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palavra
do presidente

Uma entidade deve ser avaliada pelas 
realizações, causas que empolgam e se 
tornam objeto de ação coletiva e suas 
conquistas. Nestes últimos quatro anos, 
podemos dizer que a nossa missão 
foi cumprida e que conseguimos, 
com dificuldades e o apoio de todos, 
engrandecer ainda mais a história da 
nossa Associação dos Municípios do 
Estado do Espírito Santo (Amunes).

Nesta edição, você vai encontrar os 
fatos marcantes de nossa gestão à 
frente da Associação. Fatos, estes, 

que proporcionaram aos municípios 
o desenvolvimento da cidadania, o 
progresso e ampliação dos direitos, 
tornando-se uma importante instituição 
em defesa do movimento municipalista.

Você também poderá verificar as novas 
responsabilidades que pesam nos 
ombros dos prefeitos. O movimento 
municipalista se recicla e se molda de 
acordo com as demandas do momento, 
mantendo-se sempre atuante e 
interpretando os anseios, desejos e 
necessidades dos seus representados.
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Acreditamos que procuramos ser 
decisivos no chamamento das reflexões 
do momento que estamos vivendo, 
com participação na discussão de 
temas de interesses municipalistas, 
além de debater, discutir e desenvolver 
alternativas na área de resíduos sólidos, 
saneamento e outras questões ambientais 
e administrativas dos dias atuais.

Diariamente, os gestores municipais 
têm de vencer desafios modernizando 
sua gestão para atender às demandas 
da sua comunidade, aprimorando o seu 
desenvolvimento, mesmo com o atual 
cenário de desequilíbrio financeiro. 
Há tempos, as prefeituras enfrentam 
momentos de crise econômica, em que as 
demandas são maiores do que os recursos.

Diante da realidade de acúmulo de 
responsabilidades, de arrecadação menor 
do que as demandas e de promessas 
não cumpridas, os municípios precisam 

se unir e mostrar a força do movimento 
municipalista, de forma a conscientizar a 
população dos problemas enfrentados. 
O fruto da união dos gestores públicos 
municipais do nosso Estado, possibilitou 
a concretização de muitos anseios e 
expectativas dos prefeitos (as).

Desejo a todos uma boa leitura. Espero 
que esta revista estimule a reflexão sobre 
as propostas e ideias apresentadas. 
A discussão e o debate são sempre 
produtivos. Servem para dar o diagnóstico 
da situação e indicar o caminho. Mas a 
mudança só acontece por meio da ação.
 
Debate, diagnóstico e ação: esta deve ser 
a trilha a ser seguida. É assim que vamos 
avançar ainda mais.

Um abraço fraterno a todos,

Dalton Perim
(Presidente Amunes)
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missão
e visão

 Atuar de forma participativa,  gerar conquistas e planejamentos estratégicos para as cidades do 

Espírito Santo e derrubar barreiras. Essa é a nossa missão!

Ser reconhecida como referência nacional do pensamento, ação e representação municipal do Espírito 

Santo, consolidando o movimento municipalista e fortalecendo a autonomia do município.

ATUAÇÃO DA AMUNES
A Amunes é o fórum legítimo da luta municipalista capixaba, buscando aprofundar as conquistas 

regionais e nacionais com o objetivo de garantir a sustentabilidade dos municípios. Para atingir essas 

metas, segue as diretrizes abaixo:

 � Defender interesses dos municípios capixabas de forma proativa por meio da articulação, 

mobilização e comunicação pela luta municipalista

 � Fomentar o desenvolvimento dos municípios com foco no aumento das receitas e da quali-

dade de vida de sua população

 � Lutar pela autonomia e valorização do município como ente federado autônomo e estar em 

contato direto com as reivindicações sociais

 � Capacitar os gestores públicos municipais e seus técnicos

 � Fomentar os consórcios públicos multifuncionais
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Meio
Ambiente

01
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resíduos
sólidos

Espírito Santo se destaca entre os estados brasileiros na gestão 
política da destinação e tratamento dos resíduos sólidos

Exemplo para o país

Os municípios capixabas são um exemplo de 

avanço na gestão da Política de Resíduos Só-

lidos. Com atuação destacada de articulação 

da Amunes e as parcerias firmadas com os mi-

nistérios públicos do Espírito Santo (MPES) e 

do Trabalho (MPTES), com o Instituto Estadual 

de Meio Ambiente (Iema), Secretaria de Estado 

de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento 

Urbano (Sedurb), Agência de Desenvolvimento 

das Micro e Pequenas Empresas e do Empreen-

dedorismo (Aderes), com a Fundação Nacional 

de Saúde (Funasa) e a Universidade Federal do 

Espírito Santo (Ufes),  os entes municipais estão 

conseguindo cumprir a legislação e dar respostas 

para a sociedade de forma muito mais rápida 

que a maioria dos estados brasileiros.

 

O presidente da Amunes, Dalton Perim, disse 

que a situação só não é melhor porque, para os 

municípios menores, o custo de adequação à lei é 

muito alto. No entanto, a atuação da Associação, 

estabelecendo parcerias, tem ajudado a todos. 

“Queremos negociar com a União para minimizar 

esses custos e com o Estado para implantar áreas 

regionalizadas, os chamados aterros sanitários 

consorciados. Como hoje ainda não temos uma 
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política de regionalização completamente defini-

da, os municípios das regiões Norte e Noroeste 

do Estado são os mais prejudicados.”

Ele lembra que as exigências da Lei 12.305/2010, 

que institui a Política Nacional de Resíduos Sóli-

dos, são muitas e estão obrigando os municípios 

a enfrentar um grande desafio. Perim explica que 

a entidade tentou suprir alguns dos problemas 

comuns aos seus afiliados, como a inexistência de 

pessoal especializado e questões de gestão para 

essa área, capazes de garantir a sustentabilidade 

dos serviços e a racionalidade da aplicação dos 

recursos técnicos, humanos e financeiros. Por 

isso, foram feitas as parcerias que resultaram no 

apoio técnico para a produção dos Termos de 

Compromisso Ambiental (TCA’s) sobre Resíduos 

Sólidos e sobre Recuperação dos Lixões.

Além das ações de meio ambiente, a maioria dos 

municípios foi estimulada a incentivar a criação de 

Associações de Catadores de Materiais Recicláveis, 

que acabam melhorando a reutilização do lixo re-

ciclável e minimizando um grave problema social. 

Hoje, o Estado tem 72 dessas associações – 68 

delas atuando de acordo com a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos, de acordo com a Aderes. 

O avanço dos municípios capixabas no cumpri-

mento das ações relacionadas à Política Nacional 

de Resíduos Sólidos tem uma forte relação com 

o trabalho do Ministério Público do Estado do 

Espírito Santo (MPES). Sob a coordenação da 

promotora Isabela de Deus Cordeiro, o MPES, 

em 2012, fechou um termo de ajustamento de 

conduta, com participação de todo um colegiado 

de promotores que atuam na área ambiental. A 

proposta foi levada à Amunes e com apoio que a 

promotora chama de fundamental da Associação, 

o documento foi assinado por quase a totalidade 

dos municípios capixabas.

No mesmo ano, o Centro de Apoio Operacional 

da Defesa do Meio Ambiente (Caoa) do MPES, 

comandado à época por Isabela, criou uma 

comissão de acompanhamento do termo de 

ajustamento e uma “caravana institucional”, 

com participação do Iema e da Amunes, para 

percorrer os municípios. “A Amunes conseguiu 

desenvolver um trabalho independe do interes-

se partidário de cada prefeito e nos ajudou a 

fazer com que entendessem a necessidade de 

cumprir a política pública. Foi um importante 

papel de quebrar as barreiras e nos ajudar 

na construção do diálogo com os prefeitos 

mais resistentes.”

Esse trabalho deu origem à formalização dos 

Termos de Compromisso Ambiental (TCA’s) sobre 

Resíduos Sólidos e TCA sobre Recuperação dos 

Lixões, cujo cumprimento foi acompanhado em 

reuniões trimestrais e regionais entre os anos 

de 2013 e 2014 – em 2015, as reuniões foram 

realizadas na Grande Vitória. Em 2016, a promo-

tora deixou o Caoa. 

Muitos avanços 
e desafios
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“Houve grandes avanços, especialmente nos municípios do interior do Estado. Por exemplo, já há ci-

dades com a universalização da coleta seletiva”, comenta Isabela. Ela, no entanto, contém o otimismo 

em relação ao trabalho realizado no Espírito Santo. “Avançamos muito, estamos bem em relação ao 

resto do país, mas ainda há muito o que fazer. Temo pela acomodação de alguns municípios.” Para a 

promotora, é importante renovar a disposição de enfrentar os desafios na área.

Outra grande preocupação de Isabela é com a proposta de inclusão social dos catadores de material 

reciclável, que acompanha os termos de compromisso. Cadastradas, hoje, segundo a Aderes, há 72 

Associações de Catadores no Espírito Santo e 68 delas atuam nos municípios capixabas e participam 

dessa política. Em 2012, existiam apenas 16 dessas entidades. “Esse trabalho significa a recriação 

dessas pessoas, que sempre viveram à margem da sociedade. Não há como descansar enquanto as 

pessoas não estiverem empoderadas. O mercado está de olho nesse novo nicho econômico”, constata 

a promotora, como um risco a atuação desses catadores. 

O mais importante, segundo Isabela, é que tudo isso representa uma perspectiva muito interessante, de 

menos extração de recursos naturais, menos consumo de água, de energia e muito mais sustentabilidade. 

Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES)

Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema)

Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPTES)

Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação 
e Desenvolvimento Urbano (Sedurb)

Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan)

Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas 
Empresas e do Empreendedorismo (Aderes)

Sindicato dos Empresários das Micro e Pequenas 
Empresas do Estado do Espírito Santo (Sindimicro-ES)

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)

Fundação Nacional de Saúde (Funasa) 

Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável (Insea)

IBIO- AGB Doce

PARCEIROS DA AMUNES
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saneamento
básico

Parceria com a Ufes e Funasa garante a afiliados da Amunes a 
possibilidade de elaboração dos planos de saneamento básico

Municípios se preparam 
para a nova realidade
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A necessidade de ter um Plano de Saneamento 

Básico, de se adequar à legislação e, principal-

mente, de melhor atender à população, exigiu 

a articulação da Amunes, especialmente em 

função dos municípios de menor arrecadação 

do Estado. A importância desse trabalho levou a 

Associação a firmar convênios para se adequar 

à legislação e para minimizar questões de saúde 

relacionada à falta de água tratada, de rede de 

esgotamento sanitário e ao não tratamento 

desse esgoto que volta para rios e mar. 

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 

cerca de 1,8 milhão de crianças morrem por ano em 

todo mundo por falta de água tratada. A falta de 

saneamento básico é responsável por 2,2 milhões 

de mortes por diarreia nesse mesmo período. 

No Brasil, mais da metade da população não tem 

DADOS GERAIS DO ES

48º
município no 

Ranking Nacional do 
Saneamento Básico

63º
município no 

Ranking Nacional do 
Saneamento Básico

72º
município no 

Ranking Nacional do 
Saneamento Básico

48º
município no 

Ranking Nacional do 
Saneamento Básico

VITÓRIA SERRA VILA VELHA CARIACICA

POPULAÇÃO 
ATENDIDA  

COM ÁGUA 
TRATADA

63,85%COLETA DE 
ESGOTO

ESGOTOS 
GERADOS SÃO 

TRATADOS
54,51% 

89,62%

44,08%

17,61%

94%95,06%

36,79%

36,79

86,78%

28,17%

17,04%
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acesso ao serviço de coleta de esgoto sanitário, 70% 

não contam com esgoto tratado e 45 milhões de 

pessoas não têm o serviço de drenagem urbana. 

A realidade do Espírito Santo, embora não seja 

tão drástica como a brasileira, não pode ser 

considerada confortável. O impacto social dos 

problemas da falta de tratamento dos esgotos 

atinge, com maior ou menor índice, a todos os 

 �  37 MUNICÍPIOS do Espírito San-
to não tratam o esgoto. Desse total, 
há 27 CIDADES que nem chegam 
a fazer a coleta. Os dados são do Sis-
tema Nacional de Informação sobre 
Saneamento (SNIS), de 2013. Tudo o 
que é produzido nas residências e co-
mércios é jogado diretamente nos rios 
e córregos.

 � Em outros DEZ MUNICÍPIOS há 
coleta, mas o esgoto é apenas afastado 
para longe das manchas urbanas e, sem 
tratamento, tem o mesmo destino: vai 
poluir os rios que abastecem as cidades.

 � Dos 78 MUNICÍPIOS, apenas 
sete estão entre os que mais coletam 
e tratam o esgoto, apresentando mé-
dias superiores a 70%. Desses, os 
melhores índices são de Governador 
Lindenberg, com 94,48%, e Jerôni-
mo Monteiro, com 86,64%. Não há 
registro de nenhuma cidade que colete 
e trate 100% dos dejetos.

 � O Espírito Santo é o Estado que tem o 
menor índice de coleta de esgoto na 
Região Sudeste – 41,93%. Do que é 
coletado, trata 77%.

Fontes: Portal G1 e Novo Relatório do Trata Brasil, com 
dados do Ranking do Saneamento Básico que tem como 
base os números do Sistema Nacional de Informações 
sobre Saneamento Básico (SNIS), do Ministério das 
Cidades, com ano de referência de 2014.

As cidades capixabas que seguirem os Planos 

Municipais de Saneamento Básico (PMSB) e de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) 

darão um grande salto para resolver seus pro-

blemas de abastecimento de água, esgotamento 

Um plano 
para 20 anos

municípios capixabas e ameaçam a população 

com as doenças transmitidas pela água poluída. 

Entre as mais comuns estão as diarreias, hepatite 

A, verminoses, esquistossomose, leptospirose 

e dermatites. Há ainda risco de novos focos do 

mosquito Aedes aegypti. O impacto ambiental 

está ligado a grande poluição de rios, reserva-

tórios e praias do Estado.

Para tentar melhorar a situação das gestões 

municipais e da população capixaba, a Amunes 

articulou uma série de parcerias com organiza-

ções como a Universidade Federal do Espírito 

Santo (Ufes), por meio do Governo do Estado, 

e com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), 

que contratou técnicos da Universidade Fede-

ral Fluminense (UFF) para o desenvolvimento 

dos Planos Municipais de Saneamento Básico 

(PMSB) e de Gestão Integrada de Resíduos Só-

lidos (PMGIRS) .

O objetivo do diagnóstico é identificar, qualificar 

e quantificar a realidade do saneamento básico 

nos municípios, utilizando um sistema de indica-

dores sanitários, epidemiológicos, ambientais e 

socioeconômicos. Além disso, será considerado, 

integralmente, todo o território dos municípios, 

contemplando as áreas urbanas e rurais. Com 

o diagnóstico, evitam-se decisões equivocadas 

que podem onerar o processo de planejamento 

nos municípios.
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sanitário, drenagem das águas pluviais e geren-

ciamento de resíduos sólidos, os quatro eixos da 

Política Nacional de Saneamento Básico.

O professor do Departamento de Engenharia 

Ambiental da Ufes, chefe do Laboratório de 

Gestão do Saneamento Ambiental (Lagesa) - 

www.lagesa.ufes.br e coordenador do convê-

nio firmado com a Amunes para a elaboração 

do PMSB e do PMGIRS, Renato Ribeiro Siman, 

acredita que a execução desses planos muda o 

patamar dos municípios em relação ao Sanea-

mento Básico. “Eles sairão da era do ‘despla-

nejamento’ para uma era de uso de recursos 

a partir de um plano de ação hierarquizado.”

Além disso, o professor acredita que se todos os 

planos forem aprovados nas câmaras de verea-

dores – os planos feitos pelos técnicos da Ufes 

precisam virar lei na casa legislativa – criarão 

uma obrigação de continuidade, independente 

da mudança do mandato de prefeito. “Se os mu-

nicípios cumprirem os planos ao pé da letra, o 

Espírito Santo terá esses serviços (relacionados 

ao Plano Nacional de Saneamento Básico) uni-

versalizados”, disse Siman.

O professor do Departamento de Engenharia Am-

biental também comemora os resultados desse 

trabalho para a Ufes. “Além de produzirmos os 

planos e prestarmos serviços para a sociedade, 

os recursos do convênio firmado com a Amunes 

fortalecem o trabalho da Universidade. Vários 

professores desenvolveram artigos e alunos 

fizeram seus trabalhos de conclusão de curso 

sobre a pesquisa nesses municípios. Formamos 

uns dez mestres neste período.”

O convênio foi cadastrado como programa de 

extensão e financiou bolsas de estudo. “Foi 

OS NÚMEROS

18 42 4
dos 29 municípios 
capixabas atendidos 
pelo convênio 
com a Ufes já 
têm as propostas 
dos  PMSB e de 
PMGIRS elaboradas

profissionais da Ufes, 
entre engenheiros, 
arquitetos, 
advogados, 
assistentes sociais e 
biólogos participam 
da elaboração 
dos documentos

são os eixos 
abordados 
nos planos: 
abastecimento de 
água, esgotamento 
sanitário, drenagem 
das águas pluviais e 
gerenciamento de 
resíduos sólidos
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uma bela troca”, ressalta Siman. Até agora, 

os técnicos da Ufes finalizaram planos para 

18 municípios capixabas – outros 11 estão em 

elaboração e devem ficar prontos até julho 

de 2017. Nos outros municípios – sem contar 

os que já têm o PMSB e PMGIRS, os planos 

estão sendo desenvolvidos por profissionais 

da Universidade Federal Fluminense (UFF), 

contratados a partir de um convênio firmado 

com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) - 

www.saneamentomunicipal.com.br/municipio/

espirito-santo.

A situação atual dos municípios capixabas, se-

gundo Renato Ribeiro Siman, é muito superior 

à média nacional, especialmente na política 

de gestão de resíduos. O Estado extinguiu 

quase a totalidade dos lixões, avançou muito 

na inclusão de associações de catadores de 

material reciclado, que já recebem 8% dos 

resíduos. Após os 20 anos de execução do 

PMSB e do PMGIRS, ele acredita que o Espíri-

to Santo estará pronto para adotar medidas 

como já fazem os países mais adiantados do 

mundo na política de gerenciamento de resí-

duos, transformando praticamente todo o seu 

lixo em dinheiro.

Outro avanço significativo, na visão do profes-

sor, é com relação à rede coletora de esgoto, 

apesar de boa parte dele ainda não ser trata-

do. Esse é um dos problemas graves do Estado, 

para Siman, além da questão que envolve a 

drenagem das águas urbanas. “Neste último 

item estamos muito atrasados. Ainda não há 

nada de relevante sendo feito.” O efeito da 

falta de planejamento de ações de drena-

gem é visível nos alagamentos e enchentes 

provenientes de chuvas fortes e aumento da 

vazão dos rios.

11 5 4
meses é o tempo 
previsto para 
a elaboração 
dos planos de 
cada município

reuniões em 
cada município 
são realizadas 
para discutir o 
PMSB e o PMGIRS

produtos são 
gerados para fazer os 
planos: diagnóstico, 
prognóstico e planos 
de ação e de execução
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crise
hídrica

Amunes defende esforço conjunto para enfrentar o momento 
crítico no Estado e para planejar políticas de prevenção

Falta água, 
sobram problemas

A pior seca dos últimos 80 anos levou o Espírito Santo a enfrentar, em 2016, a sua maior crise hídrica 

e ter de discutir medidas drásticas para o momento. De acordo com o presidente da Amunes, Dalton 
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Perim, é preciso encarar a situação com maturi-

dade, trabalhar na conscientização da população 

e na responsabilização compartilhada.

“O problema é gravíssimo e já está instalado. 

Precisamos fazer uma reflexão sobre o papel 

de cada um, reconhecer esse quadro e assumir 

uma responsabilidade compartilhada para en-

frentar essa crise. Temos de fazer um esforço 

concentrado e investir na conservação da água 

como política de interesse coletivo, que vai muito 

além da questão municipal”, disse Perim. 

O problema, que ficou mais visível na Região 

Metropolitana de Vitória – onde vive cerca de 

50% da população do Estado – no segundo 

semestre de 2016, já era crítico, especialmente, 

nas regiões Norte e Noroeste capixaba, onde 

a crise é ainda mais profunda. Nessas regiões, 

muitos municípios já enfrentam o raciona-

mento e o abastecimento rotativo. Além da 

situação crítica para a população em geral, o 

problema é agravado na agricultura e agrope-

cuária. Algumas prefeituras, inclusive, já ado-

tam medidas como a multa para a população 

que desperdiça água.

O vice-presidente da Amunes, Leonardo Dep-

tulski, reforça o discurso do presidente Dalton 

Perim. Para enfrentar o que ele chama do qua-

dro mais grave da história do Estado, é preciso 

fazer o caminho de volta. “Precisamos fazer 

o reflorestamento, preservar as nascentes e 

estabelecer uma cultura de manejo da água e 

do solo”, disse. 

A situação é tão séria que, segundo Deptulski, 

que é também presidente do Comitê da Bacia do 

Rio Doce, sem essa nova cultura o Estado corre 

o risco de não ter água para uso de projetos 

econômicos e nem para beber. E ele alerta que 

é preciso começar logo esse processo porque 
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não será um trabalho de curto prazo. “Vamos 

ter resultados em quatro, cinco anos.”

Para chegar nessa situação de crise hídrica, o vi-

ce-presidente acredita que foram muitos anos de 

descuido em relação às riquezas naturais como 

a água e o solo no Estado. “Achamos que esses 

recursos eram infinitos, pela abundância que tínha-

mos. Foi um grande descuido de todos: governo, 

produtores...” Ele também condena ações como a 

do Programa Provárzea, desenvolvido no início da 

década de 1980 pelo Governo Federal, estimulando 

a drenagem das áreas alagadas (brejos, pântanos) 

do Estado para plantio de culturas agrícolas. Essas 

áreas eram importantes para filtragem das águas 

dos rios na formação dos aquíferos. 

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, As-

sistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o 

Espírito Santo já enfrenta uma crise hídrica há 

três anos, agravada, em 2016, por uma grande 

redução no volume de chuvas, especialmente 

entre fevereiro e maio. A seca afetou, também, 

as propriedades rurais, com impacto negativo 

na produção de café conilon, principal cultura 

da região Norte do Estado. 

OS NÚMEROS MAIS CRÍTICOS

20 70%

2,5 mil Saiba mais

municípios estão em 
situação considerada 
extremamente crítica

A produção de mamão caiu no Estado, segundo 
dados da Associação Brasileira dos Produtores e 
Exportadores de Papaya. O Espírito Santo é o maior 
exportador de mamão papaya do Brasil, com mercados 
na Europa, Estados Unidos e Emirados Árabes 

propriedades rurais foram 
afetadas, já em setembro, 
pela escassez de água, em 
Cachoeiro de Itapemirim 

No pior momento, na Grande Vitória, os dois principais rios 
que abastecem a Região Metropolitana estavam, no início de 
setembro, com uma vazão abaixo da crítica: 3.841 (l/s), no Rio 
Jucu, cuja vazão média mensal é de 15.965 (l/s) e a crítica de 
5.292 (l/s); 2.234 (l/s) no Santa Maria da Vitória, cuja vazão 
média mensal é de 7.526 (l/s) e a crítica é de 3.800 (l/s)

Fonte: G1, com dados da Agência Estadual de Recursos Hídricos
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Apoio 
à Gestão

02
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A Amunes desenvolveu diversas ferramentas para auxiliar na 
gestão das cidades. Juntas, otimizam processos, geram economia 
e possibilitam a troca de informações entre os administradores.

TCA’s

GestorES

Sistema acompanha os TCA’s

Programa garante mais 
informação para gestores 
controlarem os gastos

A Amunes, em parceria com o Instituto Estadual 

de Meio Ambiente (Iema) e o Ministério Público 

(MPES), criou um Sistema para acompanhar os 

Termos de Compromisso Ambiental (TCA’s) as-

sinados pelos 76 municípios, evitando a perda 

de prazos, promovendo o compartilhamento de 

soluções e evitando o desperdício de recursos 

com a construção de sistemas de acompanha-

mento semelhantes.

O Sistema facilita e dá transparência às ações desenvolvidas pelos municípios e pode ser acessado por 

qualquer cidadão. Apenas a área restrita exige o cadastramento de senha para tarefas administrativas, 

como incluir relatórios de execução, publicar documentos, fotos, entre outros.

Os prefeitos do Espírito Santo passaram a contar com uma nova ferramenta para melhorar sua capa-

cidade de gestão. A Amunes, em parceria com a Aequus Consultoria, desenvolveu o Sistema GestorES, 

que concentra informações gerais sobre as receitas e despesas de cada município capixaba. 
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O programa foi lançado em dezembro de 2015 

e já reúne informação da grande maioria dos 

municípios do Estado. Os dados sobre as recei-

tas e despesas são atualizados mensalmente, 

inclusive com a análise da Aequus, empresa que 

atua com foco nas finanças públicas municipais 

e cujos principais produtos e serviços são publi-

cações, desenvolvimento de sistemas de apoio 

à gestão e estudos.

Os economistas da Aequus, Alberto Jorge Mendes 

Borges e Tânia Vilela, explicam que o Sistema 

GestorES permite aos prefeitos e técnicos ava-

liarem as despesas e receitas de seu município 

e de vários outros. “Este é um trabalho inova-

dor, que não existe em outros estados”, disse 

Borges. “Essa ferramenta é um serviço que a 

Amunes entrega para os municípios e que será 

fundamental para os novos gestores municipais”, 

complementa Tânia. 

Com adesão de cada município ao Sistema, os 

dados são atualizados mensalmente e de forma 

automática pela contabilidade de cada prefeitu-

ra. “É uma cultura de gestão, de continuidade, 

que garante a execução das políticas públicas a 

partir da análise mais clara da situação de cada 

município”, informa a economista. 

Pelo Sistema é possível avaliar, por exemplo, a 

evolução da arrecadação com o IPTU e o ISS, da 

arrecadação per capita, dos investimentos e dos 

gastos de pessoal, entre muitas outras informações. 

Além de ser um meio de informações atualizadas 

que permite observar o impacto de medidas fis-

cais nas receitas e nas despesas dos municípios, 

o portal fomenta a transparência das contas pú-

blicas e estimula a boa gestão fiscal dos governos 

municipais e a troca de experiência entre eles.

Observar a evolução de suas 
principais receitas e despesas na 
forma de gráficos já prontos

Checar a posição de seu município 
em diversos rankings

Criar novos rankings

Consultar as contas de seu 
município na forma de tabelas 
e gráficos personalizados

Comparar as contas de seu 
município com quaisquer 
outros do Espírito Santo

Acompanhar, mensalmente, a 
evolução do gasto com pessoal em 
relação à receita corrente líquida 
(Lei de Responsabilidade Fiscal) 
de seu e dos demais municípios

O GestorES PERMITE
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DOM/ES

Um recurso que faz toda 
a diferença para cidades 
de orçamento apertado
Buscando ferramentas que pudessem aju-

dar os gestores capixabas na contenção de 

gastos públicos, a Amunes criou o Diário 

Oficial dos Municípios (DOM/ES). Desde o 

lançamento do sistema, em 2014, as cidades 

economizaram de R$ 600 mil a R$ 1,8 mi-

lhão. Recursos que fizeram toda a diferença 

para as prefeituras de orçamento apertado 

em período de crise econômica. 

Atualmente, o DOM/ES é veículo de 

publicação oficial em 75 entidades distintas 

situadas em 33 municípios do Estado - 

exceto nos casos em que a lei especial exija 

a publicidade em outros veículos, como é o 

caso do artigo 21 da Lei nº 8.666/93. De 2014 

até outubro de 2016, foram mais de 45,5 mil 

publicações registradas. 

A criação do DOM/ES surgiu como fruto da 

cooperação entre a Amunes, a Federação 

Catarinense de Municípios (Fecam), com 

desenvolvimento e recursos tecnológicos 

do Consórcio de Informática na Gestão 

Pública Municipal (Ciga). Todas as publi-

cações  que são realizadas no endereço 

www.diariomunicipal.es.gov.br são dispo-

nibilizadas em edições diárias no formato 

PDF e podem ser consultadas logo após 

sua divulgação. 

Economia e agilidade na 
publicação de matéria legal 

Todos os atos oficiais editados por órgãos 
públicos municipais (Leis, Decretos, 
Portarias, Atas, Avisos de Licitação, 
Extratos de Contratos, Relatórios 
Contábeis, etc.). Além disso, diversos 
atos podem ser publicados em forma de 
extrato ou completos, de acordo com 
os procedimentos e a legislação de cada 
município. É vedada a publicação de 
materiais cujo fim não seja a divulgação 
dos atos públicos, como homenagens, 
convites e publicidade institucional

O QUE OS 
MUNICÍPIOS GANHARAM

O QUE PODE SER PUBLICADO
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GSimples

Mais arrecadação 
para os municípios
Para ajudar os gestores a modernizar, padronizar e melhorar a arrecadação do Imposto Sobre Servi-

ços (ISS), a Amunes disponibilizou para seus afiliados o GSimples, uma ferramenta desenvolvida com 

recursos tecnológicos do Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (Ciga). 

Por meio do GSimples, os municípios podem, a partir dos arquivos fornecidos pela Receita Federal do 

Brasil (RFB), processar e disponibilizar informações permitindo: 

É um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização 
de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Abrange a participação de todos os entes federados - União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios

É facultativo

Abrange os seguintes tributos: IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins, IPI, 
ICMS, ISS e a Contribuição para a Seguridade Social destinada 
à Previdência Social a cargo da pessoa jurídica (CPP)

O SIMPLES NACIONAL E SUAS CARACTERÍSTICAS

 � Identificar os contribuintes do município

 � Encontrar os devedores do ISS

 � Cruzar dados com notas fiscais eletrônicas

 � Identificar isenções e substituições 

tributárias indevidas

 � Apurar valor adicionado para o índice de 

participação do ICMS
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Recolhimento dos tributos abrangidos mediante 
Documento de Arrecadação Simplificada (DAS)

Apresentação de declaração única e simplificada 
de informações socioeconômicas e fiscais

Prazo para recolhimento do DAS até o dia 20 do mês subsequente 
àquele em que houver sido auferida a receita bruta

Possibilidade dos Estados adotarem sublimites para 
EPP em função da respectiva participação no PIB. Os 
estabelecimentos localizados nesses Estados cuja receita 
bruta total extrapolar o respectivo sublimite deverão recolher 
o ICMS e o ISS diretamente ao estado ou ao município

Foi praticamente uma reforma tributária

Unificou procedimentos e alíquotas

Diminuiu a carga tributária

Ajudou aumentar a formalização das empresas

Deu isonomia aos entes federados sobre 
a gestão das empresas do Regime

AS VANTAGENS 
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Pauta 
Municipalista

03
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Municípios querem rediscutir a divisão de recursos  
com a União e com os estados

Mais responsabilidade, 
menos dinheiro

O novo cenário das políticas públicas brasileiras 

ampliou, em muito, nos últimos anos, a responsa-

bilidade dos municípios na execução de progra-

mas que chegam às cidades sem a compensação 

financeira devida. 

A definição desses programas em outras instân-

cias de poder e o aumento das despesas de cus-

teio trazem de volta a necessidade de discutir a 

Revisão do Pacto Federativo, pauta predominante 

nas reivindicações da Confederação Nacional 

dos Municípios (CNM) e das entidades estaduais, 

como a Associação dos Municípios do Estado do 

Espírito Santo (Amunes).

O presidente da Associação capixaba, Dalton 

Perim, explica que muitos dos programas pro-

movidos pelo Governo Federal são concretiza-

dos por meio de convênios com os municípios. 

É o caso de iniciativas como o Programa Bolsa 

Família (PBF), o Programa Dinheiro Direto na 
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Escola (PDDE) e o Programa Saúde da Famí-

lia. Acontece que os entes federados recebem 

apenas uma parte do que realmente custa para 

manter ativos esses programas.

Segundo Perim, a CNM e as entidades estaduais 

negociam com o Congresso Nacional um novo 

Pacto Federativo que consiga fazer jus à neces-

sidade de cada um desses entes. Hoje, em torno 

de 56% dos recursos arrecadados ficam nas mãos 

da União, enquanto os estados ficam com 25% e 

os municípios com 19%, de acordo com a publi-

cação Multi Cidades – Finanças dos Municípios 

do Brasil, da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP). 

O mais importante, na visão de Perim, é que se 

crie, junto com a obrigação da política pública 

que o município terá de executar, uma legislação 

que indique, obrigatoriamente, de onde virá o 

recurso. “Legislar na competência de outro ente 

é uma incoerência.”

Para suportar e se adequar a essa nova realidade, 

os municípios capixabas contam com o apoio 

da Amunes no compartilhamento de políticas 

públicas bem-sucedidas de ferramentas de aju-

da na melhoria da gestão municipal. A situação 

no Estado só não é pior, de acordo com o pre-

sidente da entidade, porque o perfil do gestor 

tem melhorado. “Mas os impactos são muitos 

grandes e sempre há risco de enfrentarmos um 

estado de falência.”

Segundo a economista da Aequus Consultoria 

(parceira da Amunes no desenvolvimento de 

ferramentas de gestão para os municípios ca-

pixabas), Tânia Villela, a questão do aumento 

da responsabilidade dos municípios na execu-

ção de políticas sociais se aprofundou após a 

Constituição de 1988, em função da ampliação 

dos direitos sociais. Para dar conta de cum-

prir com essas políticas, explica ela, a União 

passou a atribuir mais responsabilidades aos 

municípios, mas sem a devida contrapartida 

financeira. Para a economista, o sistema de 

divisão de receitas entre os entes federativos, 

remendado várias vezes, tornou-se absoluta-

mente ineficaz. 

2002 4,16 5,5%

2003 4,21 1,2%

2004 4,98 18,3%

2005 5,81 16,5%

2006 6,79 16,9%

2007 7,51 10,6%

2008 8,82 17,5%

2009 8,27 -6,3%

2010 9,18 11,1%

2011 10,32 12,4%

2012 11,36 10%

2013 10,62 -6,5%

2014 11,49 8,1%

2015 10,26 -10,7%

EVOLUÇÃO DA RECEITA TOTAL DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS

(em bilhões de reais)Fonte: Revista Finanças dos Municípios Capixabas 2016

% comparação com ano anterior
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COMPOSIÇÃO DA DESPESA DOS 
MUNICÍPIOS CAPIXABAS EM 2015

Fonte: Revista Finanças dos Municípios Capixabas 2016

Modernização da Lei de Licitações

Aperfeiçoamentos na legislação do ISS

Obrigatoriedade de revisão periódica do IPTU

Ajuda para a contratação de médicos

Encontro de contas das dívidas previdenciárias para evitar o abatimento 
dessas dívidas no Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e para 
que a União quite débitos de previdência com as prefeituras 

Reajuste dos valores repassados pelo governo para 
a execução dos programas federais

Evitar os sistemáticos atrasos nos repasses de verbas, principalmente das 
políticas públicas das áreas de saúde, educação e assistência social

AS PRINCIPAIS PROPOSTAS 

Em função da queda de repasse do Fundo de Par-

ticipação dos Municípios (FPM), de 21% em janeiro 

de 2016, comparado com os valores recebidos em 

janeiro do ano anterior, conforme dados divulgados 

pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), 

e de todos os outros problemas que levaram a 

retração de receitas pelas prefeituras durante o 

ano, a Amunes fez uma série de recomendações 

para seus afiliados logo no início de 2016. 

Por decisão colegiada, a Associação recomendou, 

oficialmente, aos gestores capixabas para que 

fizessem uma avaliação rigorosa sobre a conces-

são ou não da revisão geral anual dos salários 

dos servidores públicos municipais, levando-se 

em conta os limites para gastos com pessoal 

pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Recomendações 
da Amunes 
aos prefeitos

A maioria dos municípios, segundo o presidente 

da Amunes, Dalton Perim, não tinha condições 

de conceder o reajuste anual dos servidores 

municipais em 2016. Ele lembra que a decisão 

de conceder reajuste poderia implicar em pe-

nalizações pelo Tribunal de Contas do Estado 

49,8%
37,8%

10,7%

1,6%

 Pessoal    Custeio    Investimento
 Juros, encargos e amortizações da dívida
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CNM e a mobilização municipalista
Os representantes de entidades estaduais, como a Amunes, e da CNM participaram de um grande ato de mobili-

zação pelo Movimento Municipalista, em Brasília, no início de outubro de 2016. O objetivo do encontro foi alinhar 

as próximas ações para buscar condições mínimas para o fechamento de mandato. 

Na pauta, as principais reivindicações são a aprovação do Projeto de Lei Complementar (PLC) 210/2015, que impe-

diria a indicação de novos encargos sem fonte de receita, e a matéria que aborda a descentralização do Imposto 

sobre Serviços (ISS), permitindo que ele seja recolhido no local do tomador dos serviços. 

Questões como Restos a Pagar (RAP), defasagem dos programas federais, consórcios municipais e prazo para 

destinação adequada dos resíduos sólidos também fazem parte da pauta municipalista. 

do Espírito Santo (TCEES) e levar o município a uma situação de falência, que provocaria atrasos na 

folha de pagamento e até a necessidade de demissão de servidores para a contenção de despesas e a 

adequação dos gastos de pessoal à exigência da legislação vigente.

A Amunes quer que a verba do FRDR, proveniente dos royalties 
do petróleo, também possa ser destinada a esse fim

Mais recursos para custeio

Os recursos do Fundo de Redução das Desigual-

dades Regionais (FRDR), que deveriam ser desti-

nados a áreas como saúde e educação, precisam, 

em parte, ser usados para que os municípios 

consigam cumprir suas obrigações de custeio. 

Esta é a realidade capixaba diante da vertiginosa 

queda de receita e uma proposta que a Amunes 

defende junto ao Governo do Estado e à Assem-

bleia Legislativa. 

Para o presidente da Amunes, Dalton Perim, não 

há saída: os municípios precisam cumprir com 

suas despesas de custeio. Ele lembra que a arreca-

dação geral teve uma queda muito grande. Ainda 

assim, mesmo que a medida seja aprovada, Perim 

acredita que o paliativo é pequeno, já que o FRDR 

foi criado com base no repasse dos royalties do 

petróleo e do gás natural num momento que essa 

arrecadação do Estado era mais promissora – os 

preços do petróleo estão em queda –, e com a 

finalidade de desconcentrar recursos, antes mais 

restritos aos municípios onde estavam localizadas 

as grandes empresas e os projetos industriais.  

O FRDR também servia como uma compensação 

pela perda de recursos do Fundo de Desenvolvi-
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mento das Atividades Portuárias (Fundap), que 

respondia por cerca de 8% a 10% da arrecadação 

de cada município capixaba.  

Sessenta e sete municípios do Espírito Santo 

são beneficiados pelo Fundo de Redução das 

Desigualdades Regionais. Criado pela Lei nº 

8.308/2016, ele transfere 30% do que é arreca-

dado com os royalties dos municípios atendidos. 

Os cálculos para distribuição dos recursos são 

feitos de forma a privilegiar os municípios com 

menores índices de participação na divisão do 

ICMS e maior população.

Os recursos do Fundo são, originalmente, des-

tinados para a universalização dos serviços 

de saneamento básico, ensino fundamental e 

atendimento à educação infantil, atendimento 

à saúde, construção de casas para a população 

de baixa renda, drenagem e pavimentação de 

vias urbanas e construção de centros integrados 

de assistência social.

Queda na alíquota do ICMS sobre as operações interestaduais 
de bens importados reduz verbas para os municípios capixabas

Gestão comprometida

Não bastasse as perdas gerais de receita nos 

últimos anos, em função da crise econômica, a 

maioria dos municípios capixabas ainda precisa 

conviver com a queda nos repasses do ICMS 

causada pela Resolução nº 13/2012 do Senado 

Federal, que alterou de 12% para 4% as alíquo-

tas do ICMS sobre as operações interestaduais 

de bens e mercadorias importadas e impactou 

fortemente a arrecadação de ICMS proveniente 

das empresas do setor importador.

Além da forte queda da arrecadação do ICMS 

causada pela redução da alíquota, a impossi-

bilidade de se manter o incentivo dado pelo 

Fundo de Desenvolvimento das Atividades 

Portuárias (Fundap) desestruturou uma im-

portante e complexa cadeia de negócios que 

havia se constituído ao longo de várias décadas, 

composta de infraestrutura logística, fornece-

dores e serviços especializados, com impactos 

nefastos sobre a renda e o nível de emprego 

do Espírito Santo, o que reduziu ainda mais a 

receita estadual e, consequentemente, o seu 

repasse para os municípios.

O Fundap utilizava uma parte da arrecadação 

do setor importador para financiar projetos das 

empresas que atuavam nesta área no Espírito 

Santo. Segundo o presidente da Amunes, Dalton 

Perim, a parcela do ICMS repassada aos muni-

cípios advinda do setor importador, também 

chamada de ICMS Fundap, representava entre 

8% e 10% da arrecadação geral dos municípios. 

A entidade, embora não tenha competência 

para isso, acompanha a negociação do Estado 

com a União por uma compensação pelas per-

das de receita. 

A mudança da legislação, chamada de fim da 

guerra fiscal, significava, ainda em 2011, perdas 

estimadas de cerca de R$ 1,8 bilhão por ano para 

o Estado. Até o momento, a única ação adotada 
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pela União para compensar financeiramente o 

Espírito Santo foi a concessão de uma linha de 

crédito de R$ 3 bilhões, que já foi usada pelo 

governo estadual.

Segundo o economista da Aequus, Alberto Jorge 

Mendes Borges, a queda com arrecadação do 

ICMS foi um grande baque para os municípios 

capixabas. Em 2013, por exemplo, a receita cor-

rente dos municípios e do Espírito Santo sofreu a 

maior queda do país, com retração de 4% puxada 

pela retração no ICMS do Estado. Em 2014, o 

ICMS continuou caindo e, com o agravamento da 

crise, em 2015 e 2016 – em 2016, além da crise 

econômica, agrava-se o problema da escassez de 

água e a paralização das atividades da Samarco – , 

praticamente todas as outras fontes de receita 

dos municípios também passaram a registrar 

quedas, complicando ainda mais a gestão dos 

municípios do Estado. 

Para entender melhor o problema, Borges lembra 

que a arrecadação total dos municípios capixa-

bas em 2015, de R$ 10,26 bilhões, retomou os 

mesmos patamares de 2011, quando a receita 

estadual foi de R$ 10,32 bilhões.  

A proposta de cobrar o ISS no local onde foi feita a transação com o 
cartão de crédito é uma das principais reivindicações dos municípios

Receita no lugar certo

A mudança na lei sobre o recolhi-

mento do ISS dos municípios se-

des da administradora do cartão 

para o local onde foi transaciona-

da a operação é uma das princi-

pais reivindicações, hoje, do movi-

mento municipalista comandado 

pela CNM, segundo o presidente 

da Amunes, Dalton Perim. “É uma 

prioridade da Confederação e das 

entidades estaduais.”

Atualmente, o ISS dessa operação 

é recolhido para o município-sede 

da administradora do cartão. Isso 

faz com que essa receita fique con-

centrada em alguns poucos muni-

cípios, diante do baixo número de 

administradoras e credenciadoras 

de cartões. O fato é que as admi-

nistradoras de cartões se estabe-

lecem em municipalidades cuja 

cobrança do ISS é mais favorável.

Dados da própria Associação Bra-

sileira de Empresas de Cartões e 

Serviços (Abecs) apontam que a 

região Sudeste reúne parte signi-

ficativa do total da receita gerada 

pelas transações com cartões, re-

presentando, em 2015, cerca de 

70% da arrecadação do ISS nacio-

nal gerado nesses casos.

A proposta da CNM e da Amunes 

é permitir a socialização do im-

posto, garantindo que o ISS seja 

devido onde, de fato, fica o toma-

dor do serviço (restaurante, lojis-

tas, comerciantes gerais) e não na 

sede da administradora do cartão, 

como acontece hoje.

Para isso,  a Confederação 

quer promover mudanças na 

Lei Complementar 116/2003, 

acrescentando no rol de exce-

ções uma redação em que o ISS 

incidente sobre o serviço de 

administração de cartão seja 

devido onde está localizado o 

tomador do serviço. A matéria 

consta na agenda do Congresso 

Nacional desde 2013.
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Municípios querem que a União 
faça repasses de recursos já 

assumidos com mais agilidade

Amunes cobra a implantação das unidades e discute 
compensação financeira para consórcios regionais

Pagamento 
mais rápido

Para dar respostas à sociedade

A lentidão para o repasse de recursos que 

são assumidos pela União junto aos mu-

nicípios é uma grande preocupação das 

entidades que representam esses entes da 

federação. Estima-se que os valores com 

Restos a Pagar da União para os Municípios 

somem, hoje, em torno de R$ 40 bilhões. 

A proposta de implantar os Centros Regionais de 

Especialidade Médico e Diagnóstico é uma boa 

alternativa para reduzir a sobrecarga de algumas 

regiões, como a Grande Vitória, e para atender 

melhor a toda população do Espírito Santo. Es-

sas unidades estão em fase de construção e a 

primeira a entrar em funcionamento, segundo 

a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), será a 

da região Norte (em Nova Venécia). Não há uma 

data definida ainda. 

Os outros quatro centros previstos serão implan-

tados em Linhares, Guaçuí, Domingos Martins e 

Santa Teresa. A implantação dessas unidades faz 

parte do programa de ampliação e modernização 

da rede de saúde, do Governo do Estado. O ob-

jetivo é estruturar pontos de atenção de média 

complexidade que darão suporte e qualificação 

à Atenção Primária à Saúde.

De acordo com informações da Sesa, a pro-

posta é complementar as redes de atenção 

nas regiões de saúde, dando suporte espe-

cializado às unidades básicas, promovendo 

a resolutividade e integralidade do cuidado 

à população do Espírito Santo que necessita 

de atendimento ambulatorial especializado 

(consultas, exames e outros serviços de apoio 

diagnóstico de atenção secundária) por meio 

do Sistema Único de Saúde (SUS).

A direção da Secretaria acredita que a implan-

tação desses centros dará maior resolutividade, 

economia de escala, racionalização dos recursos 
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A CNM tem uma pauta nacional para tentar mudar essa relação com os ministérios e agilizar os repasses assumidos 

pela a União. Sem essa verba, muitas obras são paralisadas nos municípios. “Só no meu (Dalton Perim é prefeito 

de Venda Nova do Imigrante), tenho oito obras paradas. Como você explica para o cidadão que a culpa não é sua?”, 

reclama Perim, que também é presidente da Amunes.

Ele acredita que uma possibilidade para tentar resolver o problema seria a aprovação, pelo Congresso Nacional, das 

emendas ou de um orçamento impositivo.  

existentes, redução do tempo de espera para 

realização de consultas e exames, proximidade 

do serviço com o usuário, diminuição dos gas-

tos e riscos com transporte eletivo (redução de 

tempo em estradas e números de acidentes) e 

qualidade na prestação dos serviços.   

Os serviços oferecidos serão de consultas nas 

áreas de oftalmologia, ginecologia/obstetrícia, 

mastologia, otorrinolaringologia, cardiologia, 

angiologia, nefrologia, neurologia, gastroentero-

logia, dermatologia,  proctologia, pediatria, uro-

logia, endocrinologia e  exames especializados, 

como radiografia, mamografia, cardiovasculares, 

ultrassonografia e endoscopia, além de sala de 

assistência farmacêutica, sala para administração 

de medicamentos e sala de pequenas cirurgias 

e curativos .  Além dos profissionais médicos, 

contará com equipe multidisciplinar: psicólogo, 

enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta e tera-

peuta ocupacional. 

Para garantir a eficiência desses centros, a preo-

cupação do presidente da Amunes, Dalton Pe-

rim, é com a definição da forma de subsidiar os 

consórcios regionais que, em princípio, deverão 

gerir esses espaços. “É preciso definir com clareza 

a compensação financeira para os consórcios.”

CENTRO REGIONAL DE 
ESPECIALIDADE EM NÚMEROS

19,3 mil 

4,38 milhões

232 mil 

700 mil 

POR MÊS

EM OBRAS

POR ANO

EM EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

Atendimentos previstos na 
unidade de Nova Venécia

Investimentos por unidade (R$)
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O custo calculado apenas pelas distâncias percorridas não leva 
em conta a característica de cada região e o gasto diferenciado, 
em função disso, de combustível

Amunes quer repasses 
mais realistas

A Amunes e o Governo do Estado estão negocian-

do novos valores de repasse para as despesas 

com o transporte escolar. Segundo o presidente 

da Associação, Dalton Perim, o repasse atual não 

é suficiente para suprir o custo do município.

A responsabilidade pela garantia do transporte 

para os alunos que necessitam desse serviço, 

em especial os da zona rural, é compartilhada 

por municípios e pelo Estado. Mas, conforme 

Perim, o repasse unificado, com base apenas no 

custo de combustível em relação às distâncias 

percorridas, não contempla as peculiaridades 

de cada município, já que o custo é diferenciado 

em função das características de cada região, 

como o estado das estradas. Ele informa que o 

Governo  está desenvolvendo estudos para tentar 

fazer uma proposta mais real sobre a questão. 
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A Associação capixaba defende mudança para facilitar o 
recebimento de recursos financeiros pelos Consórcios Públicos  
e desburocratizar a administração

Municípios capixabas querem renegociar o  
parcelamento de seus débitos previdenciários

Apoio aos consórcios municipais

Fôlego para quitar débitos

A Amunes defende os Consórcios Públicos cria-

dos para realizar a gestão associada de serviços 

públicos de entes federados em interesses co-

muns. De acordo com o advogado da entidade 

Mauro Estevam, os Consórcios criam um modelo 

de governança regional que permite a municípios 

ter uma escala adequada para a instalação de 

serviços, com custos muito menores daqueles 

obtidos com a contratação individualizada, in-

dependente de seu porte.

 

Muitos desses serviços dependem do apoio fi-

nanceiro do Governo Federal e a legislação atual 

cria dificuldades para os Consórcios. Caso uma 

das cidades tenha pendências no Cadastro Único 

de Convênios (Cauc), recursos são bloqueados 

para o Consórcio Público, prejudicando a todos 

os demais municípios consorciados.

 

Estevam explica que, para alterar essa realidade, 

é preciso a aprovação da emenda que altera a 

Lei 11.107/2005. O projeto, em tramitação no 

Congresso, estabelece que o fato de um dos 

entes ter alguma pendência no Cauc não impede 

que os demais associados sejam beneficiados.

 

Por meio da alteração na Lei, as exigências de regu-

laridade fiscal, previdenciária e de outras naturezas 

para celebração de convênios com Consórcios Públi-

cos se farão em relação ao próprio Consórcio, sem 

impor exigências ao estado ou municípios que par-

ticipem do Consórcio na condição de consorciado.

 

Entre as vantagens da medida, segundo Estevam, 

estão a desburocratização na relação entre o Go-

verno e os Consórcios Públicos e a agilidade na 

celebração de novos convênios. “Há um ganho 

significativo no modelo de governança regional 

adotado pelo Consórcio Público para as áreas 

como a Saúde, Meio Ambiente, Desenvolvimen-

to, Educação, entre outras. Em vez de se ter, por 

exemplo, 14 processos tramitando, teremos ape-

nas um, por meio do convênio com um Consórcio 

Público, e uma única prestação de contas”, explica. 

A Amunes apoia a repactuação das dívidas dos 

municípios em condições que permitam aos ges-

tores cumprir suas obrigações de acordo com a 

capacidade financeira de cada cidade. Os municí-

pios do Espírito Santo, segundo Mauro Estevam, 

advogado da Amunes, foram os que mais perde-

ram receita nos últimos anos, comparado com 

as demais cidades do Brasil, principalmente por 
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conta das alterações no Fundo de Desenvolvimen-

to das Atividades Portuárias (Fundap). Somente 

no ano de 2013, os municípios capixabas amar-

garam a perda de R$ 628,6 milhões de receitas, 

em relação a 2012, conforme matéria publicada 

no jornal “A Gazeta”, no dia 30/06/2014.

O advogado explica que a emenda que dá nova 

redação ao artigo 96 da Lei 11.196/2005, permiti-

rá aos municípios renegociarem o parcelamento 

de seus débitos previdenciários apurados até 31 

de Dezembro de 2010. E, dessa forma, reduzir as 

parcelas mensais da dívida e, por consequência, 

TAXA DE CRESCIMENTO DA RECEITA CORRENTE 
DOS MUNICÍPIOS POR ESTADO - 2013/2012
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Os municípios do ES foram os que 
mais perderam receita em 2013, 
comparativamente aos demais do 
Brasil, obtendo o índice negativo de 
crescimento da receita em -4% no 
ano em questão

as despesas mensais do município, auxiliando 

no equilíbrio das finanças.

A medida é fundamental para a saúde finan-

ceira das cidades diante de um cenário de 

dificuldades em honrar os pagamentos dos 

parcelamentos de seus débitos com a previ-

dência. Isso gera bloqueio de contas do Fundo 

de Participação dos Municípios (FPM) e ne-

gativação de Certidões Negativas de Débitos 

(CNDs), com consequências desastrosas para 

a administração municipal.
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Ações na justiça para garantir acesso aos serviços  
de saúde comprometem orçamento dos municípios

Judicialização da saúde

A Justiça tornou-se uma das vias mais frequentes 

para resolver problemas de acesso a medicamen-

tos, exames de média e alta complexidades e va-

gas para internação no SUS e hospitais privados 

do país. Embora prejudicial para o planejamento 

e a sustentabilidade dos sistemas de saúde, a 

judicialização da saúde, como ficou conhecida, 

ao mesmo tempo atende ao direito assegurado 

pela Constituição ao cidadão. 

 

O impacto que essas decisões trazem para a 

gestão da saúde tem sido alvo de críticas, já 

que a judicialização desloca os recursos do 

planejamento para atendimento de decisões 

judiciais em ações ajuizadas pela população e, 

em muitos casos, beneficia pacientes que não 

necessitariam de atendimento prioritário em 

relação a pacientes na fila do SUS com casos 

muito mais graves. 

É uma situação complicada inclusive para o judiciá-

rio que, não tendo em seu quadro um peri-

to médico para avaliar o caso e auxiliar 

o juiz na decisão, acaba sendo usado 

para furar fila no SUS em detrimento de pacientes 

que não têm dinheiro para pagar um advogado.

Além disso, a judicialização traz efeitos diretos 

para o orçamento municipal. Isso porque, de 

acordo com Mauro Estevam, advogado da Amu-

nes, muitos promotores colocam no polo passivo 

da ação o Município, por ser o ente mais próximo. 

Porém, isso aumenta as despesas e compromete 

a saúde pública. A questão, ressalta, é que a 

Constituição, quando faz referência à saúde, diz 

que essa área é de responsabilidade também 

dos estados e da União. 

 

Diante desse cenário, a Amunes apoia o debate 

que visa, por meios jurídico-processuais, impor 

aos estados e à União o dever de participar no 

polo passivo da ação referente à ordem judicial 

por medicamento de alto custo, cirurgias ou pro-

cedimentos de saúde de média e alta complexida-

des que, via de regra, não são de competência do 

Município, casos em que a decisão faz com que 

as cidades venham a extrapolar o orçamento 

próprio destinado ao custeio da saúde.
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Eventos

04
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Durante os últimos quatro anos, a Amunes promoveu encontros 
entre gestores, parlamentares e especialistas em diversas áreas. 
Com o objetivo de sempre colaborar para que os prefeitos 
encontrem as melhores soluções para lidar com os desafios da 
gestão diante de cenários econômicos e sociais complexos, a 
Associação manteve debates em busca de resultados coletivos. 
Em 2016, a consolidação dessas atividades deu origem ao 
primeiro Fórum de Prefeitos. 

VEJA ALGUNS DOS EVENTOS QUE A AMUNES 
DESENVOLVEU E SUAS PRINCIPAIS PAUTAS

Cenário econômico: desafios futuros

Projeto para assessoria contábil e orçamento público

Relações municipais com órgãos de controle (MPES e TCEES)

 “OS DESAFIOS PARA 2014” - SEMINÁRIO FINDES
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Instrumento de planejamento SUS

Adequação da Legislação Municipal de Criação de Conselhos de Assistência Social

Procedimentos licitatórios em uma boa gestão

Competência do Ensino Fundamental e Educação Infantil

PAUTA FEDERAL

Aumento de 2% do FPM

Reformulação da Lei 
Complementar nº 116/2003

Desonerações do IPI somente da 
parcela da União

Encontro de contas das dívidas 
previdenciárias

PAUTA ESTADUAL

Cofinanciamento pela previsão 
da obrigação compartilhada do 
Ensino Fundamental

Cofinanciamento da Assistência Social

Redistribuição dos royalties estadual

I E II SEMINÁRIOS REGIONAIS COM O MPES 

“DIA NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NAS CAPITAIS” - UFES 
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Medidas para fim de mandato

Cenário político-econômico do Brasil, 
com a participação de Ricardo Sennes

Competência e relações 
humanas, com a participação de 
Eugênio Mussak

 Institucionalizar o debate de temas comuns aos prefeitos

Desempenho, monitoramento e 
perspectivas das finanças municipais 

Orientações para os novos 
prefeitos (TCEES)

Marco Regulatório - Lei 
13.019/2014 (TCEES) 

O Ministério Público e a fiscalização 
da gestão municipal (MPES)

1º FÓRUM DE PREFEITOS 

ASSEMBLEIAS GERAIS E EXTRAORDINÁRIAS 

2º FÓRUM DE PREFEITOS
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Parcerias

05
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Tribunal de Contas

MPES

Uma parceria profícua
Lições de extraordinário valor devem ser extraí-

das do curso de cada uma das gestões municipais 

que ora se encerram. Há quatro anos, o processo 

de transição se distinguia por incerteza e des-

confiança, o que infelizmente se configurou na 

grande penúria a que hoje a maioria dos muni-

cípios se encontra submetida.

Se houve aptidões singulares em meio à con-

juntura adversa, são mera exceção que só con-

vém como referência, já que, indistintamente, 

todo gestor público precisa aperfeiçoar seus 

conhecimentos a respeito da administração, 

seja pública ou privada, suas tendências e seus 

variados processos.

Ao longo da gestão que ora se encerra, o Tribunal 

de Contas esteve presente, ao lado dos gestores 

municipais, notadamente preocupado em orien-

tar e recomendar, com ênfase para a legalidade 

e a eficiência do gasto. Nesta tarefa, contou com 

a ajuda de importantes agentes políticos, entre 

os quais se destaca a Amunes, entidade que 

congrega os municípios capixabas.

Por seu presidente, o prefeito Dalton Perim, des-

de o limiar da gestão que ora termina, a Amunes 

deu curso ao seu propósito de resguardar inte-

resses comuns à estratégia da administração 

municipal, sobretudo em decorrência da crise 

econômica e seus reflexos na receita pública.

O Tribunal de Contas distingue a importância 

desta parceria com a congregação dos municípios 

e, por isso, deseja que se mantenha profícua tam-

bém nos anos da nova gestão que ora começa.

Conselheiro Sergio Aboudib
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Parabenizo o prefeito Dalton Perim pelo bom trabalho desenvolvido à frente dessa importante institui-

ção, que tem realizado projetos e atividades de extrema relevância. Agradeço também, em nome do 

Ministério Público do Estado do Espírito Santo, pelo bom relacionamento com a Amunes nesse período, 

que tantos resultados positivos trouxe para sociedade capixaba.

Elda Márcia Moraes Spedo
Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo
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