relativas ao número de acompanhamentos do estado nutricional dos 
beneficiários do Programa no Espírito Santo (192.587), em Conceição da Barra temos 
2.691 famílias beneficiadas. O Programa Bolsa-Família faz parte do Programa Brasil 
sem-miséria. 

Programa ReLuz: denominado Programa Nacional de Iluminação Pública 
Eficiente (economia de energia) é desenvolvido sob a coordenação do Ministério de 
Minas e Energia e conta com suportes técnico, financeiro e administrativo da 
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ELETROBRÁS/PROCEL, em parceria com a Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL). Os principais objetivos do Programa são: proporcionar a melhoria das 
condições de vida noturna e segurança dos cidadãos; promover o desenvolvimento de 
sistemas eficientes de iluminação pública; diminuir os gastos públicos dos municípios 
mediante a redução do consumo de energia elétrica e criar cultura de combate ao 
desperdício de energia elétrica.  

Programa Nacional de Capacitação de Gestores (PNC): Lançado em agosto 
de 2005, tem por objetivo o treinamento de técnicos para ação em programas 
ambientais, formando e capacitando os agentes responsáveis pela elaboração e 
implementação da Política Municipal de Meio Ambiente, por meio da criação de um 
Sistema Municipal de Meio Ambiente, fortalecendo o nacional, o SISNAMA. O 
Programa tem foco nacional e se fundamenta na lógica da gestão ambiental 
compartilhada entre municípios, estados e União, sempre consideradas as 
especificidades locais e regionais.  

Benefício de Prestação Continuada (BPC): do Ministério da Saúde, visa 
garantir um benefício mensal de 1 (um) salário mínimo para idosos com 65 anos ou 
mais e para pessoas portadoras de deficiência, incapacitadas para o trabalho e para a 
vida independente, e que possuam renda familiar inferior a 1/4 do salário mínimo. 

Programa Nacional de Controle e Eliminação da Hanseníase: do Ministério da 
Saúde, envolve a União, os governos estaduais e as prefeituras no combate e na 
eliminação da hanseníase no Brasil. 

Programa de Controle da Tuberculose: do Ministério da Saúde, desenvolvido 
por intermédio de um programa unificado, executado em conjunto pelas esferas 
federal, estadual e municipal. Está subordinado a uma política de programação das 
suas ações com padrões técnicos e assistenciais bem-definidos, garantindo desde a 
distribuição gratuita de medicamentos e outros insumos necessários até ações 
preventivas e de controle do agravo. 

Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (PHPN): criado em 
junho de 2000 pelo Ministério da Saúde, o PHPN estabelece as diretrizes da atenção 
pré-natal e da assistência ao parto no SUS. Cada município que adere ao Programa 
tem que definir a sua rede de atenção ao pré-natal, ao parto e ao pós-parto, ou seja, 
as unidades que vão ser referência para os exames previstos e os hospitais 
responsáveis pela assistência ao parto. Cabe ao Programa orientar os municípios 
sobre como essa rede deve realizar os procedimentos voltados às mulheres grávidas. 

Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero e de Mama – 
“Viva Mulher”: lançado em 1997 pelo Ministério da Saúde, tem como objetivo 
principal reduzir, substancialmente, o número de mortes causadas pelo câncer do colo 
do útero e de mama, permitindo à mulher um acesso mais efetivo ao diagnóstico 
precoce pelo exame Papa Nicolau e exame clínico das mamas, além do tratamento 
adequado do tumor. Possui acompanhamento de equipe do Programa Saúde da 
Família (PSF). O Governo Federal lançou, em março de 2011, o Plano de 
Fortalecimento da Rede de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer, cujos 
eixos de atuação englobam o controle do câncer do colo do útero, controle do câncer 
de mama e a ampliação e qualificação da assistência oncológica. 

Combate a DST/AIDS: programa nacional, do Ministério da Saúde, que objetiva 
reduzir a incidência do HIV/AIDS e melhorar a qualidade de vida das pessoas que 
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vivem com o vírus, por meio de diretrizes de melhoria da qualidade dos serviços 
públicos oferecidos; de redução da transmissão vertical do HIV e da sífilis; de aumento 
da cobertura do diagnóstico e do tratamento das DST e da infecção pelo HIV; de 
aumento da cobertura das ações de prevenção em mulheres e populações com maior 
vulnerabilidade; da redução do estigma e da discriminação; da melhoria da gestão e 
da sustentabilidade. 

Programa de Controle da Hipertensão e Diabetes (HIPERDIA): instituído em 
2001 pelo Ministério da Saúde, com a criação do Plano de Reorganização da Atenção 
à Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus, este Programa tem por objetivo estabelecer 
a organização da assistência, prevenir e promover a saúde, através da vinculação dos 
usuários à rede, a implementação de programa de educação permanente em 
hipertensão, diabetes e demais fatores de risco para doenças cardiovasculares.  

Programa Nacional de Saúde Bucal: do Ministério da Saúde, tem por objetivo a 
reorganização da atenção à saúde bucal prestada nos municípios, por meio do 
Programa de Saúde da Família. O incentivo financeiro destina-se a ações como: 
incentivo às ações básicas de fiscalização; controle sanitário em produtos, serviços e 
ambientes; prevenção e recuperação da saúde bucal; melhoria dos índices 
epidemiológicos da saúde bucal; educação em vigilância sanitária.  

Programa de Saúde da Família (PSF): o principal propósito do PSF é 
reorganizar a prática da atenção à saúde em novas bases. O atendimento é domiciliar. 
Prioriza as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos e da 
família de forma integral e contínua. Vem sendo implantado em todo o Brasil, como 
importante estratégia para reordenação do modelo assistencial. É gerido pelo 
Ministério da Saúde.  

Programa Brasil Alfabetizado: programa do Ministério da Educação cujo 
objetivo é promover a superação do analfabetismo entre jovens com 15 anos ou mais, 
adultos e idosos e contribuir para a universalização do ensino fundamental no Brasil. O 
Ministério da Educação apóia técnica e financeiramente os projetos de alfabetização 
do público-alvo apresentados pelos Estados, Municípios e Distrito Federal. 

 

5.2 ESFERA ESTADUAL 

 

A seguir, estão descritos os programas estaduais que são desenvolvidos no 
município. 

Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável, que objetiva a condução de 
projetos de geração e transferência de inovações tecnológicas para as principais 
atividades agrícolas estaduais, e programas de apoio à estruturação, à política 
agrícola e organização social, promovendo também avanços técnicos, elevando as 
condições socioeconômicas da família rural espírito-santense. 

Programa de Gestão e Desenvolvimento Organizacional – investe 
continuamente no treinamento de seus servidores, sua principal base de sustentação, 
e em seu acervo de conhecimentos e tecnologias, assegurando a qualidade dos 
serviços prestados na Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural. Este 
Programa tem como principais diretrizes: informar à sociedade os benefícios das 
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inovações tecnológicas para o setor rural e as atividades realizadas no INCAPER; 
fortalecer parcerias com organizações públicas governamentais, não-governamentais 
e privadas no contexto do agronegócio; manter constante o fluxo de informações e 
subsidiando a formação dos Programas de Pesquisa e Desenvolvimento, visando à 
otimização dos trabalhos e diminuição de custo; estabelecer projetos de 
desenvolvimento gerencial e capacitação profissional e implementar o sistema de 
informação gerencial; e aprimorar e ampliar a prestação de serviços e a oferta de 
insumos agropecuários. 

Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC/ES): visa 
realizar eventos de Capacitação Técnica para pequenos produtores rurais e suas 
associações; elaborar projetos com objetivo de revigorar, enxertar, renovar, implantar, 
adensar, produzir mudas enxertadas e irrigar lavoura de cacau; aproveitar a região de 
Suruaca para plantio de açaí, jenipapo e cajazinha (papuá), com finalidade de 
produção de polpa destinada a aproveitamento na agroindústria; prestar assistência 
técnica aos pequenos produtores, facilitando o seu acesso ao crédito; promover a 
multiplicação de mudas frutíferas e essências florestais resistentes e produtivas e 
promover e elaborar projetos de agroindústria para o aproveitamento de subprodutos 
do cacau e frutíferas da região. 

Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – PROERD: é 
um programa de prevenção primária desenvolvido pela Polícia Militar do Estado, cujo 
objetivo é intervir precocemente no controle da violência e da criminalidade. Trata-se 
de uma medida pró-ativa que se sustenta na tríade Escola-Família-Polícia, ensinando 
mecanismos de proteção social dirigidos a crianças que estejam na faixa etária de 9 a 
12 anos e de 12 a 16 anos. O Programa é aplicado em parceria com as escolas, 
sendo direcionado aos alunos do 5º e 7º ano do Ensino Fundamental. 

 

5.3 ESFERA MUNICIPAL 

 

A seguir, estão descritos os programas que são desenvolvidos no município de 
Conceição da Barra. 

Programa de Sustentabilidade do Desenvolvimento Econômico, que visa 
contribuir para a implantação de um ambiente econômico favorável à manutenção e 
ampliação de fatores estruturantes da cidade, reforçando seu papel como elo de 
competitividade na economia regional. Dentre os principais projetos estão o Incentivo 
a Micro e Pequenas Empresas e Cooperativas, maior integração com o SEBRAE e o 
projeto Maria Fumaça. 

Programa de Manutenção do Atendimento Educacional de Qualidade, que 
visa manter o atendimento da educação infantil, ensino fundamental, educação de 
jovens e adultos e educação especial. Esse programa tem recursos do Município, com 
também do Estado e da União. Os principais projetos estão transporte escolar, 
merenda escolar, PDDE (programa dinheiro direto nas escolas), programa caminho da 
escola, universidade aberta, programa de educação de jovens e adultos, Brasil 
alfabetizado, bolsa escola, construção e reforma de escolas. 

Programa de Gestão e Infraestrutura de Qualidade na Saúde, que visa 
gerenciar o Sistema Único de Saúde (SUS) através de um sistema integrado de 
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serviços, responsável pelas ações de promoção, prevenção e atenção a saúde da 
população. As principais ações são farmácia básica, programa de saúde bocal, 
programa de saúde da família, campanha multi-vacinação, construção e reformas de 
unidades de saúde, manutenção do fundo municipal de saúde, programa de agentes 
comunitários de saúde, programa facilitação ao acesso a cirurgia a catarata, programa 
de vigilância sanitária, controle de dengue, reestruturação do hospital e aquisições de 
ambulâncias. Esse programa tem recursos do Município, com também do Estado e da 
União. 

Programa Ação Social Integrada, que visa desenvolver e implementar a política 
de assistência social considerando as necessidades da população sem situação de 
risco e vulnerabilidade social. Esse programa tem recursos do Município, com também 
do Estado e da União. As principais ações são suporte a pessoas carentes e às 
comunidades, apoio a sociedade Pestalozzi, apoio a sociedade Estrela do Mar, 
manutenção da casa acolhida, implementação de novas casas acolhidas, projeto 
sentinela, programa de erradicação do trabalho infantil, centros de convivências para 
idosos, manutenção e ampliação dos centros de referência de assistência social, 
manutenção e ampliação do programa bolsa família, regularização fundiária de 
imóveis, projetos juventude cidadã, apoio a sociedade PACOVI – Braço Rio, 
construção de casas populares. 

Programa Gestão Ambiental, que visa promover a conservação dos ambientes 
urbano e natural, através de ação de proteção, recuperação, controle, monitoramento 
e implantação de áreas de conservação e lazer, de forma manter e/ou melhorarem a 
qualidade de vida da população de Conceição da Barra. Esse programa tem recursos 
do Município, com também do Estado e da União. As principais ações são a 
implementação de aterro sanitário, desenvolvimento e implantação de um plano de 
gestão ambiental municipal, humanização de ambientes  públicos, coleta seletiva, 
revitalização de nascentes e mananciais, apoio e incentivo a fauna do Rio Preto e 
construções de barragens. 

Programa de Modernização dos Aspectos Urbano, Rural e Pesqueiro, que 
visa desenvolver a infraestrutura pesqueira e agrícola, estabelecer novos canais de 
distribuição e comercialização do pescado e promover o desenvolvimento urbano. 
Esse programa tem recursos do Município, com também do Estado e da União. As 
principais ações são o apoio a estruturação da cadeia rural e pesqueira, apoio ao 
PRONAF, implantação de poços artesianos, implantação do mercado de produtos, 
aquisição de máquinas agrícolas, apoio e incentivo aos produtores rurais e festa do 
produtor rural.  

Programa de Turismo e Cultura de Qualidade, que visa consolidar Conceição 
da Barra como destino turístico através de ações municipais e de parcerias com a 
iniciativa privada; capacitar a cidade de infraestrutura e serviços de boa recepção para 
o turista e contribuir com o desenvolvimento cultural com inclusão social. Esse 
programa tem recursos do Município, com também do Estado e da União. As 
principais ações são a implantação da casa de cultura, biblioteca, teatro, construção 
do Portal, construção do calçadão do cais, projeto rota verde das águas e educação 
para o turismo. Destaque é o projeto de integração turística da Conceição da Barra a 
Barreiras e Meleiras, como a implantação de dois atracadouros no rio Cricaré. 

Programa de Gestão do Esporte e Lazer, que visa motivar os cidadãos à 
consciência da prática esportiva como forma de inclusão social, contribuir com o lazer 
dos munícipes e turistas que desfrutem da cidade. Esse programa tem recursos do 
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Município, com também do Estado e da União. As principais ações são criação e 
recuperação de equipamentos esportivos regionais, implementação do estádio do 
braço do rio, construção de quadras, incentivo a associações, incentivo a esporte nas 
escolas, implantação de campo de futebol em Barreiras, construção de alambrados e 
vestiários no campo de futebol em Meleira.  

Programa de Infraestrutura Municipal, que visa promover melhores condições 
de vida a população, priorizando as ações integradas nas melhorias da infraestrutura 
da cidade. Esse programa tem recursos do Município, com também do Estado e da 
União. As principais ações são revitalização e socialização da Orla, pavimentação de 
vias públicas, intervenções urbanísticas, recuperação das estradas vicinais e 
expansão da energia elétrica. Destaque neste programa é o projeto Caminhos do 
Campo, o objetivo desse projeto é adequar e revestir as estradas rurais capixabas, 
priorizando as áreas de maior concentração de agricultura familiar para melhorar o 
escoamento da produção e reduzir os custos e as perdas dos produtos perecíveis, 
desenvolvido pela Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca do 
Espírito Santo 

Programa de Expansão de Saneamento Rural e Urbano, que visa implementar 
investimentos no setor, buscando melhorias nas condições básicas de habitação. Esse 
programa tem recursos do Município, com também do Estado e da União. As 
principais ações são implementação de novas redes de galerias e obras 
complementares na rede de drenagem existentes na cidade. 


