CRÉDITO RURAL
EM CADA PEDACINHO
DE TERRA CAPIXABA,
SÓ O BANESTES TEM.

CRÉDITO | INVESTIMENTO | CUSTEIO
Crédito Rural, todo banco tem. Mas Crédito Rural disponível em todas as cidades
do Estado, em cada pedacinho de terra, só o Banestes. Aqui, quem vive do campo
tem recursos para investimento em maquinário e animais, custeio de despesas
diversas do ciclo produtivo e muito mais. Esteja onde estiver, você tem CRÉDITO
RURAL BANESTES, uma parceria fértil com o produtor capixaba.
PROCURE SEU GERENTE.
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em-vindos à segunda edição da Revista Municípios ES. Estamos adentrando
o quarto trimestre de 2020 e
grandes desafios já tomaram
nossos dias, como a pandemia
do coronavírus e as fortes chuvas que atingiram grande parte
dos municípios do Sul do Estado e, em maior gravidade, as cidades de Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta, Rio Novo do
Sul, Cachoeiro de Itapemirim,
Iúna e Conceição do Castelo.
O combate ao coronavírus
é uma luta de todos! O Governo do Estado tem conduzido
a situação de forma sensata,
técnica e comprometido com
a vida dos capixabas. Cientes
dos esforços do governador
Renato Casagrande, destaco
a importância de seguirmos
em unidade com o Governo
do Estado, nos empenhando
para fazer cumprir os decretos em nossos municípios. É
um tempo difícil para os nossos municípios, e temos levado
as demandas ao governo, para
que medidas sejam tomadas a
fim de amenizar o impacto na

oferta de serviço aos munícipes e nas contas públicas.
Junto à CNM, também temos pleiteado ações ao Governo Federal e acompanhado
a agenda nacional, propondo
medidas socioeconômicas que
devem ser adotadas para amparo aos municípios no período
de crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.
Outro desafio neste ano,
como citei acima, foram as chuvas em janeiro. Diante de tanta
tristeza pudemos ver a sensibilidade da população capixaba
e como a união realmente faz
a diferença em nosso Estado.
A mobilização foi grande, tanto
entre a população quanto entre
os prefeitos e gestões municipais, e o Governo do Estado.
Após a tragédia, o governo
anunciou o repasse de R$ 214
milhões para ajudar os municípios na recuperação dos estragos provocados pela chuva.
Nesse montante está incluso
os recursos do Fundo Cidades,
compromisso firmado pelo governador Renato Casagrande
durante o 8º Congresso Gestão
de Cidades.
Ainda sobre o Fundo, trazemos nesta edição algumas
orientações dadas pela Secretaria de Economia e Planejamento
(SEP) aos municípios para acesso e aplicação de recursos. Vale
muito a pena a leitura. E reforçamos que a Amunes e a SEP
estão disponíveis para tirar as
dúvidas dos gestores.
Outro tema muito importante que trouxemos para esta
edição são os ajustes obrigatórios pós Reforma da Previdência
para os municípios que possuem

Instituto Próprio de Previdência
(RPPS). Como nos alertou o conselheiro do Tribunal de Contas,
Domingos Taufner, “Sem a reforma, os municípios terão muitas
dificuldades para sobreviver”.
Esse é um assunto muito sério.
Os prejuízos para os municípios
que não fizerem os ajustes vão
impactar tanto o próximo gestor, como também toda a população, por isso devemos deixar
as diferenças políticas de lado e
agir pelo bem comum.
Também trazemos um panorama sobre a atuação feminina
na política, a partir das nossas
deputadas estaduais. A participação das mulheres tem aumentado, é verdade, mas ainda
é pouco. Nós, gestores públicos
e políticos, devemos incentivar
que elas se candidatem e sejam
ouvidas nas diversas esferas do
poder público. Para construirmos uma sociedade mais justa
é necessário que elas assumam
seu lugar de fala.
Fico por aqui e aproveito
para reforçar a todos os gestores municipais e munícipes
que a Amunes segue empenhada na articulação junto ao
Governo do Estado e ao Governo Federal para que medidas sejam tomadas neste
momento. É um tempo difícil,
mas não podemos desanimar,
muito pelo contrário, vamos
unir forças para passar por
mais esta tempestade.
Desejo a todos uma ótima
leitura!
Gilson Daniel Batista
Presidente da Amunes

SUMÁRIO
08
08
10
12

ESPECIAL COVID-19
Covid-19, vírus é o
novo desafio dos
gestores públicos no
mundo
CNM elabora plano
de apoio
emergencial aos
municípios

Conselho Político
apresenta demandas
ao ministro Paulo
Guedes

CORONAVÍRUS NO
ESPÍRITO SANTO

23

Secretaria de Estado da
Agricultura cria
cartilhas de orientação
para feiras-livres e
colheita de café

24

Governo do Estado
cria Mapa de
Gestão de risco
para decidir ações
contra Covid-19

28

Diretoria da
Amunes apresenta
cálculo para
repasse do Fundo
Cidades

29
32
34
36
38
40
42

FUNDO CIDADES
Governo libera
Fundo Cidades

Orientações sobre
o Fundo Cidades

Cautela e zelo nas
finanças públicas
em momento de
incertezas

Municípios capixabas
não suportam manter
a máquina pública
sem ajuda do
Governo Federal
Municípios se
unem para
ajudar vítimas
das chuvas

Para não perder
recursos, municípios
precisam se adequar à
Reforma da Previdência

Mulheres na
Política

44

Espírito Santo e Minas
Gerais lançam plano
estratégico de
desenvolvimento
econômico

48

AÇÕES DA
AMUNES

58
60
61
62
63

Escola de Governo
capacita mais de 200
servidores em 2020

CNM soma 40 anos
na luta
municipalista

Primeiro decêndio de
março tem queda de
mais de 13%
comparado ao mesmo
período de 2019
DE OLHO NO TC
Tribunal de Contas cria
hotsite com orientações
para gestores públicos
e equipes
DE OLHO NO TC
Tribunal de Contas
altera prazos devido
pandemia da Covid-19

64

GIRO
MUNICIPAL

70

GIRO
MUNICIPAL
COVID-19

80

ANIVERSÁRIO
DOS MUNICÍPIOS

86

GALERIA DE
PREFEITOS

CAPA

COVID-19: vírus é o novo desafio
dos gestores públicos no mundo
O

ano de 2020 vai ser lembrado por muito tempo
pela pandemia do Coronavírus.
Notificada no fim de dezembro,
a Organização Mundial da Saúde (OMS) falou publicamente
pela primeira vez do elevado
número de casos de pneumonia na cidade de Wuhan, na
China, no início de janeiro. Alguns dias depois, no dia 13 de
janeiro, a Organização notificou o primeiro caso de uma
pessoa infectada fora da China,
na Tailândia, e a partir de então, foram registrados casos
nos Estados Unidos, Alemanha,
Japão, França, e rapidamente
se espalhou para outros paí-

ses da Europa, como Espanha
e Itália, considerado o segundo
epicentro, depois da China.
Alguns dias depois, mais
exatamente em 26 de fevereiro, o Brasil confirma o primeiro caso de coronavírus no país.
Com grande parte do mundo
com relatos de contaminação
pelo vírus, em 11 de março, a Organização declarou pandemia
para a COVID-19, infecção causada pelo novo coronavírus.
Com o avanço nos casos de
contaminados, várias medidas
foram adotadas pelos órgãos
federal, estadual e municipal.
O Ministério da Saúde (MS)
publicou chamamento público

para reforçar os atendimentos da rede pública com mais
5 mil médicos. O documento
foi publicado no Diário Oficial
da União (DOU) para permitir
adesão de médicos, formados
em instituições de Educação
Superior brasileiras ou com diploma revalidado no Brasil.
Para minimizar os prejuízos
de ordem social e econômica
advindos da epidemia do novo
coronavírus, a Confederação
Nacional de Municípios (CNM)
elaborou um Plano de Apoio
Emergencial aos Municípios e
enviou ao governo federal para
o enfrentamento à COVID-19.

CNM elabora plano de apoio
emergencial aos municípios
O
Plano de Apoio Emergencial aos Municípios para
o enfrentamento a COVID-19
propõe ações em diversas áreas para minimizar os efeitos colaterais de paralisia econômica
e social e para manter o atendi-
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mento da população diante da
escassez de recursos e da ampliação das obrigações.
Algumas
das
medidas
apresentadas ao ministro da
Economia, Paulo Guedes, em
videoconferência, já foram

atendidas, como a recomposição do Fundo de Participação
dos Municípios (FPE e FPM);
suspensão de recolhimento das
contribuições previdenciárias.

MUNICÍPIOS ES

O Plano de Apoio Emergencial no enfrentamento à
COVID-19 tem as seguintes medidas:
1. Liberação de incremento financeiro emergencial à atenção primária de saúde;
2. Apoio financeiro garantidor de patamar mínimo do Fundo de Participação dos Municípios;
3. Diferimento do pagamento da dívida com o regime geral de previdência, sem encargos;
4. Diferimento do pagamento da dívida previdenciária com os Regimes Próprios de Previdência,
sem encargos;
5. Adiamento do pagamento da contribuição patronal ao Regime Geral de Previdência;
6. Adiamento do pagamento da contribuição patronal ao Regime Próprio de Previdência;
7. Linha de financiamento para pagamento de precatórios por parte dos Municípios brasileiros;
8. Quitação dos programas sociais federais em atraso;
9. Medida provisória prevendo a flexibilização dos recursos destinados à saúde;
10. Liberação imediata via Medida Provisória dos recursos parados em contas antigas vinculadas
à área da Saúde;
11. Antecipação do pagamento das emendas impositivas destinadas à saúde em 2020;
12. Suspensão temporária da negativação dos Municípios e dos Consórcios de Municípios nos
itens espelhados no Sistema Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (Cauc) e do
bloqueio das transferências constitucionais e voluntárias em decorrência da não homologação
do Siops e do Siope;
13. Prorrogação do prazo de cadastros dos usuários no eSUS por 4 meses;
14. Aprovação do PLN 2/2020 para novo limite de crédito e posterior aprovação no Conselho
Monetário Nacional (CMN);
15. Implementação de imposto de exportação (IE) para produtos listados no combate à COVID-19;
16. Contratação dos médicos com autorização temporária para atuação na rede do Sistema
Único de Saúde (SUS);
17. Fortalecimento do Programa Bolsa Família (PBF).
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Conselho Político apresenta demandas ao
ministro Paulo Guedes

O

presidente da Amunes e
prefeito de Viana, Gilson
Daniel Batista se reuniu no dia
29 de março com o ministro da
Economia, Paulo Guedes. A videoconferência foi promovida
pela Confederação Nacional dos
Municípios (CNM), representada
por Glademir Aroldi e também
contou com a participação de
outros presidentes das entidades estaduais, que formam o
conselho politico da CNM.
Na reunião, que durou cerca de duas horas, Aroldi apresentou a pauta prioritária dos
gestores locais neste momento de enfrentamento de crise,
causada pelo novo coronavírus
(COVID-19). Paulo Guedes, por
sua vez, assegurou o repasse
do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM), como forma
de garantir que os municípios
continuem a prestação de serviços aos munícipes neste tempo de crise. “Vamos manter a
transferência de recursos do
FPM nos mesmos patamares
do ano passado para apoiar os
Municípios, mesmo com a alta
queda na nossa arrecadação”,
garante.

Ao todo, o valor do
FPM em 2019 somou
R$ 16 bilhões. O valor será repassado em
quatro parcelas para
os municípios. No fim
da reunião, o ministro
Paulo Guedes deixou
uma fala positiva aos
participantes. “Daqui
a cinco meses estamos crescendo de
novo. Nós vamos surpreender. Vamos
sair dessa crise
antes dos outros
países,
vamos
fazer dinheiro
chegar nas prefeituras”, disse
o ministro ao
encerrar a sua
participação na
reunião.

Governo repassa recomposição do FPM
aos municípios

A

s prefeituras de todo Brasil começaram a receber
o repasse do Fundo no dia 14
de abril. A quantia, referente a
primeira parcela do recurso, foi
transferida pelo Banco do Brasil na mesma conta do Apoio Fi-
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nanceiro aos Municípios (AFM)
com o intuito de facilitar a identificação do recurso. Ao todo,
R$ 531.132.667,21 serão destinados aos municípios brasileiros
neste primeiro momento. Desse montante, o Espírito Santo

receberá R$ 9.540.021,04. O
valor de cada município varia
conforme o coeficiente, variando entre R$ 978.123,46 para a
Capital Vitória e R$ 44.012,03
para os municípios que tem coeficiente 0,6.

MUNICÍPIOS ES

Conquistas junto ao Governo Federal
O governo anunciou um montante de R$ 88,21 bilhões para auxiliar Estados e Municípios
durante a crise, os quais estariam distribuídos para as seguintes finalidades:

• Recomposição FPE e FPM = R$ 16 bi
• Transferência para saúde = R$ 8 bi
• Orçamento Assistência Social = R$ 2 bi
• Suspensão de dívidas dos Estados com a União = R$ 12,6 bi
• Renegociação com bancos federais = R$ 9,6 bi
• Operações de crédito = R$ 40 bi A CNM ainda está atuando em várias outras frentes,
junto ao Congresso Nacional existem alguns projetos de lei que estão sendo votados de
acordo com a nossa pauta. Estamos fazendo pedidos individualizados aos Ministérios
da Saúde, da Cidadania, da Economia, diretamente ao Palácio do Planalto, a fim de que
essas e outras pautas sejam resolvidas o mais rápido possível. Para a saúde já podemos
comemorar algumas conquistas anunciadas e portarias publicadas:
• Portaria MS 395/2020 - Disponibiliza 424 milhões para ações e serviços de média e
alta complexidade de enfrentamento a pandemia;
• Portaria MS 480/2020 - Disponibiliza R$ 600 milhões para ações e serviços de saúde
de enfrentamento à pandemia;
• Portaria MS 488/2020 - Definem a operacionalização das emendas parlamentares
destinadas à saúde;
• Portaria MS 545/2020 - Amplia a aplicação das emendas parlamentares às medidas de
enfrentamento à pandemia;
• Edital SAPS/MS 5/2020 - 5 mil novas vagas no Programa Mais Médicos para atender a
pandemia;
• Edital SAPS/MS 7/2020 - renova os contratos dos médicos do 13º Ciclo do Programa
Mais Médicos;
• Edital SAPS/MS 8/2020 - Retorno de 1.800 médicos cubanos que permaneceram no
Brasil, ao Programa Mais Médicos.
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Governo cria Sala de Situação e realiza reunião
com Conselho Institucional da Amunes

L

ogo após a confirmação do
primeiro caso no Estado, o
governador Casagrande anunciou a criação de uma Sala de
Situação de Emergência em
Saúde Pública, composta pelas
Secretarias de Governo (SEG),
da Saúde (SESA), da Educação
(Sedu) e de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), da
Justiça (Sejus), de Trabalho,
Assistência e Desenvolvimento
Social (Setades) e Procuradoria- Geral do Estado do Espírito Santo (PGE-ES). Essa Sala
de Situação tem por objetivo
disponibilizar informações que
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possibilitem subsidiar a tomada
de decisões e a gestão da situação da COVID-19.
No dia 17 de março, o governador Renato Casagrande
juntamente com a vice-governadora, Jaqueline Moraes e o
secretário de Saúde, Nésio Fernandes, recebeu o conselho institucional da Amunes e reforçou
a necessidade dos municípios
se prepararem para este tempo,
cuidando das pessoas e mantendo o equilíbrio nas contas
públicas. Todos os convênios
firmados que já estão com os
recursos garantidos serão to-

cados e o Estado seguirá com
investimento forte em saúde.
Durante o encontro, o governador apresentou as medidas tomadas no Estado até o
momento, para a prevenção da
disseminação do coronavírus,
como a suspensão de eventos
e aglomeração de pessoas; alterações no transporte coletivo,
como a retirada dos motoristas
e cobradores com idade acima
dos 60 anos do trabalho nos coletivos e retirada de circulação
de veículos com ar-condicionado do sistema Transcol e do serviço Seletivo; e medidas referen-

MUNICÍPIOS ES

tes aos servidores públicos.
Neste primeiro momento,
também anunciou a entrega de
120 leitos já existentes para o
atendimento a pacientes acometidos pela doença e apresentou o projeto de um Decreto Estadual que estabelece a
Emergência em Saúde Pública

no Estado do Espírito Santo e
define medidas sanitárias e administrativas para a prevenção,
o controle e a contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto de coronavírus.
Os prefeitos aproveitaram a
oportunidade para apresentar
as demandas ao governador

como o auxílio do benefício
eventual, na aquisição de cestas básicas para os municípios
neste momento de pandemia e
para minimizar o impacto social às famílias, e ainda a necessidade de auxílio do governo para aquisição de insumos
de saúde.
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Presidente da Amunes participa da Sala de Situação

E

m reunião realizada no dia 23
de março, o presidente da Associação, Gilson Daniel apresentou ao governador as demandas
dos municípios neste momento
de prevenção à COVID-19.
“Reforçamos a todos que
este é um tempo de unir forças,
com muita fé e sabedoria, mantendo diálogo com o Governo
do Estado para superar mais
este desafio”, explicou o Presidente da Amunes, Gilson Daniel.
Entre as medidas definidas
na reunião, umas delas é sobre
a barreira sanitária e o governador reforça a importância do
apoio dos municípios. “O Estado quer estabelecer algumas
barreiras sanitárias e sugerimos
que os municípios façam esse
trabalho nas suas rodoviárias,
orientando quem chegar ou
viajar gripado, sobre a necessidade de isolamento”, explica
Casagrande.
Das demandas apresentadas, algumas já foram atendidas
pelo governo do Estado, como
a aplicação do Fundo Cidades
para custeio no percentual de
30%; repasse dos benefícios
fundo a fundo da Assistência;
insumos de saúde e apoio da
Polícia Militar nos municípios
para fazer cumprir os decretos.
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Conheça as demandas dos municípios
apresentadas ao governador:
• Aplicação de 100% do Fundo Cidades em custeio,
exclusivamente para enfrentamento à pandemia da Covid -19
e para ações nos municípios com Estado de Emergência e
Calamidade reconhecidos pelo Estado referente às chuvas;
• Destinação de recursos para o Funcop, visando aquisição
de cestas básicas e reunião do conselho com urgência para
aprovação de alteração do plano de trabalho de quem ainda
possui recursos em conta;
• Liberação extraordinária de recursos do Funcop para
aquisição de cestas básicas em todos os 78 municípios;
• Contratação, pelo Estado, de profissionais para auxiliar as
equipes da Vigilância Sanitária dos municípios visando criar as
barreiras sanitárias;
• Aquisição de EPIs para os profissionais de saúde dos
municípios;
• Atuação (apoio) da Polícia Militar em conjunto com as equipes
municipais para dar cumprimento às medidas estabelecidas nos
decretos;
• Antecipação das transferências fundo a fundo dos recursos da
Assistência Social.

MUNICÍPIOS ES

Amunes realiza reunião extraordinária por
videoconferência com o governador

O

Governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou
na tarde do dia 27 de março,
novas medidas que serão adotadas para o enfrentamento ao coronavírus no Espírito Santo, medidas essas que visam atingir de
forma positiva a saúde, a assistência social e a economia, para
redução das desigualdades.
“Este é o momento de nos
unirmos e pensarmos juntos.
Por isso, precisamos respeitar
o isolamento social, para entendermos melhor o comportamento do coronavírus aqui
no nosso Estado e para tomarmos as melhores decisões neste
combate, cuidando da saúde de
todos e compreendendo o papel de cada um”.
Foram anunciados novos investimentos na Saúde, com a
ampliação da quantidade de
leitos hospitalares, testes e materiais de segurança para os
profissionais e os pacientes,
assim como a liberação da segunda parcela do cofinanciamento Fundo a Fundo (Fundo
Estadual da Assistência Social
para os Fundos Municipais da
Assistência Social), no valor de

R$ 16.895.959,00, para que as
equipes dos municípios possam
atender famílias carentes, pessoas com deficiência, gestantes e
pessoas em situação de rua com
kits higiene, kits natalidade, kits
limpeza e outros. Neste mesmo
sentido, também serão destinadas cestas básicas aos 47 mil
alunos da Rede Pública Estadual
em situação de pobreza e extrema pobreza cadastrados no Programa Bolsa Família. Casagrande anunciou também a liberação
de 30% do Fundo Cidades para
custeio, em atividades no combate ao coronavírus nas áreas de

Assistência Social e Saúde. Medidas estas que foram solicitadas pela diretoria da Associação
dos Municípios (Amunes).
O Secretário Estadual de
Saúde, Nésio Fernandes, complementou. “De fato, as medidas tomadas pelo governo do
estado tem o objetivo de salvar
vidas e impedir uma crise econômica ainda maior. É preciso
que a sociedade tenha consciência do que está acontecendo.
Já providenciamos o pedido
de novos materiais para nossos
profissionais, como máscaras,
álcool em gel e luvas e já devem
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chegar na primeira quinzena de
abril”, explicou.
O presidente da Confederação dos Municípios (CNM), Glademir Aroldi, também anunciou
conquistas para os municípios,
como o FPM que será distribuído para os governos dos estados e para as cidades, sendo
dois milhões de reais durante
quatro meses. Além disso, as famílias que estavam na fila de espera do Bolsa Família também

terão seus recursos liberados.
O Secretário de Estado
de Desenvolvimento, Marcos
Kneip, também afirmou que
tem mantido diálogo constante com o Governo Federal para
a definição de estímulos econômicos no país e no estado,
como a prorrogação de prazos.
Ao final, os prefeitos tiveram
a oportunidade de pontuar as
necessidades de cada município e assim, junto do Governo

do Estado, traçar as melhores
estratégias para este momento
de pandemia.
Também participaram da
reunião a vice-governadora,
Jaqueline Moraes; Presidente
da Federação das Indústrias do
Estado do Espírito Santo (Findes), Léo de Castro; Superintendente do Sebrae no Espírito
Santo, Pedro Rigo e os prefeitos capixabas.

Nésio Fernandes

Marcos Kneip
Desenvolvimento Econômico

O Secretário de Estado de Desenvolvimento,
Marcos Kneip, destacou a atuação do Estado pelo
desenvolvimento econômico durante a pandemia. Segundo ele, o governo tem mantido diálogo
constante com o Governo Federal para a definição de estímulos econômicos no país e no estado,
como a prorrogação de prazos.

Saúde em pauta

Medidas tomadas pelo Governo do Estado tem o
objetivo de salvar vidas e impedir uma crise econômica ainda maior. É preciso que a sociedade tenha
consciência do que está acontecendo. Já providenciamos o pedido de novos materiais para nossos
profissionais, como máscaras, álcool em gel e luvas
e já devem chegar na primeira quinzena de abril.

Glademir Aroldi

Léo de Castro

Pedro Rigo

Pautas Nacionais

Medidas Econômicas

Incentivo aos microempreendedores

O presidente da CNM aproveitou o encontro com os municipalistas para atualizar sobre
os pleitos da CNM junto ao Governo Federal e o resultado da
reunião realizada com o ministro da Economia, Paulo Guedes.
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Léo de Castro reforçou a importância dos municípios adotarem medidas econômicas para
mitigação dos impactos econômicos do Coronavírus (COVID-19) em nível municipal, e
propor ações sobre tributos e
obrigações, crédito e agenda de
estímulo à atividade econômica.

Durante o encontro, o Superintendente do Sebrae no Espírito Santo, Pedro Rigo, pediu aos
prefeitos presentes que pensem
em ações para apoiar e incentivar os micro e pequenos empreendedores em seus municípios.
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Prefeitos estabelecem pautas para combater
coronavírus nos municípios

N

a manhã do dia 30 de março foi realizada uma reunião
extraordinária, via videoconferência, com os prefeitos do Espírito Santo para alinhamento
das demandas referentes à prevenção e ao combate ao novo
coronavírus (COVID-19), com o
objetivo de buscar alternativas
para minimizar os impactos negativos nos municípios. A reunião foi convocada pela diretoria da Amunes.
O presidente da Associação,
Gilson Daniel Batista, iniciou a
reunião levantando pautas estaduais e federais. Ele reforçou
a liberação de 30% do Fundo
Cidades para custeio dos serviços de Assistência Social e Saú-

de; a liberação dos 9 milhões
(divididos em três meses) e as
conquistas da Confederação
Nacional dos Municípios (CNM),
referentes ao FPM e ao Fundeb.
Gilson Daniel também orientou que as prefeituras façam
uma lista dos insumos necessários para que os serviços de saúde continuem dando o melhor
atendimento à população. “Peçam as secretarias de saúde para
fazerem as listas apenas com os
materiais necessários, para enviarmos ao Governo do Estado a
solicitação dos materiais”.
Além disso, ainda existe a
possibilidade que, tanto o Governo Estadual quanto o Governo Federal, tomem outras medi-

das de auxílio neste momento,
como a suspensão do pagamento de precatórios e a flexibilização das emendas de saúde.

Pautas dos municípios
são apresentadas

Cada prefeito teve a oportunidade de pontuar as demandas do seu município e, assim,
debater com os demais sobre a
pauta que deve ser encaminhada ao Estado, como ação conjunta. Apresentaram também as
ações já em andamento e o reflexo da pandemia nas cidades.
Em sua fala, o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor
Coelho, destacou a importância
do alinhamento entre Estado e
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Município, na tomada de medidas e solicitou que a Associação provoque os demais órgãos
como: Ministério Público, Tribunal de Justiça e Tribunal de Contas para se posicionarem a favor
dos municípios. Outro prefeito
que também se manifestou foi
Osvaldo Fernandes, de Mucurici, que reforçou a importância
do envolvimento conjunto em
apoio aos municípios por parte da Assembleia Legislativa,
Tribunal de Contas e Ministério
Público. Desta forma, o Presidente da Associação, Gilson
Daniel, sugeriu fazer um documento para assinatura em conjunto destes órgãos em apoio
aos municípios.
Na sequência, o Prefeito de
Boa Esperança, Lauro Vieira afirmou que acha insuficiente o recurso disponibilizado para compra das cestas básicas, tendo em
vista a demanda em seu município. E ressaltou a importância do
Estado, caso venha disponibilizar
mais cestas, conforme solicita-
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ção que será encaminhada pela
Amunes, que as mesmas sejam
compradas nos municípios para
ajudar o comércio local. Em seguida, o prefeito de Santa Maria
de Jetibá, Hilário Roepke, ressaltou a importância das medidas
de flexibilização para a abertura
do comércio atingir também as
Feiras Livres, ação que impacta
o município, que é forte na agricultura familiar.
Outra solicitação apresentada pelos municípios, em especial pelo prefeito de João Neiva,
Otávio Abreu foi a prorrogação
dos prazos junto ao Banco do
Brasil e a Caixa Econômica além
do BANDES. Na ocasião, o presidente da Amunes, informou
que essas demais entidades a
CNM já está realizando o pleito.
Uma demanda comum entre
alguns municípios é a preocupação com a colheita do café
durante a pandemia. Os Prefeitos de Irupi, Edmilson Meireles,
de Brejetuba, João do Carmo
Dias, e de Aracruz, Jones Ca-

valieri, solicitaram orientações
de como a prefeitura deveria
proceder quanto ao transporte
dos trabalhadores rurais para
evitar aglomerações, uma vez
que neste tempo de colheita a
cidade recebe muitos trabalhadores de outros lugares. Outro
assunto que preocupa os prefeitos, como o de Aracruz, é
a demora nos resultados dos
exames da COVID-19 pelo Laboratório Central (Lacen).
Dando seguimento a reunião,
foi a vez do Prefeito de Marilândia, Geder Camata, que pediu urgência na liberação dos
recursos de emendas federais,
enquanto o prefeito de Atílio
Vivacqua, Josemar Machado
Fernandes, aproveitou a aportunidade para obter informação
sobre os repasses de convênios.
No momento, o presidente da
Amunes repassou a informação
do Governo Estadual, que afirmou que os convênios que já
estão em andamento para liberação não serão paralisados.
O prefeito de Santa Teresa, Gilson Amaro demonstrou
sua preocupação quanto a falta dos insumos nos municípios.
Na sequência o vice-presidente
da Amunes e prefeito de Nova
Venécia, Mário Lubiana, apresentou as ponderações sobre
a flexibilização das feiras livres,
assim como, do comércio; e solicitou a Associação que seja
solicitado a suspensão do pagamento do parcelamento de INSS
durante a crise da COVID-19. Em
resposta, o presidente informou
que a questão do parcelamento do INSS, foi discutido com o
Ministro Paulo Guedes e a CNM
ficou de fazer a análise jurídica
do pedido para formalização.
Outra participação foi a do
diretor da Amunes e prefeito
de Santa Leopoldina, Valdemar Coutinho, que apresentou
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suas ações referente ao Fundo Cidades, informando que o
município de Santa Leopoldina
já encaminhou a Secretaria de
Estado de Planejamento (SEP)
a documentação para liberação
do recurso. Na sequência, foi a
vez do Prefeito de São Mateus,
Daniel Barbosa, falar. “Sabemos
da importância do apoio ao Governo do Estado, mas precisamos que as medidas sejam tomadas em caráter de urgência,
tendo em vista as demandas internas dos municípios com sua
população levando como ponto
principal na discussão a preocupação com a fome”, alertou.
Em seguida foi dada a palavra ao prefeito de Muqui, Carlos
Prucoli, que alertou sobre a falta
de materiais de Epi no município.
Já o Prefeito de Governador Lindenberg, Geraldo Loss, pontuou
a preocupação de seu município

frente a queda no recebimento
do recurso dos Royalties. Os prefeitos de Iconha e Iúna, João Paganini e Weliton Virgilio Pereira,
respectivamente, trataram da reconstrução da cidade e Weliton
solicitou o apoio do Governo do
Estado na reconstrução das estradas após as chuvas de janeiro.
O Fundo Cidades também
foi uma das dúvidas dos gestores municipais. A prefeita de
Guaçuí, Vera Lúcia Costa indagou sobre a utilização integral
do Fundo para investimentos
e foi respondida pela secretária executiva da Amunes, Emanuela Pedroso. Na sequência o
Prefeito de Presidente Kennedy,
Dorlei Fontão apresentou suas
considerações sobre a vigilância e barreira sanitária e a flexibilização das feiras. Depois, foi
a vez do Prefeito de Barra de
São Francisco, Alencar Marim,

apresentar suas considerações
quanto reabertura do Comércio
e o decreto de Calamidade Pública do Estado, que poderia se
estender a aos Municípios.
Por fim, o prefeito de Pinheiros, Arnóbio Silva solicitou a
suspensão do pagamento dos
Precatórios. Na sequência, o
prefeito de Mimoso do Sul, Ângelo Guarçoni Júnior solicitou
à flexibilização de emendas da
saúde; e o prefeito de Laranja
da Terra, Josafá Storch, solicitou
orientações quanto a utilização do recurso provenientes do
Fundo Cidades e quanto a liberação de convênios já firmados
com o Governo Estadual.
Por fim, o presidente Gilson
Daniel afirmou que encaminhará as demandas ao Governo
do Estado, e reforçou a importância da união dos municípios
neste momento.
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Prefeitos da Grande Vitória e Governo do Estado
alinham ações para combater o coronavírus

P

refeitos da Grande Vitória se
reuniram, via videoconferência, com o Governador Renato
Casagrande na manhã do dia 31
de março. O objetivo foi estabelecer medidas para o enfrentamento ao avanço da Covid – 19
na região metropolitana.
O Governador Renato Casagrande pontuou as estratégias
que devem ser adotadas pelos
municípios; a importância do
cumprimento das medidas de
isolamento, para organização do
sistema de saúde do Estado e da
atuação direta dos municípios.
“Sabemos que são medidas difíceis, mas nossa dedicação é
para preservar as vidas dos capixabas”, afirmou o governador.
“Já estamos aportando recursos
para os municípios no enfrentamento a crise social. Os recursos
para a área de Assistência Social
serão liberados ainda no mês de
abril, estamos também adquirindo os insumos de saúde que
também serão entregues logo
no início de abril”, reforçou.
Durante o encontro, o prefeito da Serra, Audifax Barcelos,
reforçou a importância dos re-
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cursos da Assitência Social para
atender a população neste momento, e ainda a importância do
diálogo com os municípios na
tomada de decisões conjuntas.
A fala também foi compartilhada pelo prefeito de Cariacica, Juninho, que solicitou ao
governador que adotasse medidas para que os municípios
não tivessem que devolver recursos de convênio neste momento, uma vez que Cariacica
recebeu uma notificação para
devolver o montante de R$ 3
milhões referente a convênios
de gestões anteriores.
Max Filho, prefeito de Vila Velha , reafirmou a importância do
pedido de devolução de convênios, externou sua preocupação
com a cidade de Vila Velha, e
salientou que precisa do direcionamento do Governo do Estado
nas decisões. “Precisamos estar
alinhados, são medidas extremas, e a população precisa entender que nossa decisão é técnica e está em consonância com
o Senhor Governador”, justifica.
O prefeito da Capital, Luciano Rezende, destacou que a de-

cisão do Estado pelo isolamento
está corretíssima. “Com certeza
estamos juntos, pois além de
prefeito, tenho o dever de conduzir com olhar de médico. É
importante que nossa população entenda. Queremos cuidar
e preservar a vida das pessoas,
estamos preparando nosso sistema de saúde”, recorda.
Em sua fala, o presidente da
Amunes e prefeito de Viana,
Gilson Daniel, apresentou ao
Governo do Estado as demandas dos municípios. Tais como
orientações sobre o comércio,
insumos da Saúde e exames. O
governador designou o Secretário de Estado, Davi Diniz para
conduzir as questões da Amunes, diretamente com a Secretaria executiva, Maria Emanuela
Pedroso. Todas as solicitações
serão avaliadas e respondidas
em breve. A Amunes tem mantido o constante diálogo com
os municípios e com o governo
para alinhar medidas que reduzam o impacto da COVID-19
nos municípios.
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Proteção social é pauta de reunião com
vice-governadora

P

refeitos e equipes técnicas
se reuniram por videoconferência com representantes do
Governo do Estado, na tarde
desta quinta-feira (02), para receberem orientações sobre Proteção Social e funcionamento
de feiras livres neste tempo de
pandemia. A vice-governadora,
Jaqueline Moraes, e os secretários de Estado da Agricultura,
Paulo Roberto Folleto; de Direitos Humanos, Nara Borgo; de
Assistência Social, Cyntia Grillo
e o diretor da Aderes, Hugo Tófoli participaram da reunião.
A vice-governadora, Jaqueline Moraes, abriu a reunião falando da importância do trabalho
em conjunto. “É importante deixarmos claro que estamos focados no bem-estar da população
e não deixaremos ninguém pas-

sar dificuldade aqui no nosso
Estado. Para que os impactos
sejam minimizados, estamos
trabalhando de forma técnica
e solidária. Por isso, precisamos
trabalhar juntos, construindo
medidas que tragam maior segurança para os capixabas. Por
isso, temos que ter total apoio
das Secretarias de Assistência
Social dos municípios”.
A Secretaria de Estado de
Direitos Humanos, dirigida pela
secretária Nara Borgo, tem trabalhado diretamente com os
municípios para atender o maior
número de grupos, como ciganos, indígenas e pessoas em situação de rua, por exemplo. O
objetivo é orientar e dar suporte
a essas pessoas. Na videoconferência, a secretária também
falou do voluntariado que tem

crescido no estado, “Precisamos monitorar e organizar esse
tipo de trabalho, para que todos
atuem em segurança ajudando
o próximo”, explicou ela.
O diretor da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), Hugo
Tófoli, colocou em pauta as medidas que tem sido toadas para
auxílio dos microempreendedores individuais, artesãos e pessoas da economia solidária. Segundo ele, a ação prioritária do
momento, é atender com cestas
básicas e materiais de higiene
pessoal, as pessoas nessas categorias que são de baixa renda.
“Estamos disponíveis para dar
total apoio para que os microempreendedores se reinventem
nessa crise, por isso, estamos
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com ações de crédito com juros
zero”, contou o diretor. Ele ainda
falou sobre o suporte aos catadores de materiais recicláveis
e as associações de catadores.
“Atualmente, temos 700 catadores cadastrados e 67 associações. Estamos nos mobilizando
para que o trabalho não seja
parado e para que eles tenham
total suporte de segurança, pois
muitas famílias dependem dessa
renda para sobreviver”, concluiu.
A Secretária de Estado de
Assistência Social, Cyntia Grillo,
falou sobre o repasse do recurso de cofinanciamento dos benefícios eventuais para os municípios, que já foi depositado
em conta. “Essa renda será des-
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tinada aos municípios e poderá
ser investida em cestas básicas
e produtos de higiene pessoal,
por exemplo”.
Com orientação do Governador Renato Casagrande, o presidente da Amunes, Gilson Daniel, informou aos prefeitos que
um novo decreto será publicado pelo Governo do Estado. “O
Governador informou que o comércio deve permanecer fechado até o dia 12 de abril, porém, a
abertura de serviços essenciais
foi estendida para materiais de
construção, lojas automotivas
e restaurante e lanchonetes de
beira de rodovia. Todos esses
estabelecimentos devem funcionar de 10h às 16h, seguindo

o protocolo de segurança”.
Outra orientação dada foi
passada pelo Secretario de
Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), Paulo Foletto. “Nos
próximos dias nós vamos lançar
uma cartilha com informações
para os feirantes. São informações sobre prevenção que vai
alinhar e esclarecer muitas dúvidas”, adiantou.
Ao final das orientações, os
prefeitos e suas equipes tiveram
a oportunidade de tirar duvidas
sobre os recursos e foram informados sobre a reunião de orientação quanto ao funcionamento
das feiras livres nos municípios.
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Secretaria de Estado da Agricultura
cria cartilhas de orientação para
feiras-livres e colheita de café
O objetivo é auxiliar os agricultores na prevenção do novo coronavírus.

A

s feiras livres são classificadas como serviços
essenciais, assim como determinado pelo Decreto Nº 4605-R de 20 de março de 2020, do Governo do Estado, que suspende o funcionamento
de estabelecimentos comerciais. Por isso, a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), criou uma cartilha

de orientações para os produtores e frequentadores das feiras, com o objetivo de auxiliar na
prevenção do novo coronavírus (COVID-19). Com
a mesma intenção, também foi criada uma cartilha para as famílias produtoras de café, já que
essa foi uma demanda apontada pelos prefeitos,
em videoconferência com o Governo do Estado.

Confira aqui algumas orientações:
Feiras Livres

• Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não higienizadas;
• Ter um recipiente com álcool 70% para higienizar as mãos;
• Evitar contato físico com pessoas;
• Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar usando o antebraço;
• Não compartilhar objetos de uso pessoal;
• Idosos e pessoas com baixa imunidade não devem frequentar as
feiras livres;
• Evitar levar crianças;
• Escolha uma pessoa da família para fazer as compras.

Colheita de café

• No campo, deve ser disponibilizado água limpa e sabão para higienização de mãos e partes expostas sempre que necessário;
• O pagamento deve ser feito de maneira escalonada ao longo da semana ou do dia, evitando filas e aglomerações;
• Não devem ser compartilhadas garrafas de água, copos, talheres e
outros objetos de uso pessoal;
• Caso sejam identificados trabalhadores com sintomas de gripe (febre
e sintomas respiratórios), devem ser isolados por 14 dias;
• Não devem ser contratados trabalhadores inseridos no grupo de risco
para o novo coronavírus, neste período de enfrentamento à pandemia;
• Os refeitórios, escritórios, estoques, armazéns, alojamentos devem ser colocados em locais
abertos e arejados, com adequado espaçamento entre as mesas e cadeiras;
• Pessoas com sintomas de síndrome gripal devem ser colocadas em isolamento imediatamente
e, caso tenham dificuldade para respirar, devem ser levadas à unidade de saúde mais próxima;
• Caso receba visitas ou entregas, fazer a higienização como é feita nos ônibus e disponibilizar
água e sabão para higienização.
As duas cartilhas e mais orientações podem ser encontradas no site da Seag.
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Governo do Estado cria Mapa de
Gestão de risco para decidir ações
contra COVID-19
C
om o objetivo de tomar medidas cada vez mais acertadas no combate à COVID-19 no
Espírito Santo, o Governo do Estado criou o mapa de gestão de
risco. Por dele, será possível estabelecer medidas qualificadas
no enfrentamento da emergência de saúde pública durante a
pandemia. O mapa foi apresentado aos prefeitos numa reunião
realizada por videoconferência
ainda no sábado (18) à noite.
O mapa dividiu os municípios
em Baixo, Moderado e Alto, de
acordo com o número de casos registrados. Os municípios
que estiverem abaixo da média
de casos do Estado, estarão no
Risco Baixo; os que estiverem
até 50% acima da média do
Estado estarão no Risco Moderado e os que estiverem acima
dos 50% da média do Espírito
Santo estarão no Risco Alto. Em
todos os casos será levado em
conta o Coeficiente de Incidência Acumulado de casos da COVID-19, calculado pela média de
casos a cada 100 mil habitantes.
Até sábado, foram classificados
como risco alto: Alfredo Chaves,
Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana. Outros nove municípios que fazem divisa com as
cidades do grupo de risco alto,
foram classificadas automaticamente em Risco Moderado: Anchieta, Domingos Martins, Fundão, Guarapari, Iconha, Marechal
Floriano, Rio Novo do Sul, Santa
Leopoldina e Vargem Alta. E os
outros 68 municípios estão no
grupo de Risco Baixo.
As primeiras medidas toma-
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das a partir da classificação foram publicadas em edição extra
do Diário Oficial do Estado o
Decreto nº 4636-R e a Portaria
da Secretaria da Saúde (Sesa) nº
068-R e podem ser conferidas
na página ao lado. São orientações que englobam as áreas sociais, estabelecimentos comerciais, transporte público coletivo
e os limites municipais.
Durante a reunião, os prefeitos solicitaram ao governador Renato Casagrande auxilio,
para fazer cumprir as demandas
como a barreira sanitária nos
municípios. Outra preocupação
dos gestores municipais foi a

chegada dos trabalhadores rurais e de outros municípios.
O enquadramento dos municípios nos níveis de risco será
feito semanalmente por ato do
secretário de Estado da Saúde.
Além disso, o Estado levará em
consideração a utilização da
rede de saúde. A elaboração do
mapa seguiu os critérios epidemiológicos dos estudos realizados pela Secretaria de Estado
da Saúde (Sesa), Defesa Civil
Estadual, Corpo de Bombeiros
Militar, Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Universidade
Federal do Espírito Santo (Ufes)
e do Ministério da Saúde.
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Mapa de Gestão de Risco
O Governo do Espírito Santo passa a adotar um Mapa de Gestão de Risco para
estabelecer medidas qualificadas em cada município no combate à COVID19.
RISCO BAIXO:
MEDIDAS SOCIAIS:
-Orientação/conscientização para
isolamento social e distanciamento
social (Disk Aglomeração);
-Orientação/conscientização pra
adoção de medidas de proteção
(máscara e higiene);
-Abordagem às pessoas para
orientação;
-Comunicação Social, por meio de
rádio, carros de som e outros;
-Recomendação para que as
pessoas dos grupos de risco
permaneçam em isolamento total.
ESTABELECIMENTOS
COMERCIAS, GALERIAS E
CENTROS COMERCIAIS:
-Funcionamento de todos os
estabelecimentos comerciais com
medidas qualificadas: um cliente
por 10m², obrigatoriedade do uso
de máscara para funcionários e
observação do distanciamento
social em filas;
-Galerias e centros comerciais
devem funcionar com 50% da
ocupação (uma pessoa por 14m²).
TRANSPORTE PÚBLICO
COLETIVO:
-Intensificação da limpeza interna
dos ônibus.
LIMITES MUNICIPAIS:
-Implantação de barreira sanitária
pela autoridade municipal nas
rodoviárias federais e estaduais,
nos limites dos Municípios.
RISCO MODERADO:
MEDIDAS SOCIAIS:
-Adoção das medidas previstas no
grupo de risco leve;
-Os Municípios deverão editar
recomendações quanto ao
isolamento social com intervação
local;
-Determinação às pessoas para o
uso de máscaras fora do ambiente
residencial;
-Monitoramento de casos
confirmados e suspeitos
ESTABELECIMENTOS
COMERCIAS, GALERIAS E
CENTROS COMERCIAIS:

-Adoção das medidas previstas no
grupo de risco leve;
-Funcionamento de
estabelecimentos comerciais
com obrigatoriedade do uso
de máscaras por funcionários e
clientes e adoção de 2 turnos de
funcionamento;
-Suspensão do funcionamento
de galerias e centros comerciais
(shopping centers)
TRANSPORTE PÚBLICO
COLETIVO:
-Adoção das medidas previstas no
grupo de risco leve;
LIMITES MUNICIPAIS:
-Adoção das medidas previstas no
grupo de risco leve;
RISCO ALTO:
MEDIDAS SOCIAIS:
-Adoção das medidas previstas no
grupo de risco leve e moderado;
-Municípios deverão expedir

determinações a respeito do
isolamento social com intervenção
local;
-Suspensão do atendimento ao
público em todas as agências
bancárias públicas e privadas e ao
Procon Estadual;
-Suspensão do atendimento
presencial ao público em
concessionárias prestadoras de
serviço público;
-Suspensão do atendimento dos
Centros de Acolhimento e Atenção
Integral Sobre Drogas da SEDH.
ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS, GALERIAS E
CENTROS COMERCIAIS:
-Adoção das medidas previstas no
grupo de risco leve e moderado;
-Suspensão do funcionamento
dos estabalecimentos comerciais,
observadas as regras contidas em
Portaria da SESA.

RISCO BAIXO
RISCO MODERADO

RISCO ALTO
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Diretoria da Amunes apresenta cálculo
para repasse do Fundo Cidades

P

or meio de uma solicitação
da Amunes, com o objetivo
de auxiliar os municípios com
o fim do Fundo para Redução
das Desigualdades Regionais
(FRDR), foi anunciado durante
o 8º Congresso Gestão das Cidades em novembro, o retorno
do Fundo Estadual de Apoio ao
Desenvolvimento Municipal –
Cidades.
No dia 09 de janeiro o Governo do Estado se reuniu com
a diretoria da Amunes, que
apresentou os cálculos das
contas de todos os municípios,
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referentes a esse recurso, assim
como suas perdas. O encontro
contou com a presença da diretoria da Amunes, do secretário
de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti, e o secretário em
exercício na época de Economia
e Planejamento (SEP), Deusvaldo Carvalho.
Casagrande avaliou a importância da retomada do Fundo
Cidades em decorrência das
perdas após as mudanças no
Fundo para a Redução das Desigualdades Regionais. “Muitos
municípios perderam receita e

vamos compensar parte dessas
perdas com o Fundo Cidades.
Estamos ajustando o decreto que vai definir as diretrizes,
prioridades e os municípios que
receberão, bem como os respectivos valores. Em fevereiro,
vamos fazer uma reunião com
os prefeitos para informar os
critérios para apresentação dos
planos de trabalho. É uma forma de valorizar e fortalecer os
municípios, para que os serviços mais próximos às pessoas
possam ser executados”, frisou
o governador.
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Governo libera Fundo Cidades
Diante da Pandemia do coronavírus, gestores municipais podem usar até 30% do Fundo
para atendimento na saúde e assistência social

C

umprindo com o compromisso firmado com os municípios durante o Congresso
Gestão de Cidades, em novembro do ano passado, o Governador Renato Casagrande
anunciou a retomada do Fundo Cidades. Durante a cerimônia, também foram anunciados
outros recursos para os municípios, que juntos somam R$
214 milhões.
Ao todo, os recursos do Fundo Cidades somam R$ 72 milhões para ações de reconstrução e prevenção de desastres
relacionados às últimas chuvas
que atingiram o estado do Espírito Santo no início de 2020,
e, após votação na Assembleia
Legislativa do Estado (Ales),
no dia 06 de abril, os municípios também poderão utilizar
até 30% do Fundo Cidades
para pagamento de despesas

de custeio nas áreas de saúde e
da assistência social, enquanto
durar os efeitos da emergência
em saúde pública por conta do
novo coronavírus. A flexibilização vem de encontro com um
pedido da Amunes ao governador Renato Casagrande, para
auxiliar no combate ao coronavírus e minimizar o impacto
na economia municipal após a
queda na arrecadação, resultado do isolamento social pelo
qual passa o Espírito Santo.
A deputada Janete de Sádestacou que a alteração na lei
que regulamenta o Fundo Cidades vai dar mais celeridade
para a aplicação dos recursos.
“Esse projeto é uma forma de
facilitar às prefeituras a adquirir equipamentos de saúde, por
exemplo. Existe uma burocracia
para o uso desses recursos e,
com a aprovação, dessa maté-

ria, vai ser mais fácil e rápido.
Não podemos perder tempo”.
Durante a cerimônia de assinatura do Fundo, em fevereiro, o governador Casagrande
afirmou que os recursos fazem
parte do início da reconstrução
das cidades atingidas pelo desastre. “Muitos municípios perderam receita e vamos compensar parte dessas perdas
com o Fundo Cidades. É uma
forma de valorizar e fortalecer
os municípios, para que os serviços mais próximos às pessoas
possam ser executados”, explicou o governador.
O presidente da Amunes, Gilson Daniel, afirma que a flexibilização reduzirá o impacto nos
municípios que sofreram fortemente com as chuvas e agora
são impactados com a pandemia do Coronavírus. “Passamos
por dois momentos muito difí-
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ceis e isso impacta fortemente
a receita e, consequentemente,
a oferta de serviços nos nossos
municípios. Nos reunimos com
os prefeitos e a flexibilização
de uso do Fundo Cidades era
uma demanda geral, e a leva-

mos ao governador. Essa é uma
conquista da Amunes e vamos
trabalhar cada vez mais, junto ao Governo Estadual, e ao
Governo Federal, por meio da
Confederação, para reduzir os
impactos ao município neste

momento”, adiantou.
Vale destacar que o decreto
publicado no dia 07 de abril, proíbe a utilização do recurso para o
pagamento de dívidas e remuneração do quadro permanente de
pessoal e comissionados.

Recursos para reconstrução das cidades pós-chuva

O

Fundo Estadual de Apoio
ao Desenvolvimento Municipal (FEADM) foi regulamentado no dia 13 de março, por
meio de um decreto. De acordo
com o documento, para receber o recurso, o município deve
cumprir algumas exigências,
como publicar a listagem dos
projetos que serão executados
com recursos do Fundo Cidades, identificando, por projeto,
a área beneficiada, bem como
a(s) diretriz(es) e prioridade(s)
de aplicação dos recursos atendidas; e assinar o Termo de
Responsabilidade elaborado a
partir do modelo constante do
Anexo Único deste Decreto.
Inicialmente, o Fundo foi
criado e instituído com a finalidade de apoiar investimentos
municipais nas áreas de infraestrutura urbana e rural, educação, esporte, turismo, cultura, saúde, segurança, proteção
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social, agricultura, saneamento
básico, habitação de interesse
social, meio ambiente, sustentabilidade e mobilidade, deve
ser usado para o início dos trabalhos de reconstrução dos
municípios atingidos pelas chuvas, assim como também para
o auxílio de medidas de prevenção de desastres. Para o auxílio
aos municípios atingidos pelas
chuvas, também serão destinados recursos para assistência
social, incluindo a concessão do
benefício do aluguel social para
as famílias que tiveram as residências afetadas.
O município também deverá
enviar relatório sobre a aplicação dos recursos e a avaliação
das verbas recebidas por intermédio do Fundo. Se identificadas falhas insanáveis na execução dos projetos apoiados por
intermédio do Fundo Cidades,
ou havendo inobservância ou

descumprimento das finalidades de aplicação dos recursos,
estes deverão ser devolvidos,
no todo ou em parte, conforme
o caso, a crédito do Fundo Municipal de Investimento.
Entre os documentos a serem apresentados estão: cópia da Lei de criação do Fundo Municipal de Investimento;
cópia do ato administrativo
que definiu o Gestor do Fundo Municipal de Investimentos;
cópia da Lei de constituição
do Conselho de Fiscalização
e Acompanhamento; cópia do
ato administrativo que designa
os membros do Conselho Municipal de Fiscalização e Acompanhamento;
comprovante
de inscrição e de situação cadastral na Receita Federal; e
comprovante da existência de
conta corrente específica em
nome do Fundo.
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Secretaria de Planejamento orienta municípios

P

ara sanar as dúvidas dos
municípios, a Amunes, em
parceria com a Secretaria de
Economia
e
Planejamento
(SEP) promoveu um encontro para prefeitos e servidores
municipais. O bate-papo teve
início com o secretário de Estado Economia e Planejamento
(SEP), Álvaro Duboc, que falou

sobre a importância desse recurso para os municípios.
Durante o encontro, os participantes tiveram a oportunidade
de tirar dúvidas e de conhecer
novas ferramentas, como o site
e a cartilha, que podem ajudar
na utilização dos recursos. “Na
reunião de hoje, os servidores e
prefeitos tiveram a oportunida-

de de tirar dúvidas sobre a utilização do saldo do fundo para
melhor aplicação dos recursos.
O foco são os municípios atingidos pelas chuvas deste ano.
Tanto a Amunes, quanto a Sep,
estão trabalhando para auxiliar
as cidades nessa demanda”,
conclui o presidente da Amunes, Gilson Daniel.

redação promovidas pelas Leis
Complementares Nº 721/2013 e
Nº 759/2014.
O Fundo Cidades começou
a operar efetivamente no início de 2014, após alteração
na legislação que o instituiu, e
representa um relevante me-

canismo de apoio financeiro
prestado pelo Estado por meio
de transferência fundo a fundo aos municípios. Os recursos recebidos pelos municípios
são destinados exclusivamente
para investimentos.

Fundo Cidades
O Fundo Estadual de Apoio
ao Desenvolvimento Municipal
– Cidades, gerenciado pela Secretaria de Economia e Planejamento (SEP), foi criado pelo
Governo do Espírito Santo por
meio da Lei Complementar Nº
712/2013, com as alterações de

31

FUNDO CIDADES

FUNDO
CIDADES
Orientações para acesso e aplicação de recursos

O que é o
Fundo Cidades?
Objetivo

Financiar e fomentar os investimentos municipais em
áreas consideradas prioritárias para o desenvolvimento
regional do Espírito Santo, via transferência de recursos
aos municípios na modalidade fundo a fundo.
•
•
•
•
•

Legislação

Lei complementar nº712/2013
Leis complementares nº721/2013 e nº759/2014
Lei complementar nº950/2020
Decreto regulamentar
Decretos anuais

Como os recursos podem ser aplicados?
Decreto Anual | 4563-r/2020,
art. 3º:

Lei Complementar 712/2013 e
alterações, art. 1º:

I - Infraestrutura econômica e social

• Infraestrutura Rural
• Esporte
• Turismo
• Cultura
• Proteção Social
• Agricultura
• Meio Ambiente
• Sustentabilidade

• Segurança
• Educação
• Saúde
• Assistência social
• Habitação de Interesse Social
• Infraestrutura Urbana e Rural

II - Ações de prevenção em áreas de
risco de desastres, ações de resposta e de
recuperação/reconstrução em áreas atingidas por desastre

III - Projetos relacionados ao programa Estado Presente
IV - Projetos fundamentais em setores

como logística, mobilidade urbana, saneamento e urbanização, além de programas de apoio
ao desenvolvimento econômico regional
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- Despesas enquadradas no grupo de natureza de despesa Investimento
- Exceção à regra dos investimentos: destinação dos recursos para a elaboração de
projetos técnicos

Lei Complementar 950/2020:
- Até 30% do recurso pode ser utilizado
como custeio.
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Quais os requisitos para transferência e aplicação
dos recursos?
1.Possuir Fundo Municipal de
Investimentos
O município deve enviar à SEP cópia da Lei
que criou o fundo e do ato administrativo
que designou seu gestor. O Estado efetuará a
transferência em conta corrente específica do
município no BANESTES.

2.Possuir Conselho
Municipal de Fiscalização e
Acompanhamento
O município deve enviar à SEP cópia da Lei
que constituiu o conselho e do ato administrativo que instituiu seus membros
Os municípios que modificaram a legislação do
conselho do FRDR para adequar às necessidades do Fundo Cidades deverão constituir um
novo Conselho Municipal de Investimentos.

3.Publicar na imprensa
oficial a Lista dos Projetos
Apoiados pelos recursos
do Fundo Cidades
A lista publicada deve identificar, por projeto,a
área beneficiada, sua(as) diretriz(es) e prioridade(s) de aplicação dos recursos atendidas.

4. Enviar o Termo de
Responsabilidade assinado pelo
prefeito
A função deste termo é estabelecer as
responsabilidades dos municípios quanto
ao uso dos recursos recebidos a partir do
fundo, devendo ser assinado e enviado à
SEP anualmente.

5.Declarar apoio na
Comunicação Institucional dos
Investimentos Incentivados
Deve constar na comunicação institucional dos
investimentos incentivados o apoio institucional do Governo do Estado e do Fundo Cidades
A SEP manterá, em seu sítio na internet, planejamento.es.gov.br, modelo de placa e manual de uso da marca do Fundo Cidades para
divulgações

6.Enviar Relatório de Aplicação
e Avaliação
A prestação de contas relativa aos recursos
recebidos deve ocorrer anualmente, no mês
de março, por meio do envio de relatório dos
municípios ao legislativo municipal e estadual
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ARTIGO

Cautela e zelo nas
finanças públicas em
momento de incertezas

Rogelio Pegoretti
Secretário de Estado da Fazenda
do Espírito Santo

A economia brasileira passa por momento de
incertezas, com baixos investimentos do setor privado
e agravamento do quadro fiscal no setor público.

N

este cenário nebuloso, o que
fica claro é a importância do
controle e equilíbrio fiscal para
a saúde administrativa do país
e de seus estados e municípios.
Diante disso, os entes públicos
devem aprimorar seus modelos
de governança financeira.
Com medidas adotadas de
contingenciamento e racionalização de gastos do Poder
Executivo Estadual, pela atual
gestão, o Estado encerrou 2019
com um resultado superando
as expectativas. Enquanto a
arrecadação mantém o viés de
alta, a despesa de caixa segue
controlada e a despesa de pessoal do Poder Executivo, em
relação à Receita Corrente Líquida (RCL) do Estado, foi de
38,6%, ficando abaixo do limite
de alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 44,1%.
Cautela e zelo foram as palavras de ordem para que, na
contramão da maioria dos estados, o Espírito Santo alcançasse mais uma vez, em 2019,
a Nota A da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) quanto à
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Capacidade de Pagamento do
Estado (Capag). No último ano,
o Estado também foi líder entre as unidades federativas com
melhor classificação no ranking
de consistência de informações
contábeis e fiscais.
A boa gestão da dívida consolidada líquida sobre a receita
corrente líquida, cujo comprometimento da RCL foi de 14,9%,
merece destaque. Já os investimentos com recursos próprios
passaram de R$ 623,6 milhões
em 2018, para R$ 678,6 milhões
em 2019. O total investido, consideradas todas as fontes de
recursos, subiu de R$ 1.119,6
mi para R$ 1.136,4 mi em 2019.
Esses feitos contribuem como
fator para atração de novos investimentos para o nosso Estado, o que propicia a construção
de um ambiente mais seguro
de negócios, tendo como base
o desenvolvimento econômico
sustentável do Espírito Santo.
Além disso, o Governo do
Estado voltou a investir em
obras e serviços, adotou medidas de modernização e resga-

tou programas que contribuem
para a redução das desigualdades sociais e regionais. Exitosamente, o total de recursos
repassados aos municípios capixabas foi de R$ 3,355 bilhões
em 2019, contra R$ 3,012 bilhões
em 2018, evidenciando o forte
compromisso do governador
Renato Casagrande em prol das
economias locais, viabilizado
pela eficiência das atividades e
processos do poder público.
Também com o objetivo de
apoiar os municípios capixabas,
o Governo do Estado retomou
o Fundo Estadual de Apoio ao
Desenvolvimento Municipal –
Cidades, em decorrência das
perdas após as mudanças no
Fundo para a Redução das Desigualdades Regionais. O objetivo é compensar parte dessas
perdas com o Fundo Cidades,
uma forma de valorizar e fortalecer os municípios, para que os
serviços mais próximos às pessoas possam ser executados.
A meta é aumentar a arrecadação do Estado sem cobrar
nada a mais de ninguém, atuan-
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do fortemente no fomento do
desenvolvimento econômico,
fazendo o setor produtivo produzir mais, lucrar mais e com
isso aumentar a arrecadação
não somente do Estado, mas
também dos municípios. Acredito que essa seja a forma mais
assertiva e saudável.

Mesmo que o cenário do Estado seja bom, a cautela ainda
é necessária. Para 2020 ainda
existem muitas incertezas em
relação ao mercado externo e
também nacional. Por isso, temos que manter as contas do
Estado muito bem seguras.
Vamos buscar mais avanços

com equilíbrio financeiro e responsabilidade social, pois eles
devem caminhar ombreados.
Qualquer política de austeridade só tem sentido se for para
melhorar os investimentos sociais, indo ao encontro das necessidades da população.
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Municípios capixabas não suportam
manter a máquina pública sem
ajuda do Governo Federal
Após o primeiro caso de COVID-19 registrado no Brasil,
em fevereiro de 2020, doença essa que já fazia vítimas
na China e Europa, acendeu um sinal de alerta para os
Estados e municípios da federação.

N

o Espírito Santo, o primeiro
registro de óbito ocorreu dia
24 de março. Porém, o Governo
do Estado, de forma antecipada e
vigilante às ocorrências no Brasil,
já havia estabelecido medidas de
suspensão da atividade comercial, reduzindo a circulação de
pessoas e a atividade econômica.
Os municípios capixabas, visando dar apoio à população
nesse momento de pandemia,
adotaram medidas de prorrogação de prazos para pagamento
de seus tributos, passaram a adquirir insumos da saúde não previstos, fortaleceram suas equipes
médicas, suspenderam atendimentos diretos à população (em
áreas não essenciais), suspenderam aulas e colocaram a grande
parte de seus servidores em trabalho home office.
Todas essas ações primordiais
para a preservação da vida, feitas
pelos governos Federal, Estadual
e Municipal, trazem consigo uma
outra crise, que vai além da crise
da saúde pública: a crise econômica e financeira. E isso é muito
forte nos municípios capixabas.
As cidades capixabas são altamente dependentes de repasses
do Governo Federal e Governo do
Estado. Os recursos repassados
do FPM (Fundo de Participação
dos Municípios), dos Royalties e
do IPI (Imposto sobre Produtos
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Industrializados), feitos pelo Governo Federal, e a participação
dos municípios no ICMS (Imposto
Sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços) e no IPVA (Imposto
sobre Propriedade de Veículos
Automotores), do Governo do Estado, somados às receitas tributárias do município, como IPTU,
ISS e Taxas, representam mais de
60% da Receita Total e praticamente 100% das receitas próprias
dos municípios.
Com a queda dessas receitas,
já anunciadas nas projeções feitas
pela STN (Secretaria do Tesouro
Nacional), SEFAZ (Secretaria de
Estado da Fazenda) e Amunes,
que podem ultrapassar o percentual de 30%, os municípios
capixabas ficam em situação de
extrema calamidade e, se essa crise perdurar por mais de 90 dias,
sem o apoio do Governo Federal,
muitas cidades não terão condições de pagar seus servidores,
prestadores de serviços e, o pior,
não conseguirá cumprir os limites
constitucionais de aplicação de
recursos em saúde e educação.
Os
municípios
brasileiros
possuem repasses e pagamentos obrigatórios que consomem
grande parte de suas receitas e
que são invisíveis à sociedade,
como os Precatórios, Duodécimos das Câmaras de Vereadores,
PASEP e dívidas previdenciárias

Artigo publicado em A Gazeta em 02 de maio de 2020

Gilson Daniel Batista
Presidente da Amunes e Prefeito
de Viana-ES

com a União e com institutos de
previdência próprios.
O Projeto de Lei Complementar nº 149/2019, aprovado pela
Câmara dos Deputados e encaminhado ao Senado Federal, pode
ser a boia de salvação que os municípios brasileiros precisam para
não morrerem afogados em suas
despesas básicas, como folha de
pagamento, assistências às famílias mais pobres, custeio do funcionamento da máquina e, ainda,
aquisição de insumos para saúde,
produtos esses, extremamente
necessários nesse momento em
que vivemos de pandemia.
Agora, fica ainda mais claro
para o Brasil de que precisamos
de um novo pacto federativo: é
no município que a vida acontece. É na cidade que o cidadão
busca assistência social, escolas,
unidades de saúde e os serviços
públicos básicos. É no município
que é realizada a limpeza pública,
a iluminação pública, investimentos em obras. Tudo acontece no
município. Porém, os recursos dos
impostos arrecadados ficam 54%
na União, 28% nos Estados e apenas 18% nos municípios. Esta é a
base que nos deixa afirmar, com
segurança, de que as cidades capixabas não suportam 90 dias
sem o apoio de quem mais possui
recursos e que pode emitir moeda: o Governo Federal.
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Fala do Governador Renato Casagrande feita em entrevista
coletiva, via web conferência, no dia 19 de março de 2020

Queda no preço do petróleo
deve impactar a Petrobras
Utilizado como referência pela Petrobras, o
petróleo Brent registrou uma forte queda nesta terça-feira (21) e fechou a US$ 19,33 o barril,
seu nível mais baixo desde fevereiro de 2002. A
queda deve trazer impactos na estatal brasileira.
De acordo com especialistas, isso pode
acelerar processos de corte de custos, desinvestimentos e cortes de produção em curto prazo.
“Todas as empresas do setor devem ir nesta linha”, disse Pedro Galdi, analista de investimen-

Matéria publicada em A Tribuna em 16 de Abril de 2020
Texto: Brunella França e Alessandro de Paula | Foto: Leonardo Bicalho

tos da Mirae Asset Corretora.
A Petrobras já havia anunciado corte de investimentos, suspensão de dividendos, redução
de salários e produção, além de um empréstimo
de R$ 40 bilhões para enfrentar a crise. O analista da corretora Ativa, Ilan Arbetman, apontou
que esse valor do Brent obriga a companhia a
começar a colocar em prática políticas de subsistência.
“Com o Brent a US$ 20, temos um nível
de disfuncionalidade maior, já que a gente
sabe que nenhum projeto com o Brent abaixo
de US$ 30 é viável. A Petrobras não esperava
isso. Não só ela, como nenhuma petrolífera esperava uma cotação tão baixa. Agora é pensar

na subsistência”.
Com o feriado de Tiradentes no Brasil nesta terça, e a Bolsa de São Paulo não operando,
a Petrobras fechou em queda de 3,51% na Bolsa
de Nova York. A petrolífera tem certificados de
ações (ADRs) nos EUA, que está com o mercado aberto.
O professor de economia do Ibmec, Ricardo Macedo, aponta que o valor de US$ 20
no petróleo Brent compromete o Brasil como
um todo. “É uma coisa que preocupa, porque
os estados ainda dependem muito de royalties.
Então, é um impacto muito maior do que só na
Petrobras; estados e municípios perdem receita”, analisou.

Matéria publicada em A Gazeta em 21 de Abril de 2020 | Texto: Folha Press

Resultados Orçamentários dos Municípios Capixabas em 2019
Arrecadação dos municípios cai entre 30% e 40% com
queda do ICMS
Em entrevista ao jornal A Gazeta, a secretária de Controle Externo, Contabilidade, Economia e Gestão Fiscal
do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES), Simone
Velten, afirmou que, com base nos relatórios enviados
em 2019 pelos municípios, toda receita já está comprometida com as despesas obrigatórias. “A margem que
sobra para outras despesas é muito pequena. Assim,
qualquer redução de ICMS ou ISS vai afetar os municípios. Não acredito que eles sobrevivam 90 dias sem a
ajuda federal”.
Segundo Simone, com essa situação de pandemia, os
municípios devem rever as metas de arrecadação e gastos,
e não iniciar novos projetos, para reduzir o impacto na gestão social e econômica dos municípios. Até os municípios
que possuem uma arrecadação maior sofrerão, mesmo
coma recomposição do ICMS.
Quando perguntada de os municípios poderiam ficar
sem recurso para pagar salários, Simone foi destacou que
as medidas que estão na pauta do Congresso Nacional.
“Parte dessas despesas obrigatórias, algo em torno de
20% a 30%, é de encargos do INSS. Há um projeto em discussão para postergar durante um período o pagamento
desses encargos, o que já daria um novo fôlego, mas é
uma solução a curto prazo. O ideal seria manter o ICMS no
mesmo nível”, explica. Outro fator que pode ajudar a amenizar o impacto na gestão pública é a reação do mercado
do petróleo, que incide diretamente em uma das fontes
de receita estadual, os royalties.
Fonte: A Gazeta | Publicado em 14 de Abril de 2020
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Municípios se unem para
ajudar vítimas das chuvas
16 municípios do Espírito Santo estraram em estado de alerta

O

Espírito Santo foi movido
por solidariedade no primeiro mês de 2020. Na segunda quinzena de janeiro, mais
precisamente a partir do dia
18, o estado foi atingido por
fortes chuvas que destruíram
municípios e causaram inúmeros prejuízos. Os capixabas se
uniram em uma corrente de solidariedade arrecadando doações para os atingidos desde o
primeiro momento. Foram mais
de 11 mil pessoas, entre desabrigados e desalojados.
O Governo do Estado, em
parceria com a Amunes, deliberou ações para que a normalidade possa ser retomada nos
municípios: Alfredo Chaves,
Conceição do Castelo, Iconha,
Iúna, Rio Novo do Sul, Vargem
Alta, Alegre, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Divino de São
Lourenço, Domingos Martins,
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Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibitirama, Irupi, Jerônimo Monteiro, Marechal Floriano, Mimoso
do Sul, Muniz Freire e São José
do Calçado.
A Associação dos Municípios mobilizou pontos de coleta de água potável, cesta
básica, produtos de limpeza,
produtos de higiene pessoal,
roupas, colchões e travesseiros,
que foram recolhidos para doações. A Universidade Federal
do Espírito Santo (UFES) também movimentou a ação “UFES
Solidária”, que ainda está recolhendo mantimentos para as vítimas das chuvas.
O Governo do Espírito Santo
destinou R$ 214 milhões para
o início da reconstrução das
cidades. A verba foi dividida
por investimentos do Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES), Fundo Cidades,
Fundo Estadual de Proteção e

Defesa Civil (Funpdec) e Fundo
Estadual de Assistência Social
(FEAS). Também foi disponibilizado o Cartão Reconstrução,
que está sendo repassado às
famílias que fazem parte do
Cadastro Único para Programas Sociais, do Governo Federal (CadÚnico). Além disso, os
moradores afetados estão com
crédito facilitado para a reconstrução de moradias e estabelecimentos comerciais.
A diretoria da Amunes também firmou parcerias neste período para minimizar os impactos
causados pelas chuvas. O presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), Gilson Daniel se reuniu
com o presidente da Comissão
de Infraestrutura da Assembleia
Legislativa (CoinfraES), deputado estadual Marcelo Santos,
para discutir sobre o trabalho
de prevenção de desastres.

MUNICÍPIOS ES

Prefeitos e vereadores recebem
orientações sobre ajustes para
Nova Previdência

P

refeitos, vereadores, presidentes de Câmaras e Institutos de Previdência, e servidores
municipais se reuniram no dia
09 de março, na sede do Tribunal de Contas para a palestra
“Ajustes obrigatórios aos municípios pós Reforma da Previdência”, ministrada pelo conselheiro Domingos Taufner.
O encontro, voltado para
os municípios com Instituto de
Previdência Própria (RPPS), foi
proposto pelo Tribunal, como
forma de orientar os municípios
quanto às mudanças necessárias na alíquota mínima e retirada do pagamento de benefícios
temporários pelo instituto.
“A alíquota não pode ser
menor do que a praticada pelo
Governo Federal para os servidores da União. Deverá ser no
mínimo de 14% ou progressiva,
não podendo resultar em receita menor e tendo como parâmetro mínimo a praticada para
os servidores da União e respeitando o previsto na Porta-

ria 1348/2019, da Secretaria da
Previdência”, explicou o conselheiro Domingos Taufner.
Os projetos de Lei com as
mudanças devem ser votados
e aprovados até abril, tempo
necessário para que em julho,
quando finda o prazo, a legislação esteja aprovada e sancionada, respeitando o prazo dos
noventa dias.
Vale destacar que os municípios que não votarem as alterações poderão ter seu Certificado
de Regularidade Previdenciária
(CRP) suspenso. “Sem o CRP, o
município ou estado deixará de
receber as transferências voluntárias da União. Com a constitucionalização do CRP, os municípios inadimplentes com as
obrigações previdenciárias não
conseguirão obter os recursos
recorrendo ao Judiciário, o que
ocorria até então.”
Durante sua fala, o conselheiro também enfatizou que o
processo eleitoral que se aproxima não pode, de forma algu-

ma, interferir nesse importante
debate que é a aprovação dos
ajustes referente à Previdência
Municipal.
Para fechar o encontro e reforçar o compromisso dos municípios, prefeitos, vereadores,
presidentes de Câmara e dos
Institutos de Previdência assinaram o Pacto pela Sustentabilidade dos Regimes Próprios
de Previdência dos Municípios
Capixabas, se comprometendo
a promoverem os ajustes necessários em seus municípios.
“Essa é uma discussão necessária e os municípios precisam se adequar. Se não fizeram
os ajustes, os prejuízos não terão impacto apenas no próximo gestor, como também toda
a população, por isso devemos
deixar as diferenças políticas de
lado e agir pelo bem comum”,
conclui o presidente da Amunes
e prefeito de Viana, Gilson Daniel Batista.
*Com informações Comunicação
Tribunal de Contas
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ARTIGO

Para não perder
recursos, municípios
precisam se adequar à
Reforma da Previdência
O Congresso Nacional promulgou
a Emenda Constitucional 103/2019,
conhecida como Reforma da Previdência.

E

la alterou várias regras de
aposentadorias do Regime
Geral de Previdência (RGPS),
que é administrado pelo INSS e
também do Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS) dos
servidores da União. A reforma
não atingiu os servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios. Entretanto, existem
algumas prescrições da aludida
reforma que já valem para os referidos entes públicos, mesmo
para aqueles que optem em não
aderir a reforma da previdência
como um todo.
Uma das medidas obrigatórias é que a alíquota de contribuição previdenciária do servidor seja no mínimo a alíquota
prevista para os servidores da
União. A alíquota mínima, calculada em relação a remuneração
tributável do servidor, que antes
era de 11%, passa a ser de 14%.
Também poderá ser feita na forma de alíquota progressiva, mas
utilizando como padrão mínimo
as alíquotas definidas para os
servidores públicos da União e
desde que não cause redução
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de receita e respeitando os termos da Portaria 1348/2019 da
Secretaria de Previdência do Ministério da Economia (SPREV).
A adequação da alíquota
deve ser feita por lei municipal
e somente poderá ser cobrada a
nova alíquota após 90 (noventa dias) de sua publicação. Por
isso, é importante a aprovação
da medida até final de abril do
corrente ano, considerando que
o limite dado pela SPREV encerra em julho deste ano.
Outro ponto que deve ser
observado é a proibição do pagamento, por parte de RPPS, de
benefícios temporários, como é
o caso do auxílio-doença, auxílio-reclusão, salário-maternidade
e salário-família. Esses benefícios
continuam existindo e pagos
pelo município, mas agora como
direito trabalhista e não mais
como benefício previdenciário.
Como essa parte é autoaplicável a partir da publicação da EC
103/2019 (13/11/2019) é importante que a lei local traga dispositivo prevendo a compensação
desses valores pagos pelo RPPS

Domingos Augusto Taufner
Conselheiro Vice-Presidente
do TCE-ES

após o advento da reforma.
Essas duas medidas obrigatórias devem ser implementadas
o mais rápido possível. O município que não fizer, bem como
não cumprir as outras obrigações previdenciárias, perderá
o Certificado de Regularidade
Previdenciária (CRP), ficando impossibilitado de receber
transferências voluntárias federais, inclusive empréstimos feitos em instituições financeiras
federais. E com a Reforma da
Previdência essa exigência ficou
constitucionalizada, nos termos
do art. 167, XIII, da Constituição
Federal (CF).
A não aprovação dessas medidas trará prejuízos incalculáveis, não somente para a atual
gestão, mas também à futura
gestão e os principais prejudicados serão os moradores do
município, pois poderá ocorrer
paralisação de obras e serviços
custeados por transferências
voluntárias.
Diante disso é importante
que a Câmara Municipal, que
conta com representantes de
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vários setores da sociedade e
é responsável pelos grandes
temas locais, aprove essas medidas obrigatórias observando
o prazo da anterioridade nonagesimal em consonância ao
prazo limite disposto na Portaria
1348/2019 da SPREV.

Existem outras regras que
também já incidem para os municípios, tais como: edição de lei
prevendo avaliação periódica
de aposentado por incapacidade permanente, prazo de dois
anos para criação da previdência complementar, rompimento

do vínculo para o servidor que
se aposentar pelo RGPS, proibição de que o município complemente o valor de aposentadorias concedidas pelo RGPS,
proibição de que sejam criados
novos RPPS.
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MULHERES
NA POLÍTICA
A representatividade feminina na política do Espírito Santo

O

eleitorado feminino corresponde a 52% do
eleitorado brasileiro, segundo dados estatísticos da Justiça Eleitoral, divulgados em 2018.
Ainda assim, a luta das mulheres por direitos e
pela representatividade feminina na política, é
uma luta diária. Cenário este que tem mudado
em todo o mundo.
Dentre as mais de 3.000 mulheres já eleitas no
Brasil como prefeitas, segundo a Confederação

Nacional dos Municípios, aqui no Espírito Santo,
quatro municípios são administrados por mulheres na atual gestão. São eles:
Guaçuí por Vera Lúcia Costa, Montanha por
Iracý Carvalho Baltar Fernandes, Piúma por Regina Martha Scherrer Rocha e São Gabriel da
Palha por Lucélia Pim Ferreira da Fonseca. Mulheres essas que, com garra, atuam em um cenário majoritariamente masculino.

VICE GOVERNADORA
JAQUELINE MORAES
Jaqueline é nascida em Duque
de Caxias (RJ) e veio para o Espírito
Santo aos 12 anos de idade. Microempresária e estudante de Direito,
começou sua vida na política nos
movimento comunitário de base.
Foi vereadora de Cariacica de 2013
a 2016, onde teve a oportunidade de ser vice-presidente da Mesa
Diretora e relatora de importantes
comissões. Com este trabalho, também criou e apresentou projetos de

defesa das mulheres. Hoje, é a primeira mulher negra a assumir a vice-governadoria do Espírito Santo.
“Ser mulher na política não é fácil. É desafiador representar a mulher, negra, que começou trabalhando nas comunidades. Mas por outro
lado, é isso que me fortalece e traz
ânimo para continuar. Em um passeio com minha família num domingo desses, fui parada por uma menina, também negra e com cabelos
cacheados assim como eu. Ela me
abraçou chorando e disse que ela

se parecia comigo. Isso não tem
preço. E é nesses momentos que eu
entendo que tenho responsabilidades e preciso continuar”.

PREFEITAS DO ESPÍRITO SANTO

Vera Lúcia Costa
(Guaçuí)
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Céia Ferreira
(São Gabriel da Palha)

Iracy Baltar
(Montanha)

Marta Scherrer
(Piúma)
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DEPUTADAS ESTADUAIS
Além disso, na Assembleia Legislativa do Espírito Santo também encontra-se outras representantes femininas na política. As Deputadas Estaduais Janete de Sá, Raquel Lessa e Iriny Lopes. Para
elas, o cenário ainda é de muita indiferença, mas de muita reestruturação social.

JANETE DE SANTOS SÁ
Iniciou na política em 1978 com
o movimento estudantil, foi a primeira mulher da América Latina a
presidir o Sindicato dos Trabalhadores da Vale dos estados do ES e
MG e, desde 2002, está como Deputada Estadual do Espírito Santo.
“A luta das mulheres perpassa pelo
fim de todas as formas de violência, assim como o combate às desigualdades de oportunidades. Nas
câmaras municipais, por exemplo,

RAQUEL FERREIRA
MAGESTE LESSA
Raquel Lessa foi eleita prefeita de
São Gabriel da Palha em 2004, sendo reeleita em 2008. Uma aprovação da boa gestão desempenhada,
que comprova que a mulher consegue administrar uma casa, a família
e também uma cidade. Ingressou na
Assembleia Legislativa em 2015 e foi
reeleita em 2018. Também foi a primeira mulher a ocupar a Comissão de

IRINY NICOLAU
CORRES LOPES
Deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores do Espírito
Santo. Em 2002 foi eleita Deputada Federal, sendo reeleita por dois
mandatos e, em 2011, a convite da
presidenta Dilma Rousseff, tornou-se ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, cargo que
tanto se orgulha.
“A luta das mulheres é árdua,
pois o machismo é estrutural na
sociedade brasileira. Inúmeros es-

as mulheres representam 13,3% do
total de assentos (2012); na Câmara dos Deputados o percentual é de
9,94% e no Senado elas ocupam 13
das 81 cadeiras. Todas as conquistas das mulheres foram fruto de
sacrifícios e muita luta. Para que
possamos avançar na construção
de uma sociedade com igualdade
entre os gêneros, respeito à dignidade das mulheres, e o fim de todas as formas de violência contra
as mulheres, é preciso atacar o sistema social amparado no patriar-

cado, que gera o machismo. Afirmo
convicta de que a mulher pode não
mudar com a política, mas a política muda com a presença da mulher
e muda para melhor”.

Justiça, tornando-se primeira secretária da Mesa Diretora e atualmente,
terceira secretária. “A participação
feminina tem que aumentar, fazer a
diferença na sociedade. Muitas partidos incluem as mulheres nas disputas eleitorais para cumprir a legislação de cotas, em sua maioria para
compor chapas com homens que já
possuem uma trajetória dentro da
política. Proponho ampliar o debate
da participação da mulher de forma
mais ativa na vida política e partidá-

ria, bem como nos pleitos eleitorais.
Aumentar a cota de 30% para 50%
com uma reforma política profunda
que permita que o Parlamento seja o
espelho da nossa sociedade”.

tudos demonstram a capacidade
da mulher em governar e que ela
se sai melhor do que homens na
política. Prova dessa capacidade
são os exemplo da primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda
Ardern e da chanceler federal da
Alemanha, Angela Merckel que obtiveram ótimos resultados no combate à COVID-19 em seus países.
Se quisermos dar um bom salto
na equidade de gênero na política,
precisamos adotar uma legislação
mais eficiente. O mundo tem metas para isso no trabalho, em espa-

ços de poder, mas o Brasil continua com um pensamento atrasado
e misógino. Ainda teremos muitos
anos de luta pela frente para mudar essa cultura”.
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Espírito Santo e Minas Gerais
lançam plano estratégico de
desenvolvimento econômico

F

oi lançado na manhã do dia
17 de fevereiro, o Plano Estratégico de desenvolvimento econômico elaborado pelas
Federações das Indústrias do
Espírito Santo (Findes) e de Minas Gerais (FIEMG), em parceria
com os respectivos governos
estaduais. O plano tem o objetivo de promover melhorias na
infraestrutura destes estados,
possibilitando mais oportunidades para empresas, gerando
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mais empregos e contribuindo
com o desenvolvimento socioeconômico das regiões.
O presidente da Associação
dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), Gilson Daniel, esteve presente na apresentação
do Plano em Belo Horizonte e
está convicto de que os dois estados estão dando mais um passo para a valorização local. “Os
dois estados tem grande potencial para o desenvolvimento so-

cioeconômico, beneficiando as
diferentes áreas, como cultura,
gastronomia e turismo. Além
disso, o investimento trará mais
vagas de emprego para os capixabas e os mineiros”.
De acordo com o estudo
realizado pelas entidades que
lideram o movimento, os investimentos previstos no Plano Estratégico têm grande potencial
de geração de emprego e renda, dentro e fora dos dois esta-
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dos. A previsão é de aumento
no faturamento em aproximadamente R$170 bilhões em diversos setores, sendo cerca de
R$60 bilhões em MG, R$17 bilhões no ES e R$93 bilhões no
restante do País.
Estima-se também que o
mercado de trabalho brasileiro
pode ser impulsionado com um
incremento de 104 mil postos de
trabalho, sendo 47 mil em MG e
12 mil no ES, com uma geração
de R$33 bilhões de renda salarial. A arrecadação de impostos
também pode crescer cerca de
R$ 8 bilhões com a execução do
plano, elevando a capacidade
dos estados de prover serviços
públicos à população.
Áreas de atuação do plano
Nas áreas de Infraestrutura
e Logística, uma das pautas é
a concessão e duplicação das
BRs 381 Norte, que liga Belo

Horizonte a Governador Valadares, e 262 Leste, entre João
Monlevade (MG) e Viana (ES).
O plano destaca ainda a renovação da concessão da Estrada
de Ferro Vitória-Minas, a implantação das Estradas de Ferro (EFs) 118 e 354 e a construção do Contorno Ferroviário da
Serra do Tigre.
No foco estratégico do setor de Óleo e Gás, as diretrizes
para o Mercado Livre de Gás e
a aprovação do Projeto de Lei
6407/13, que dispõe sobre medidas para fomentar a Indústria
de Gás Natural, são defendidas.
Para a região do Rio Doce,
principal bacia hidrográfica presente nos dois estados, o foco
é a busca pelo desenvolvimento
do Vale do Rio Doce. As entidades preveem um esforço junto
ao Governo Federal e às bancadas no Congresso Nacional

para aprovação e regulamentação do novo regramento para
as Parcerias Público-Privadas
(PPPs) em saneamento básico,
estabelecendo uma meta arrojada para concessão nessa modalidade dos serviços de tratamento de água e esgoto em
toda a Bacia.
A segurança jurídica e as
transações interestaduais também ganham destaque por
meio de propostas de simplificação tributária e de convalidação de incentivos fiscais. O
plano prevê convênios entre os
Fiscos dos dois estados e a redução de obrigações acessórias
que não contribuem para o desenvolvimento dos trabalhos de
fiscalização e oneram o contribuinte.
*Com informações da Assessoria de Comunicação do Governo
do Estado do Espírito Santo
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Detran-ES autoriza sinalização de
trânsito para 17 municípios
O

Governo do Estado, por
meio do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito
Santo (Detran), autorizou a sinalização viária vertical e horizontal para mais de 17 municípios. A solenidade aconteceu
no Palácio Anchieta, no dia 04
de fevereiro.
Os serviços serão de demarcação de faixa elevada para
travessia de pedestres; faixa de
travessia de pedestres; marca
de delimitação e controle de
estacionamento; demarcação
de vaga para pessoa portadora de deficiência e para idoso;
além de outros dispositivos. Já
a sinalização vertical, compreende o pórtico e semipórtico na
chegada dos municípios; placa
indicativa turística; placas de
regulamentação, dentre outros,
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conforme projetos aprovados
pelos municípios.
Os municípios beneficiados
são: Iconha, São Roque do Canaã, Santa Teresa, Viana (bairros
Areinha e Nova Bethânia), Santa Maria de Jetibá, Laranja da
Terra, Venda Nova do Imigrante,
Itarana, João Neiva, Santa Leopoldina, Marilândia, Mimoso do
Sul, Marataízes (complemento),
Muniz Freire, Guaçuí, Bom Jesus
do Norte e Iúna. O investimento
total é de R$ 3.818.590,08, com
recursos provenientes de multas
de trânsito, conforme determina
o Código de Trânsito Brasileiro
(CTB).
Durante a solenidade de assinatura da ordem de serviço,
o diretor geral do Detran-ES,
Givaldo Vieira, reforçou que a
sinalização ajuda na construção

de um trânsito mais seguro. “As
cidades sofrem com o crescimento do número de veículos,
com acidentes e com desastres
naturais, como a enchente que
devastou Iconha, Alfredo Chaves, Castelo e outros municípios
em janeiro. Estive em Iconha
com a equipe técnica do Detran
e da Prefeitura para avaliarmos
os danos causados à sinalização
e hoje podemos autorizar este
serviço para ajudar a recuperar
a cidade”, explicou.
Também estiveram presentes
na solenidade a vice-governadora Jaqueline Moraes; o presidente da Assembleia Legislativa,
deputado Erick Musso; o diretor
técnico do Detran|ES, George
Alves; além de deputados estaduais, prefeitos e lideranças municípios contemplados.
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Assembleia Geral Extraordinária
apresenta relatório de atividades
desenvolvidas em 2019

N

o final de 2019, a Amunes
realizou a 4ª Assembleia
Extraordinária para apresentação das ações desenvolvidas
durante todo o ano e as propostas para o ano de 2020. O presidente da associação, Gilson
Daniel, iniciou o encontro apresentando as ações realizadas
pela Amunes, desde capacitações até elaboração do Manual
de orientações e Defesa.
De abril a outubro de 2019,
1337 servidores municipais foram
capacitados em diversas áreas de
atuação, em parceria com CNM
Qualifica, ESESP, IFES, UFES,
EDP e TCEES através da Escola
de Contas. Também foi criado o
“DE OLHO NO TC – manual de
orientação das defesas”, programa em que os prefeitos recebem
via Whatsapp informações sobre
processos que estão sendo julga-

dos no Tribunal de Contas, bem
como, elaboração do Manual de
orientações e Defesa.
Também foram apresentadas
as novas ações da Comunicação
Municipalista, como a publicação de matérias nas primeiras
páginas do Diário Oficial dos
Municípios (DOM). “Todo esse
conteúdo é produzido com a colaboração dos municípios que,
em contato com a comunicação,
envia notas e matérias sobre as
atividades e ações das cidades”,
explicou o presidente da Amunes, Gilson Daniel.
O presidente falou ainda das
atuações conjuntas e parcerias
que a AMUNES realizou em 2019
como, por exemplo, a interlocução com diversos órgãos governamentais; a gestão institucional
com o TCEES e a desburocratização do ambiente de negócios em

parceria com a SEDES, SEBRAE e
a JUCEES.
Em 2019, a AMUNES realizou o 8º Congresso Gestão das
Cidades, que foi um sucesso,
recebendo 1.500 pessoas por
dia para se qualificar nas mais
diversas áreas da administração
pública. O presidente destacou
ainda, que o 8º Congresso Gestão das Cidades foi totalmente
pago com dinheiro dos patrocinadores e expositores, não sendo necessário investir dinheiro
da AMUNES para a realização
do evento.
Para 2020, o objetivo é atingir números maiores, trazendo
novas capacitações, reuniões
para orientação do serviço público e uma comunicação cada
vez mais próxima dos municípios através das redes sociais,
site e canais de comunicação.
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AÇÕES DA
AMUNES
Lançamento da Revista
Municípios ES
Durante a reunião dos prefeitos com o governador do ES,
Renato Casagrande, o presidente
da Amunes lançou a primeira edição da revista da Associação. A
primeira edição trouxe matérias
importantes como o Congresso
Gestão de Cidades, artigos técnicos dos conselheiros do Tribunal
de Contas e da Findes, que trouxeram informações importantes
para os gestores públicos.
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Prefeitos debatem fim das Comarcas com membros da OAB
Preocupados com a integração das comarcas dos municípios, os prefeitos capixabas participaram de uma reunião com
o presidente da OAB-ES, José
Carlos Rizk e a diretoria, no dia
19 de dezembro. O encontro teve
como objetivo a troca de ideias,
para que fossem encontradas outras alternativas para o serviço, já
que, segundo os prefeitos, essa
atitude implicará na dificuldade
do acesso da população aos serviços judiciários. Durante a reunião também foi apresentado um
breve resumo do estudo técnico
realizado pelo TJES.

Tribunal de Contas apresenta levantamento sobre Educação

O conselheiro Rodrigo Coelho, juntamente
com sua equipe técnica, apresentou a diretoria
da Amunes o resultado do Levantamento de Dados Educacionais do Espírito Santo. O levantamento, que teve por objetivo verificar e analisar
a oferta e a demanda por vagas nas redes públicas estadual e municipais da educação básica,
bem como sua distribuição nos estabelecimentos de ensino e evolução nos indicadores per-

tinentes, abrangeu os 78 municípios capixabas.
A fiscalização, apontou dados sobre o regime de
colaboração entre a rede estadual e as redes municipais, existência de sistema informatizado de
gestão escolar, capacidade física das redes, indicadores educacionais (Ideb, taxa de distorção
idade-série e taxa de abandono) e localização da
escola em relação ao endereço dos alunos.
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Municípios se unem para ajudar vítimas das chuvas em Iconha,
Vargem Alta e Alfredo Chaves

Devido às fortes chuvas que atingiram a região
sul do Espírito Santo na noite do dia 17 de janeiro, a Amunes, em parceria com os demais municípios, está mobilizada para recolher doações para
as vítimas. Iconha, Vargem Alta e Alfredo Chaves

estão em estado de calamidade pública e receberam durante todo o final de semana doações
e apoio de todos os municípios do Estado, que
uniram forças para ajudar na limpeza das cidades
e levar comida para a população.

Associação apresenta demanda dos municípios ao Tribunal de Contas

A diretoria da Amunes se reuniu no dia 21 de
janeiro com o presidente do Tribunal de Contas
do Estado (TCE-ES), conselheiro Rodrigo Chamoun. Essa foi a primeira reunião da instituição
com a nova gestão do TC. Durante o encontro, os
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representantes da Amunes apresentaram alguns
anseios dos municípios, como orientações sobre
royalties e recursos do Fundo Cidades, capacitação e parcerias para projetos futuros.

MUNICÍPIOS ES

DER apresenta Programa de Municipalização do Trânsito a prefeitos
O diretor presidente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), Luiz Cesar
Maretto e a equipe técnica do
DER-ES apresentaram a diretoria da Amunes o Programa
de Municipalização do Trânsito, durante reunião na sede do
Departamento no dia 21 de janeiro. O programa também foi
apresentado para os prefeitos
durante a Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 13, na
sede da Associação.

Diretoria da Amunes e Detran conversam sobre retorno e ampliação
dos postos de atendimento

A

diretoria da Amunes se
reuniu com o Detran, na
pessoa do Diretor-Geral, Givaldo Vieira, na tarde do dia 30 de
janeiro para apresentar as dificuldades quanto a suspensão
dos serviços da vistoria veicular nos municípios, colocando
em pauta o retorno e ampliação dos postos de atendimento. Na deliberação ficou definido que será publicada uma
instrução de serviço permitin-

do a expansão da atividade pelas empresas credenciadas nos
municípios da mesma circunscrição, atendendo a solicitação
apresentada da Amunes.
“Essa é mais uma conquista
da Amunes! Precisamos buscar maneiras de atender as demandas dos municípios e dos
cidadãos capixabas. Os postos
de vistoria são de extrema importância para a normalidade
das atividades diárias da popu-

lação”, explicou o presidente da
Amunes, Gilson Daniel.
Segundo o Secretário da
Amunes e Prefeito de Santa Leopoldina, Valdemar Luiz Horbelt
Coutinho (Vavá), “os serviços
de vistoria devem ser realizados
dentro dos municípios, evitando
que os motoristas se desloquem
para buscar a regularização de
seus veículos, além de problemas futuros ou até mesmo no
percurso”, explicou ele.
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Associação leva doações para Ibitirama, Dores do Rio Preto, Divino
São Lourenço e Irupi
Os municípios do Espírito Santo atingidos pelas
últimas chuvas, ainda estão precisando de doações
para o auxilio no restabelecimento da normalidade.
No dia 1° de fevereiro, o presidente da Amunes, Gilson Daniel, esteve em Ibitirama, Dores do Rio Preto,
Divino São Lourenço e Irupi, levando doações (colchões, alimentos e materiais de limpeza). As equipes ainda estão mobilizadas na realização da limpeza das cidades e no apoio aos desabrigados.
O Governo do Estado decretou Situação de
Emergência para 16 cidades, são elas: Alegre; Apiacá; Bom Jesus do Norte; Cachoeiro de Itapemirim;
Castelo; Divino de São Lourenço; Domingos Martins; Dores do Rio Preto; Guaçuí; Ibitirama; Irupi;
Jerônimo Monteiro; Marechal Floriano; Mimoso do
Sul; Muniz Freire e São José do Calçado. Também
decretou Estado de Calamidade para seis outros:
Alfredo Chaves; Conceição de Castelo; Iconha;
Iúna; Rio Novo do Sul e Vargem Alta.

Prefeitos e presidência do TJ-ES conversam sobre a unificação
das comarcas

O Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito
Santo (TJ-ES), Ronaldo Gonçalves de Sousa, recebeu em seu gabinete, na noite do dia 12 de fevereiro, prefeitos de todo o estado para uma conversa
sobre a unificação das comarcas. Eles pontuaram
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as dificuldades que a população enfrentará com
essa determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e se colocaram à disposição para contribuir com a necessidade do Tribunal, para evitar
que a unificação seja realizada.

MUNICÍPIOS ES

Amunes assinará parceria com Dnit para qualificação de professores

A Associação dos Municípios do Estado do
Espírito Santo e o Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (DNIT) assinaram a adesão ao Programa Nacional de Educação para o Trânsito, o Conexão DNIT. O programa promoverá a qualificação gratuita de
servidores da educação dos municípios próximos
às rodovias sob jurisdição do Departamento.
A apresentação foi feita pelo Romeu Scheibe Neto,
superintendente do Dnit e Debora Marcia Peres,
analista em Infraestrutura de Transportes, do Departamento e, representando a Amunes, o presidente e prefeito de Viana, Gilson Daniel; o diretor e
prefeito de Santa Leopoldina, Valdemar Coutinho

(Vavá) e a secretária executiva, Emanuela Pedroso.
Com a parceria, serão oferecidos cursos aos professores com carga horária de 80h, sobre educação no trânsito para elaboração de planos de aula
que abordem a temática do trânsito de forma
transversal. O programa conta com mecanismos
de monitoramento e controle informatizados,
contemplando plataforma educacional e aplicativo direcionado aos professores e gestores das
escolas participantes, ferramentas de avaliação,
e mecanismos de estímulo à sustentabilidade dos
materiais produzidos através de premiação de
escolas, e concursos de atividades.
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Fórum Estadual de Controle Interno do Estado foi constituído em
reunião na Amunes

A sede da Amunes recebeu na tarde do dia
03 de março, a 10ª edição da Reunião Técnica
do Fórum Estadual de Controle Interno do Estado do Espírito Santo (FECONTES). Na reunião, foi efetivado o fórum e seus participantes,
com o objetivo de oportunizar mais um canal
de diálogo sobre o controle interno do estado.
No final do evento foi realizada a posse da nova
diretoria da Fecontes.
A Amunes reitera a importância dos controladores, para a garantia da transparência da

gestão pública municipal, uma vez que atuam
fortemente na prevenção, controle e fiscalização, buscanco sempre os melhores resultados
para a população.
Além dos controladores internos dos municípios, também estavam presentes a Secretária
Executiva da Amunes, Maria Emanuela Pedroso;
o presidente da reunião, Cleuton Ladislau; o Secretário de Estado de Controle e Transparência,
Edmar Camata e o Superintendente da Controladoria Geral da União, Ricardo Plácido Ribeiro.

Diretoria apresenta relatório financeiro de 2019 para Conselho Fiscal

A prestação de contas da Amunes foi apresentada ao Conselho Fiscal da associação no dia 09
de março , na sede da Associação. Foram apresentados os relatórios financeiros, balancetes e
balanço de contas referente ao exercício financeiro do ano de 2019, aplicação de fundos e gastos
ordinários e extraordinários, nos termos do art.
44, I do Estatuto, encerrando o ano em questão
com superavit. A apresentação foi feita pela se-
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cretária executiva Maria Emanuela Alves Pedroso.
A eleição da diretoria do Conselho Fiscal também foi realizada por aclamação, ficando assim
composta: Weliton Virgilio Pereira, prefeito de
Iuna é o Presidente do Conselho Fiscal; Sergio
Farias Fonseca, prefeito de Jerônimo Monteiro é
o Vice-Presidente do Conselho Fiscal; Christiano
Spadetto, prefeito de Conceição de Castelo é o
Secretário do Conselho Fiscal.

MUNICÍPIOS ES

Tarifa Social em pauta

No dia 11 de março, a Secretária Executiva da
Amunes, Maria Emanuela Pedroso, recebeu representantes da EDP; da Secretaria de Trabalho,
Assistência e Desenvolvimento Social (Setades);
a presidente do Colegiado Nacional de Gestores
Municipais de Assistência Social (Cogemas/ES),
Elcimara Loureiro e representantes de municípios, para uma conversa sobre estratégias para

uma busca ativa de beneficiários da Tarifa Social
de Energia Elétrica. O benefício pode ser concedido para mais de 180 mil inscritos no Cadastro
Único (CadÚnico), referente a todos às cidades.
Amunes e EDP trabalharão junto às administrações públicas para captar o maior número de famílias do CadÚnico, para efetivar o recebimento
do desconto na conta de energia.

Impacto nos municípios capixabas com o fim do imposto dos
combustíveis
Nós da Associação dos Municípios do Estado
do Espírito Santo (Amunes) nos solidarizamos
com toda a população capixaba que esperava a
redução do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), como forma de baixar
o preço dos combustíveis. Contudo, destacamos
que a posição do governador Renato Casagrande em não ceder ao desafio feito pelo presidente
da República, Jair Bolsonaro, foi sábia e em favor
de todos os capixabas.
Ao todo, 58% dos impostos recolhidos ficam
com o Governo Federal, 24% com o Estado e
apenas 18% é devolvida aos municípios, justamente onde a vida acontece. Com a extinção dos
tributos dos combustíveis, os municípios deixariam de arrecadar cerca de R$ 400 milhões, o
que impactaria diretamente na prestação de serviços básicos, como segurança, educação, infraestrutura e recursos humanos.
Quanto à arrecadação do ICMS, cerca de 25%
é destinada aos municípios. Trata-se de uma receita importante para manter a prestação dos

serviços básicos oferecidos.
Sabemos que o atual valor do combustível
impacta no orçamento doméstico, assim como
em toda cadeia de produtos e serviços que utilizam o transporte: serviços de entrega, aquisição
de roupas, lazer e o próprio transporte público.
E, por isso, esperamos que a reforma tributária
proposta pelo Governo Federal aconteça, traga
equilíbrio fiscal para o país, e que encontre nela a
solução, sendo a saída para reduzir a quantidade
de impostos para o cidadão que está na ponta.

55

Escola de Governo capacita mais de
200 servidores em 2020
M
ais de 200 servidores foram
qualificados pela Escola de
Governo nos meses de fevereiro
e março de 2020. As formações
aconteceram nas áreas de comunicação municipalista, Nova Previdência e Licitações, que diante
da grande procura, foi aberta
uma nova turma, prevista para o
mês de abril.

A promoção de cursos e seminários é uma das frentes da Amunes, uma vez que contribuem
para uma gestão mais forte e
qualificada. “Os seminários foram
realizados conforme as solicitações dos municípios. Os agentes
apontaram as áreas que mais necessitavam de qualificação, e nós
articulamos junto a CNM. Foram

momentos importantes, onde os
servidores puderam tirar dúvidas
e compartilhar as experiências
vividas nos municípios”, explica.
Os cursos e seminários promovidos pela Escola de Governo
é um dos eixos do Planejamento
Estratégico. Em 2019, foram qualificados mais de 1300 servidores
públicos municipais.

Servidores participam do curso “A Nova
Previdência nos RPPS municipais”

O

primeiro curso da escola de
Governo trouxe aos servidores um tema muito atual e que
tem gerado dúvidas nas administrações públicas, que foi “A Nova
Previdência nos RPPS municipais”. O seminário foi realizado
no auditório do Conselho Regional de Administração do Espírito
Santo (CRA-ES), em Vitória.
O presidente da Amunes e
Prefeito de Viana, Gilson Daniel deu boas-vindas aos par-
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ticipantes juntamente com o
vice-presidente do Tribunal de
Contas - ES, Domingos Taufner,
que falou da importância da
capacitação sobre as normas
previdenciárias para os municípios, e também com o presidente da Associação Capixaba
dos Institutos de Previdência
(Acip), Wilson Marques Paz.
A primeira palestra foi
“Emenda nº 103 e sua aplicação
para os municípios”, ministrada

pelo auditor fiscal da Receita,
Ciro Miranda Caetano Milliole,
que também palestrou na parte
da tarde do seminário; a segunda palestra foi sobre o Gui da
Previdência Complementar dos
Entes Federativas, com Lilian
Alves de Almeida e “Concessão
de empréstimo consignado pelos RPPS”, ministrada pelo consultor da área de previdência
da CNM, Antônio Mário Rattes
de Oliveira.

MUNICÍPIOS ES

Os Desafios da Comunicação nos Municípios foi
tema de capacitação

Q

uais as maiores dificuldades enfrentadas pelos
municípios quando se trata de
comunicação? Esse foi o questionamento levantado durante
a capacitação “Os Desafios da
Comunicação nos Municípios”,
realizada pela Escola de Governo da Amunes em parceria com

o programa CNM Qualifica. O
curso foi realizado na sede da
Amunes, e ministrada pela jornalista da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Sarah Buogo.
Mais de 40 servidores responsáveis pela comunicação de
diferentes municípios do Espíri-

to Santo participaram da qualificação, que rendeu debates
sobre qual a melhor maneira de
se comunicar com os munícipes
e apresentar os serviços realizados pelas Prefeituras. Ao longo
do curso os assessores e secretários de comunicação puderam
compartilhar suas experiências.

Cursos suspensos
D

iante da pandemia do Coronavírus, os cursos programados
para os meses de março e abril foram suspensos. Assim que
for definido um novo calendário, divulgaremos no nosso site e
nossas redes sociais.
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CNM soma 40 anos na luta
municipalista

A

Confederação Nacional de
Municípios (CNM) celebrs
40 anos de luta pela autonomia
municipal em 8 de fevereiro. Ao
lado das estaduais e microrregionais, a entidade, fundada em
1980, é uma referência na defesa dos interesses municipais visando a melhoria da qualidade
de vida da população local.
Com sede em Brasília, a CNM
mantém diálogo constante com
representantes da esfera federal dos três Poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário –,
atuando como um elo para a
gestão municipal. Esse foi justamente um dos motivos da
criação da entidade. Com a redemocratização do país após a
ditadura militar, o movimento
municipalista também se reorganizava, mas muito do que era
articulado nas federações se
perdia no âmbito nacional. Assim, para reunir as demandas e
reivindicá-las a nível federal, é
que surge a Confederação.
O trabalho de levar as vozes
das microrregionais e estaduais, além de auxiliar os gestores
locais a prestarem um serviço

de excelência nos Municípios,
é encabeçado diariamente pela
CNM, que tem técnicos e especialistas em diversas áreas para
acompanhar propostas que impactem os Entes locais, esclarecer dúvidas, analisar indicadores e programas, entre outros.
No portal on-line, a Confederação ainda oferece conteúdo
exclusivo com ferramentas para
os Municípios filiados.
Além disso, anualmente,
desde 1998, quando ocorreu

a primeira edição, a entidade organiza a Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios,
que chegará a 23ª edição em
2020. O evento reúne milhares
de participantes, especialistas
e representantes do governo
federal, incluindo presidentes
da República, parlamentares e
juristas. Neste ano, o encontro,
que está marcado para 25 a 28
de maio, relembrará os 40 anos
da CNM e terá o tema Município: palco da vida.

Conquistas para o ES
A CNM esteve à frente de importantes conquistas no decorrer de quatro décadas, como
os aumentos sucessivos dos
percentuais do Fundo de Participação dos Municípios (FPM)
entre 1983 e 1993, a aprovação
da Taxa de Iluminação Pública
em 2002 e o regulamento do
Imposto sobre Serviços (ISS)
em 2003. Atuou ainda na criação do Fundo de Apoio às Ex-
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portações (FEX) em 2004, em
100% do Imposto Territorial Rural (ITR) para os Municípios em
2007, na criação do Apoio Financeiro aos Municípios (AFM)
em 2009, na repatriação de recursos em 2017 e na partilha da
cessão onerosa, que distribuiu
R$ 5,3 bilhões entre os Entes
municipais.
Para os Municípios do Espírito Santo, as principais con-

quistas municipalistas, mobilizadas pela CNM com apoio
de parceiras, como a Associação dos Municípios do Espírito
Santo (Amunes), rendeu aos
cofres municipais mais de R$
15,5 bilhões. Desse total, R$ 7,6
bilhões são referentes à regulamentação do ISS, R$ 1,7 bilhão
ao repasse do salário educação
e R$ 1,3 bilhão à Taxa de Iluminação Pública.

MUNICÍPIOS ES

Primeiro decêndio de março tem queda de mais
de 13% comparado ao mesmo período de 2019

A

s prefeituras receberam no
dia 10 de março, o repasse
do primeiro decêndio do Fundo
de Participação dos Municípios
(FPM) deste mês. O valor, de R$
3.050.213.575,37 já descontada
a retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), apresenta uma
queda de 13,91% se comparado com o mesmo decêndio de
2019.
Se considerada a inflação do
período, a redução é de 16,39%.
Em valores brutos, incluindo
o Fundeb, o montante é de R$
3.812.766.969,21. A Confederação Nacional de Municípios
(CNM), que disponibiliza os valores por Estado e coeficiente do
Ente municipal para auxiliar os
gestores no planejamento, lembra que esse primeiro decêndio,
geralmente, é o maior do mês e
representa quase a metade do
valor dos 31 dias.

A preocupação com a queda
em relação ao ano passado se
soma à perspectiva real de valores menores nas transferências
futuras do FPM, que é a principal fonte de receita para grande
parte dos Municípios. Apenas
se não considerada a inflação, é
que houve comportamento positivo desde janeiro, comparando-se com os mesmos resultados de 2019.
Do total repassado para todos
os Municípios, os de coeficientes
0,6 que representam a maioria
(2.454 ou 44,07%) ficarão com
o valor de R$ 755.186.142,11, ou
seja, 19,81% do que será transferido. Os Municípios de coeficiente
0,6 se diferem para cada estado,
uma vez que cada um tem um
valor da participação do Fundo.
Com relação ao acumulado
do ano, verifica-se que o valor
total do FPM vem apresentando
um crescimento positivo. O total repassado aos Municípios no
período de janeiro até o 1º de-

cêndio de março de 2020, apresenta um crescimento de 2,53%
em termos nominais (sem considerar os efeitos da inflação)
em relação ao mesmo período
de 2019.
Ao considerar o comportamento da inflação, observa-se
que o FPM acumulado em 2020
a queda de 1,20% em relação
ao mesmo período do ano anterior. O ano de 2020 começa
com informações preocupantes para os atuais gestores municipais, com perspectiva real
de queda da transferência do
FPM, principal fonte de receita
para grande parte dos municípios. Diante disso, pode-se conferir o valor do 1º Decêndio que
será creditado para seu Município nas tabelas abaixo com
informações por coeficientes e
por Estado. Nelas consta os valores brutos do repasse do FPM
e os seus respectivos descontos, os 20% do Fundeb, 15% da
saúde e o 1% do Pasep
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Tribunal de Contas cria hotsite com orientações
para gestores públicos e equipes

B

uscando contribuir para
a agilidade na tomada de
decisões por parte de gestores e equipes, urgência necessária para o enfrentamento ao
novo coronavírus, o Tribunal de
Contas do Estado do Espírito
Santo (TCE-ES) disponibiliza
hotsite de orientações. O canal
dispõe de um guia básico que
aborda assuntos como contratações públicas, gestão fiscal,
orçamentária, previdenciária,
pessoal, dentre outros, relacionados à esfera do TCE-ES
e que tenham ligação com o

62

combate à COVID-19.
A ação visa inibir práticas ilegais e antieconômicas por desconhecimento. A Corte ainda
instituiu comissão técnica para
responder a questionamentos
formulados por agentes da Administração Pública acerca de
medidas praticadas em decorrência do combate à pandemia.
No hotsite, há um espaço específico para o envio de dúvidas.
Elas serão respondidas com
base na legislação vigente e/ou,
com base na jurisprudência da
Corte e, subsidiariamente, com

base na jurisprudência de outros Tribunais.
O hotsite também contará
com uma aba de “links externos”.
Nesse campo serão inseridas informações disponibilizadas por
outros órgãos. Já podem ser
consultadas orientações e notas
técnicas dos tribunais de Contas
do Rio Grande do Sul, de Rondônia e do Pará, da Secretaria
do Tesouro Nacional, além de
curso online oferecido pela Escola de Gestão Pública.
*Texto da Assessoria de Comunicação do Tribunal de Contas.

MUNICÍPIOS ES

Tribunal de Contas altera prazos
devido pandemia da COVID-19

A

tualmente, conforme amplamente divulgado pelos
órgãos de saúde e impressa, o
mundo enfrenta uma crise de
saúde em decorrência da COVID-19 e, tendo em vista que
não existem medidas preventivas como vacinas e tratamentos
especificados, a principal orientação da OMS é o isolamento
social para conter a disseminação do vírus e assim não sobrecarregar o sistema de saúde.
O isolamento social ocasionou não somente uma mudança no cotidiano da sociedade,
como também modificou o
funcionamento de diversos órgãos públicos, e por esta razão,
o TCE-ES através da decisão
plenária nº 07 de 13/03/2020,
apresentou 03 (três) níveis de
medidas para inibir a disseminação do vírus. Inicialmente,
foi aplicado à corte o nível 01,
alterando-se apenas atividades
internas do Tribunal.
No entanto, considerando o
agravamento da pandemia no
território do Estado do Espírito Santo e a nítida transmissão
comunitária do vírus em todo o
território nacional, as medidas
dotadas atingiram o nível 03
da decisão plenária supracitada, sendo necessária a adoção
de medidas drásticas definidas
através da Portaria Normativa
n° 27 de 22 de março de 2020,
que suspendeu o atendimento
ao público, as sessões plená-

rias, os prazos processuais e as
atividades presenciais na corte
de contas.
Especificamente no tocante
à suspensão dos prazos processuais, registra-se que a portaria
acima mencionada foi alterada
pela Portaria Normativa nº 46
de 01/04/2020,
que excepcionalmente prorrogou por 30
(trinta) dias após o término da
sua vigência os termos finais
dos prazos para apresentação
ao TCE-ES, das prestações de
contas mensais e remessa de informações relativas aos meses
12 e 13 de 2019, demais meses
de 2020, prestações de contas
anuais de gestores de órgãos
e de entidades das administrações públicas municipais e estaduais, inclusive de consórcios
públicos, empresas públicas e
sociedades de economia mista,
relativas ao exercício de 2019,
e demais obrigações acessórias regulamentadas por meio
das Instruções Normativas TC
31/2014 , TC 38/2016, 43/2017,
44/2018 e pelas Resoluções TC
162/2001 e 245/2012.
A comunicação do não encaminhamento ou do não cumprimento dos requisitos legais
e regulamentares relativos à
formalização da Prestação de
Contas Anual dos Chefes de
Poderes Executivo, relativo ao
exercício de 2019, será processada após o término do prazo
supramencionado.

Mas fique atento, a suspensão dos prazos vigoram até a
descontinuidade da transmissão da doença (COVID-19) com
risco de ocorrência de grande
magnitude e dispersa no território estadual, a ser declarada
por nova Portaria, EXCETO em
relação aos processos de controle externo em que haja medida cautelar deferida ou determinada e, quando requerida,
esteja pendente de apreciação,
aplicando-se a exceção prevista
neste artigo aos prazos processuais em recursos cabíveis em
face do indeferimento, do deferimento ou da determinação de
medidas de natureza cautelar.
Ou seja, no caso de concessão de cautelar ou, porventura,
uma notificação em processo com pedido de cautelar, os
agentes públicos deverão respeitar o prazo para manifestação e cumprimento da decisão.
Por fim, destaca-se que as
sessões ordinárias do TCE-ES
permanecem suspensas, sendo realizadas sessões virtuais
apenas para análise de matérias
administrativas e julgamento de
medidas cautelares.

63

GIRO
MUNICIPAL
Vitória está entre oito capitais brasileiras com as contas ajustadas

Vitória está entre as oito capitais do País com
uma situação fiscal confortável. O quadro das finanças dos municípios no último ano de gestão
dos prefeitos foi detalhado, pela primeira vez,
num estudo realizado pela Consultoria Tendências. O estudo apontou que a capital capixaba
está com as contas ajustadas, recebendo a nota
7,3, considerada “boa” na classificação geral.
“Esse resultado é espetacular, pois ele confirma a eficiência das nossas medidas para enfrentar uma situação absolutamente hostil. Nos primeiros quatro anos de governo, nós governamos
com o equivalente a três orçamentos, ou seja,
quatro anos com recursos para apenas três anos.
Mesmo assim, demos a volta por cima e agora,
no final do mandato, entregamos a Prefeitura de
Vitória com contas equilibradíssimas, numa situ-
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ação fiscal invejável e entre as principais capitais
do País que conseguiram chegar ao fim do mandato com esse equilíbrio. Além da perda do Fundap, enfrentamos a grave crise econômica que se
estabeleceu no País no fim de 2014 e que, de certa forma, ainda não acabou. Quero agradecer à
equipe da PMV e a todos que participaram desse
esforço enorme e diário para entregar as contas
do município equilibradas para o próximo prefeito”, disse o prefeito de Vitória, Luciano Rezende.
As prefeituras receberam notas de 0 a 10 com
base em seis indicadores: endividamento; poupança corrente, liquidez, resultado primário, despesa com pessoal e encargos sociais e investimentos. Cada item recebeu um peso diferente e,
em seguida, foi feita uma média para cada. O período de análise envolveu os anos de 2017 a 2019.
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Escolas municipais de Pancas têm
atendimento com psicólogo e
fonoaudiólogo
A Prefeitura realizou a primeira reunião com
os pais e responsáveis das crianças da rede municipal de Pancas, referente ao atendimento com
psicólogo e fonoaudiólogo, que será feito todas
as quartas-feiras, com expectativa de atender
cerca de 200 crianças por mês. A ação é fruto de
uma parceria entre a Associação da Pestalozzi de
Pancas e a Prefeitura do município.
Os atendimentos serão feitos com as crianças
após encaminhamento da escola ou do médico.
Serão atendidas crianças desde a pré-escola até
o ensino fundamental. Todas as escolas munici-

pais estão incluídas no programa, inclusive da
zona rural. Em caso de necessidade, a prefeitura
realizará o transporte dos alunos para o atendimento, que será feito na antiga escola Henoc Pereira, ao lado da quadra de esportes.

Projeto para a criação de escola municipal dentro do Ifes em Vila Velha

O prefeito Max Filho afirmou que a gestão
municipal tem um plano para fazer funcionar
uma escola dentro do campus de Vila Velha do
Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Soteco. O anúncio ocorreu durante a solenidade de
assinatura das ordens de serviço para as obras
de construção do bloco de extensão tecnológica
e da quadra poliesportiva da instituição.
“A Prefeitura de Vila Velha tem um projeto em
comum com o Ifes: a construção de uma escola
municipal no campus de Vila Velha. Esse é um
dos planos importantes para a área de Educação
no município”, declarou Max Filho, com a concordância do reitor da instituição, Jadir José Pela.

Diante de uma plateia de mais de 200 pessoas, o prefeito defendeu a manutenção e desenvolvimento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação (Fundeb).
Serão investidos R$ 3.440.000,00 nas intervenções de melhorias estruturais no Ifes de Vila
Velha. Os recursos são oriundos da bancada capixaba na Câmara Federal. O bloco de extensão
tecnológica contará com o projeto Consciência
Cidadã, com o projeto de saboaria, microscopia
para crianças, fábrica de cerveja artesanal, fábrica de produção cosmética, laboratório de toxicologia e central analítica.
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Serviço de Inspeção de Atílio Vivacqua incentiva agroindústrias de
produtos de origem
O setor agroindustrial de Atílio Vivácqua conta, hoje, com importante ferramenta de apoio da prefeitura. É o Serviço de Inspeção Municipal (SIM), que
está em atividade há três anos e, desde
então, vem atuando na fiscalização industrial e sanitária de estabelecimentos
que produzem e comercializam produtos de origem animal.
Vinculado à Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Rural, o órgão tem
como objetivo apoiar a implantação de
agroindústrias familiares, a regularização e a legalização de fábricas e agroindústrias de produtos de origem animal.
Também tem como finalidade, dentre outras
ações, implantar boas práticas de fabricação em
agroindústrias; apoiar a comercialização em feiras, eventos e mercados; promover capacitação
dos agricultores, comerciantes e técnicos, promover educação sanitária e cursos de boas práticas
de fabricação; e, ainda, realizar dias de campo.
O secretário municipal de Desenvolvimento
Rural, José Arcanjo Nunes, ressalta que os pro-

dutos registrados dão aos consumidores maior
confiança em consumi-los, pois o processo de regularização assegura que esses produtos sejam
processados de acordo com os regulamentos técnicos de identidade e qualidade de cada um.
“Ao mesmo tempo, incentiva as pequenas
empresas e empreendedores a saírem da clandestinidade, transformando-os em empresários
da área urbana e rural, oferecendo aos consumidores alimentos com qualidade e segurança
garantida”, destaca.

Viana encaminha Projeto de Lei de
isenção de IPTU 2020 para atingidos
pelas chuvas
A Prefeitura de Viana encaminhou para a Câmara de
Vereadores o Projeto de Lei que possibilita isenção de
IPTU de 2020 para os moradores de Viana que foram atingidos pelas fortes chuvas no mês de novembro de 2019
e do início de 2020. No mês de novembro do ano passado, foram quase 300 mm de chuva em três dias e Viana decretou Situação de Emergência. No dia 1º de março,
Viana recebeu mais de 100 mm em menos de 12 horas,
que também gerou vários transtornos para a população.
A Prefeitura faz rotineiramente ações de limpeza da cidade e dos canais de escoamento, como canais, bueiros e
bocas de lobo, contudo, o volume de água que tem precipitado nos últimos tempos é muito maior do que o mapeado pelos institutos de meteorologia. “A isenção do IPTU é
uma ação para minimizar os impactos das chuvas e auxiliar
as famílias de Viana que foram atingidas”, explicou o prefeito de Viana Gilson Daniel. Na próxima semana deve ser
público o Decreto que regulamenta o pedido de isenção.

66

MUNICÍPIOS ES

Secretaria de Saúde de Santa Leopoldina recebe van adaptada
A Prefeitura de Santa Leopoldina realizou a
entrega de uma van e uma ambulância – 0 km,
a Secretaria Municipal de Saúde. A aquisição
dos veículos foi realizada por meio da emenda
parlamentar da senadora Rose de Freitas, no
valor R$ 270 mil.
A nova van – que será utilizada no transporte
de pacientes que fazem o tratamento de hemodiálise –, possui acessibilidade, ar-condicionado,
TV e DVD, e capacidade para 16 lugares. O veículo trará mais conforto aqueles que mais necessitam de atenção e cuidado nas viagens entre Santa Leopoldina a Grande Vitória. Já a nova
ambulância atenderá as ocorrências na Unidade
Básica de Saúde da Sede.
Em agradecimento a senadora Rose de Freitas, o prefeito Vavá Coutinho ressaltou que os
veículos são fundamentais na ampliação dos serviços de saúde, permitindo ao município oferecer

aos cidadãos, um serviço e atendimento mais eficiente e com qualidade. Já a secretária municipal
de Saúde, Marcela Nagel Stov citou que o atendimento aos pacientes de hemodiálise sempre teve
uma atenção especial do município.
Frota é renovada
Desde o início da gestão a Secretaria Municipal de Saúde trabalha para ampliar e qualificar o
atendimento aos cidadãos. Além dos serviços na
unidade de saúde, com diversas especialidades,
a frota de veículos também é renovada. Desde
novembro de 2019, ou seja em apenas seis meses, a Secretaria fez a aquisição de 3 vans e 3
veículos de passeio.
Participaram da entrega dos novos veículos
o prefeito, Vavá Coutinho, a secretária municipal
de Saúde, Marcela Nagel Stov, o representante da
senadora Rose de Freitas, Victor Dimitri, secretários e servidores municipais.
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Ibiraçu conquista mais uma Premiação Nacional através da Secretaria
Municipal de Educação
A Secretaria de Educação da Prefeitura de Ibiraçu foi contemplada com mais uma premiação
nacional, em fevereiro deste ano. O evento foi realizado em São Paulo e contou com a participação de 104 municípios brasileiros. Representaram
o município: a Secretária de Educação, Valéria
dos Santos Rosalém; a técnica da SEME, Luciana
Lombardi Bosi; representando a Suzano, o consultor de Desenvolvimento Social, André Becher
e a Mobilizadora da Suzano, Deuzelin Sarmengue.
Segundo a Secretária de Educação, Valéria Rosalém, estas conquistas são fruto de um trabalho sério e comprometido com a melhoria da qualidade
da educação no município. “Que alegria sermos
premiados pelo segundo ano consecutivo, conquistar o prêmio na categoria de Mobilização Social nos autoriza a afirmar que nossos munícipes
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fazem parte do grande desafio que é melhorar a
qualidade da educação do nosso município. Não
é uma tarefa fácil, mas quando realizada com a
participação, engajamento e principalmente com
sentimento de co-responsabilidade da comunidade local, os resultados são o que os nossos alunos têm por direito: um avanço crescente e contínuo na qualidade da aprendizagem. Obrigada
aos Mobilizadores Sociais, comunidade e a toda a
Rede Municipal de Educação de Ibiraçu”, afirma.
Na mobilização social, o foco é o engajamento da
comunidade, visando o aumento da participação
local nas demandas por uma educação de qualidade. São utilizadas ferramentas que aproximam
as famílias das escolas e estimulam o protagonismo de todos os alunos do nosso município.

CONHEÇA AS REDES
SOCIAIS DA AMUNES
Acompanhe as principais notícias e ações
dos municípios capixabas.

OficialAmunes

amunes

amunes.org.br/
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COVID-19

Municípios se organizam no combate e
prevenção ao COVID-19

Alfredo Chaves se
concentra nas medidas de
prevenção e proteção à
pandemia
A Prefeitura criou um 0800, como Canal de Comunicação disponível para que
a população possa tirar dúvidas sobre
o Coronavírus, sempre que precisar. O
atendimento é de segunda a sexta-feira,
das 8h às 16h. Para completar a ligação,
basta ligar gratuitamente para 0800 880
1380 que um profissional de saúde fará
os esclarecimentos e orientará para encaminhamentos necessários.

Fundão cria novos números
de atendimento para Central
Prato Cheio
A Prefeitura de Fundão , por meio da
Secretaria de Trabalho, de Habitação e Assistência Social (SETHAS), vai beneficiar famílias em situação de pobreza e extrema pobreza dispensando cestas básicas durante o
período de situação de emergência decretado no município por causa do novo Coronavírus. Cerca de 100 famílias serão atendidas por semana. Para ter direito a receber
a cesta básica, é necessário ser morador
de Fundão , ter renda familiar entre zero e
R$ 178 por pessoa. A família do beneficiado
deve ser composta por idosos,crianças e/ou
adolescentes. Quem se encaixar neste perfil
deve agendar o atendimento de segunda a
sexta, das 08h às 17h, pelos telefones (27)
99775-3236 (whatsapp) e (27) 9980-54401.
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Cariacica lança campanha de
arrecadação de alimentos e
itens de higiene
Para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social neste momento de pandemia
do novo coronavírus (COVID-19), a Prefeitura de Cariacica lançou a campanha solidária
“Cariacica do Bem”. A proposta é formar uma
corrente de solidariedade e fazer com que doações cheguem às pessoas mais necessitadas.
As pessoas que quiserem doar devem ligar
para o telefone 3354-5516 ou enviar e-mail
para cariacicadobem@cariacica.es.gov.br, de
segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, para receber orientações sobre como proceder.

Serviço de cuidados
psicológicos de Linhares
orienta munícipes
O serviço de escuta e acolhimento, criado
pela Prefeitura de Linhares, para o enfrentamento do novo coronavírus, orientou quase
400 pessoas, com atendimento em grupo e
individual, na primeira semana de funcionamento. O serviço, idealizado pela secretaria
municipal de Saúde, por meio do Setor de
Saúde Mental, é destinado às pessoas que
sintam necessidade de conversar com um
psicólogo por medo e ansiedade devido à
pandemia da COVID-19.

Prefeitura de Guarapari abre novo
cadastramento para distribuição de
cestas básicas
A Prefeitura Municipal de Guarapari, por meio da
Secretaria de Trabalho, Assistência e Cidadania (Setac), vai beneficiar famílias em situação de pobreza e
extrema pobreza ofertando cestas básicas em virtude
da situação de emergência decretada no município por
causa do novo coronavírus. Para ter acesso ao auxílio,
a pessoa responsável pela família deve ser maior de 18
anos; ser morador de Guarapari; não ter emprego formal (em regime CLT ou como servidor público); não
receber benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou de outro programa de transferência
de renda por pessoa de até R$ 178.00; estar, preferencialmente, inscrito no Cadastro Único.
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Prefeitura de Afonso Cláudio faz
desinfecção em locais de grande
circulação
A Prefeitura de Afonso Cláudio está realizando
a desinfecção de ruas e locais de grande circulação
na cidade. O objetivo é reduzir o risco de infecção
pelo novo coronavírus. A desinfecção é feita com
cloro concentrado. Os servidores que fazem o trabalho utilizam roupa de proteção para não terem
contato com o coronavírus. A limpeza foi realizada
no prédio da Prefeitura Municipal, percorrendo o
entorno de lojas, praças, supermercados, farmácias, rodoviária, entre outros. Também foram desinfectadas ruas, avenidas do centro e interior, a
ação contou com o uso de caminhão-pipa.

Anchieta determina
novas medidas para
enfrentamento ao COVID-19
A Prefeitura determina que os comércios poderão funcionar permitindo somente a entrada de um cliente por 10m2,
sendo obrigatório o uso de máscaras
para clientes e funcionários. Também é
regra adotar os procedimentos de higienização recomendados pela Vigilância
Sanitária. Os comércios e serviços poderão funcionar das 10h às 16h.

Casos de coronavírus no
município de Ibiraçu já
estão curados
A Secretaria Municipal de Saúde através da Vigilância em Saúde informa que
os dois casos confirmados de COVID-19
em Ibiraçu, já estão curados e aptos a retornar suas atividades normais. Aproveitamos ainda para informar que o outro
caso suspeito que aguardava resultado,
foi descartado.
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Unidades de Aracruz recebem
obras para estruturar leitos para
pacientes com COVID-19
A Secretaria de Obras e Infraestrutura de Aracruz está realizando obras de adaptação de espaços nas unidades de saúde para criação de 21
leitos de retaguarda capazes de receber pacientes
com sintomas graves de COVID-19. Em dez dias
foram finalizadas as obras em 09 leitos, na Unidade de Saúde de Jacupemba, e em 12 leitos, na UPA
da Barra do Riacho, com a pintura, instalação de
divisórias laváveis e as instalações elétricas.

Feira começa a funcionar nas
quartas e sextas-feiras com
restrições em Boa Esperança
Feirantes voltaram a comercializar seus produtos na Avenida Democrata. A Feira que era realizada até então dentro do Mercado Municipal, passa
a ser realizada no centro da cidade, no horário das
6h às 12h, nos dois lados da avenida, no trecho que
compreende , do Mercado Municipal até a esquina
com a Rua Nossa Senhora Aparecida.

Prefeitura de Bom Jesus do
Norte realiza doações para
evitar deslocamento de
pacientes
Bom Jesus do Norte está adotando diversas medidas com o objetivo de evitar aglomerações. Tais como a mudança no sistema de
distribuição de fraldas geriátricas e suprimentos alimentares para idosos e crianças que
são assistidos pela nutricionista da Secretaria
de Saúde. O município atende mensalmente cerca de 100 pacientes nessas condições,
como: idosos acamados, pacientes oncológicos e crianças com baixo peso estão entre os
assistidos.
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Cachoeiro de Itapemirim adota
uso obrigatório de máscara no
combate ao coronavírus
Para reforçar a proteção da população de Cachoeiro contra o novo coronavírus, a Prefeitura
tornou obrigatório o uso de máscara de tecido
para quem circula por áreas públicas e estabelecimentos com funcionamento autorizado no município. A medida está prevista no decreto nº 29.414.
Os cachoeirenses também devem usar o protetor
facial para utilização de transporte público ou privado de passageiros, para atendimento em repartições públicas e nos ambientes de trabalho compartilhados, seja no setor público e ou no privado.

Comércio volta a funcionar
com novas regras em Castelo
Segundo as regras do Governo do Estado, Castelo foi classificado como Risco
Baixo e o comércio no município está autorizado a funcionar, mas sob regras, com
o objetivo de evitar a proliferação do novo
coronavírus na cidade. Podem funcionar
de 10 às 17 horas, com adoção de medidas
de segurança para funcionários, com uso
de máscara e disponibilização de álcool
gel,entre outras medidas.

Itapemirim intensifica ações
de combate ao COVID-19
neste feriado
Em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), o município de Itapemirim determinou mediante o Decreto nº
15.742/2020 que os acessos às praias de
Itaoca e Itaipava, assim como o acesso à
Lagoa Guanandy, continuarão com restrição de entrada e circulação de ônibus, micro-ônibus e vans de transporte turístico
de passageiros.
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Prefeitura de Jerônimo Monteiro
doa merenda escolar para alunos
carentes
A prefeitura entregou kits montados com os
itens da merenda escolar que estavam em estoque
no município. A equipe da Secretaria de Educação
trabalhou na montagem dos kits que foram doados,
mediante a Lei Federal 13.987, para alunos da rede
pública municipal de Jerônimo Monteiro. Em acordo
com o Conselho Municipal de Alimentação Escolar, o
Governo Municipal definiu que os kits seriam destinados a estudantes cadastrados no Programa Bolsa
Família no perfil de extrema pobreza, ou seja, alunos
cujas famílias têm rendimentos de até 90 reais por
mês para cada membro da família. Um total de 80
famílias registradas no Município.

Prefeitura de Colatina
decide prorrogar prazo de
pagamento do IPTU
Feirantes voltaram a comercializar seus
produtos na Avenida Democrata. A Feira que
era realizada até então dentro do Mercado
Municipal, passa a ser realizada no centro da
cidade, no horário das 6h às 12h, nos dois lados da avenida, no trecho que compreende
Mercado Municipal até a esquina com a Rua
Nossa Senhora Aparecida.

Educação de João Neiva
disponibiliza atividades para
alunos estudarem em casa no
período de quarentena
As escolas da rede municipal de ensino de
João Neiva estão com as aulas suspensas desde
o dia 18 de março, devido à pandemia do Coronavírus (COVID-19). Diante dessa situação, a Secretaria de Educação, em parceria com as equipes
escolares, passou a disponibilizar atividades para
serem realizadas pelos alunos nesse momento
que exige a permanência em seus lares. As atividades estão sendo planejadas pelos professores,
com acompanhamento dos pedagogos e diretores, e sendo enviadas semanalmente.
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Prefeitura de Nova Venécia
desinfecta calçadas e imóveis
contra o coronavírus
A Prefeitura de Nova Venécia iniciou um trabalho de higienização de calçadas, pontos de ônibus,
rodoviária e imóveis onde há grande circulação de
pessoas. Espaços públicos também estão sendo
higienizados. A ação é executada pela Secretaria
Municipal de Saúde, por meio do setor de Vigilância Epidemiológica, com o empenho dos agentes
de endemias. Áreas externas de unidades de saúde e outros logradouros também recebem serviço
de limpeza com uma solução de hipoclorito de sódio (água sanitária) e água, seguindo a orientação
de saúde que acontece em todo o mundo.

Prefeitura de Pedro Canário
adianta vacinação contra
influenza
A Prefeitura de Pedro Canário por meio da
Secretaria Municipal de Saúde está realizando
a Campanha de Vacinação Contra a Influenza.
O público alvo está sendo idosos e trabalhadores da área da saúde e para evitar que os idosos
saiam de casa, uma equipe está realizando a vacinação domiciliar. A priorização desses públicos tem uma razão: o aumento de casos do coronavírus no Brasil, pois apesar de não imunizar
contra o coronavírus, a vacina reduz o impacto
sobre os serviços de saúde.

Prefeitura de Presidente
Kennedy vai utilizar educação
virtual para alunos da rede
municipal de ensino
Diante das ações de prevenção à propagação do novo coronavírus (COVID-19), a
Prefeitura de Presidente Kennedy, por meio
da Secretaria Municipal de Educação, passou
a buscar alternativas para que os alunos e
professores mantenham a rotina de estudos,
mesmo com as aulas presenciais suspensas. Por isso, já está disponível para a rede
municipal de educação uma “Sala Virtual
de Aprendizado”, disponível na plataforma
Google Classroom.
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Santa Leopoldina determina
novas medidas de prevenção
ao COVID-19
A Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina publicou o Decreto Nº 120/2020,
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente da COVID-19. O documento
traz uma uma série de recomendações de
prevenção a doença e amplia a fiscalização nos comércios que possuem autorização prévia para funcionar.
Em caso de descumprimento das medidas, o comerciante poderá ser multado ou
até mesmo ter o alvará de funcionamento
do estabelecimento suspenso.

São Gabriel da Palha
inicia entrega do kit
merenda aos alunos da rede
municipal de ensino
A entrega será realizada em duas etapas
e as famílias cadastradas no Bolsa Família
serão beneficiadas. Na primeira etapa, serão fornecidos os kits merenda e no momento da retirada, o responsável ganhará um vale kit de Produtos da Agricultura
Familiar. Este vale terá informações como
data e local para recebimento.

Mega operação montada
pela Prefeitura de São
Mateus já garantiu entrega
de 7.500 cestas de alimento
Os números impressionam: mais de
7.500 cestas de alimentos já haviam sido
entregues pela Prefeitura à população
que está impossibilitada de buscar renda durante à pandemia do coronavírus.
Já foram feitos 10.209 atendimentos na
Central de Benefícios Eventuais, da Secretaria Municipal de Assistência Social.
A megaoperação montada pelo Município conta ainda com 100 profissionais.
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Prefeitura da Serra tira dúvidas
sobre o kit merenda
Além da Central de Benefícios, criada pela Prefeitura da Serra para ajudar a população durante
à pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), a
Secretaria Municipal de Educação (Sedu) também
está distribuindo kit merenda para aproximadamente 20 mil alunos. Serão atendidos estudantes
matriculados na rede municipal de ensino pertencentes às famílias de baixa renda inscritas no
Programa Bolsa Família, do Governo Federal, por
meio do Cadastro Único (CadÚnico).
A prefeitura preparou um tira-dúvidas que
pode ajudar a esclarecer os questionamentos de
muitas famílias.

Alunos de Vila Velha recebem
vídeos para matar a saudade da
escola
Pandemia é momento de prevenção, mas também de saudade. Com o isolamento social, a direção e professores de escolas e creches da Rede
de Ensino da Prefeitura de Vila Velha têm enviado
vídeos carinhosos aos alunos, pais e responsáveis.
A aba de recadinhos virtuais (#TamoJunto) é
uma forma que as escolas encontraram para relembrar os bons momentos e demonstrar a confiança de que a pandemia passará. A Rede Municipal de Ensino de Vila Velha conta atualmente
com mais de 52 mil alunos de 101 escolas distribuídas nas cinco regiões da cidade.

Prefeitura de Viana segue com o
trabalho de orientação em comércios
sobre as medidas de prevenção ao
coronavírus
Os trabalhos de fiscalização e orientação aos estabelecimentos comerciais no município de Viana continuam.
Todo o trabalho de orientação e fiscalização está seguindo
a Portaria nº 58-R, de 03 de abril de 2020, divulgada pelo
Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da
Saúde (Sesa) que estabelece as medidas obrigatórias de
prevenção à COVID-19 nos setores de comércio e serviços. A ação está sendo realizada pela Comissão Interna de
Fiscalização Integrada do município (Coifin). A medida de
fiscalização visa evitar o contágio e propagação do novo
Coronavírus (COVID-19).
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Alimentos da merenda
escolar de Venda Nova do
Imigrante viraram cestas
básicas
A Secretaria Municipal de Educação
(Semed) está trabalhando na montagem
dos kits de alimentos que serão doados a
famílias em vulnerabilidade social de Venda Nova do Imigrante. Inicialmente, serão
cerca de 120 kits com itens de cesta básica. O material está sendo distribuído pela
Secretaria Municipal de Assistência Social
(SMAS) mediante agendamento. As cestas
foram montadas com produtos adquiridos
para utilização na merenda escolar.

Guarda Municipal de Vitória emite
alertas em viaturas sobre uso de
máscaras
Equipes da Guarda Municipal de Vitória estão
circulando pelas vias da capital emitindo avisos
sonoros com orientações sobre os cuidados a serem adotados por quem precisa sair de casa durante o período de isolamento por causa do novo
coronavírus. Além disso, abordagens educativas
estão sendo feitas informando as pessoas sobre a
importância de ficar em casa durante a pandemia.
Os agentes atuam em locais com aglomeração e a
medida tem como objetivo reduzir a possibilidade
de contágio pelo novo coronavírus na capital.
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ANIVERSÁRIOS
DOS MUNICÍPIOS

Parabéns especial para os municípios do
Espírito Santo que fizeram aniversário
nos meses de Janeiro, Fevereiro
e Março. São 18 municípios que
enriquecem a história do nosso estado!

CASTELO

02 DE JANEIRO
O nome da cidade tem sua origem
relacionada aos primeiros aventureiros em busca do ouro. As fontes
históricas relatam que o nome surgiu
quando um dos exploradores deparou-se com montanhas semelhantes
a um castelo de estilo feudal. Para
reforçar, a serra ao lado desta formação tinha o aspecto de muralhas no
entorno de um castelo. Essa formação rochosa é conhecida atualmente
como Pico do Forno Grande.

ALEGRE

06 DE JANEIRO
Por volta de 1820, chegou à região
uma expedição chefiada pelo capitão-mor Manoel Esteves de Lima,
português, vindo de Minas Gerais à
procura de terras. Ele então designou João Teixeira da Conceição para
criar fazendas no local, que morreu
em 1849. Seu filho então, vendeu
Alegre para outro capitão. O Quartel dos Caçadores (onde está o Leite
Parmalat hoje) deu origem ao município e a fazenda do Conceição deu
origem à Freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Alegre e à vila,
que deu origem à cidade.

MANTENÓPOLIS
07 DE JANEIRO

Em 1948 foi criado e instalado o patrimônio de Mantenópolis, integrando-se ao município de Barra de São
Francisco. Já em 1953, foi criado o
município de Mantenópolis, desmembrado de Barra de São Francisco. A
palavra Mantenópolis teve sua origem
devido ao córrego do Manteninha e à
povoação com o nome de Mantena
(hoje, um município mineiro). Assim,
foi acrescentado a terminação “polis”, que significa cidade, ficando o
nome de Mantenópolis.
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VILA PAVÃO
16 DE JANEIRO

O município foi colonizado em 1920
por caboclos que fugiam da seca do
sertão. Em 1940, chegaram à Vila
Pavão, algumas famílias de descendência afro, italianas e pomerana. O
nome “Vila Pavão” foi colocado por
tropeiros que pernoitavam na única
casa existente na encruzilhada, casa
esta, que tinha em sua varanda o desenho da ave. O local hoje, encontra-se no centro da cidade. O município
foi emancipado de Nova Venécia no
dia 01 de julho de 1990.

AFONSO
CLÁUDIO

20 DE JANEIRO
A cidade de Afonso Claudio foi criada em 1890. Ao novo município foi
dado o nome de um republicano,
jurisconsulto espírito-santense e
primeiro governador do Estado. Os
índios Botocudos foram os primeiros habitantes dessa região. Diz-se,
também, que desbravadores se estabeleceram em busca de ouro, em
meados do século XVIII.

NOVA VENÉCIA
26 DE JANEIRO

Os primeiros habitantes que ocuparam o território do atual município
de Nova Venécia foram os índios
Aimorés. Em 1870, o major Antônio
Rodrigues da Cunha, Barão dos Aimorés, mas foi em 1892 que um sobrinho do Barão dos Aymorés, chamado
Dr. Antônio dos Santos Neves, criou
o Núcleo Colonial de Nova Venécia.
O nome é uma referência à região de
Vêneto, na Itália. Antes de se emancipar de São Mateus, Nova Venécia recebeu outros dois nomes: Serra dos
Aimorés e Vila Aimoreslândia.
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APIACÁ

29 DE JANEIRO
As terras que constituem o atual
município de Apiacá pertenciam,
até a data de sua emancipação,
ao município de Mimoso do Sul. A
primeira denominação do distrito
foi Antônio Caetano, alterada em
1911 para Boa Vista e, em 1943, para
Apiacá, espécie de marimbondo de
notável agressividade.

JAGUARÉ

31 DE JANEIRO
Até o início do século XX, o norte do
estado do Espírito Santo era habitado pelos índios aimoré, porém após
os índios serem vencidos, uma caravana de agricultores procedentes de
Jaciguá se fixou na Ponte do Rio
Barra Seca em junho de 1946. A povoação por eles fundada ganhou o
nome de Lagoa de Jaguaré (nome
de uma espécie de capim da região).
Com o tempo, a lagoa foi desaparecendo, e o povoado passou a ser
chamado simplesmente de Jaguaré. Em 1981, a região se separou do
município de São Mateus e passou a
constituir o município de Jaguaré.

RIO BANANAL
31 DE JANEIRO

Por volta de 1929, os primeiros colonizadores, oriundos de Marilândia,
vieram em busca de terras férteis e
devolutas, seguindo o curso do rio
que chamaram de Rio Bananal, chegaram à confluência deste rio com o
Rio Iriritimirim, onde fundaram o núcleo de Santo Antônio do Bananal.
Em 1979 o distrito foi elevado à categoria de município. Em divisão
territorial datado de 18 de agosto de
1988, o município é constituído do
distrito sede.
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ITAGUAÇU

17 DE FEVEREIRO
A comunidade de Boa Família, atual
Itaguaçu, iniciou seu processo de formação por volta dos anos de 1875 a
1880, com a expansão de propriedades agrícolas. Devido a existência da
imagem de Nossa Senhora, na igreja
da região, que traz nos braços o Menino Jesus, o povoado passou a ser
chamado Nossa Senhora da Sagrada
Família; depois, Nossa Senhora da
Boa Família e, por fim Boa Família.

SANTA TERESA
22 DE FEVEREIRO

Oficialmente, a imigração teve início
no Brasil com a chegada do navio
“Rivadávia”, que aportou em 1875,
com 150 famílias italianas, encaminhadas para Santa Leopoldina,
dentre as quais 60 famílias seguiram para Timbuí, onde no dia 26 de
junho de 1875 foram contempladas
com lotes territoriais, fundando assim Santa Teresa, denominada então, a primeira cidade de Colonização italiana do Brasil.

MUNIZ FREIRE
01 DE MARÇO

O município foi criado em 1890, pelo
Decreto nº 53, desmembrado de
Cachoeiro de Itapemirim, sob a denominação de Espírito Santo do Rio
Pardo, ocorrendo a sua instalação
em 1891. Já em novembro de 1896
eleva sua sede à categoria de cidade
e altera-lhe o topônimo para Muniz
Freire, uma homenagem prestada
ao republicano Moniz Freire, várias
vezes Presidente da Assembleia Legislativa, Senador e Governador do
Estado do Espírito Santo.
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VILA VALÉRIO
23 DE MARÇO

A colonização de Vila Valério, teve
início em 1939 pelo engenheiro polonês Esteves Bonislau Riszcik, que
chefiava a companhia polonesa para
a demarcação das terras. A cidade
recebeu esse nome em homenagem
ao advogado polonês Dr. Walerjan
Koszarowski que muito se empenhou em combater a malária (epidemia da época).

CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM
25 DE MARÇO

O nome da cidade deriva de um aspecto geográfico: os cachoeiros ou
as cachoeiras do rio Itapemirim, rio
que corta a cidade. Por causa desse
aspecto geográfico, a cidade, como
muitas outras do Brasil, desenvolveu-se econômica e urbanisticamente a partir do rio. Os cachoeirenses
preferem o termo Itapemirim – caminho de água com pedras que formam pequenas cachoeiras.

ITAPEMIRIM
30 DE MARÇO

O município de Itapemirim, anteriormente à criação do município de
Cachoeiro de Itapemirim, abrangia
todo o sul do estado do Espírito Santo até a fronteira com Minas Gerais.
A mais antiga referência sobre povoamento da região do atual município
de Itapemirim remonta a 1539, quando Pedro da Silveira estabeleceu-se
próximo a foz do Itapemirim com
uma fazenda.
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PONTO BELO
30 DE MARÇO

O município de Ponto Belo foi emancipado em 1994, desmembrado de
Mucurici, sendo que sua instalação
foi em janeiro de 1995. O nome foi
originário de um pequeno estabelecimento por onde passavam pessoas para fazer suas primeiras refeições; este estabelecimento recebeu
o nome de Ponto Belo, em virtude
da localização e da paisagem oferecida a seus transeuntes.

SÃO DOMINGOS
DO NORTE
30 DE MARÇO
O município de São Domingos do
Norte surgiu como vila no início do
século XX, quando os colonizadores
começaram a desbravar o Norte do
Estado. Um agrimensor de nome Alberto Mallacarne, conhecido como
Bortolo, começou a medir as terras
nesta região, enviado pelo Governo do Estado. Bortolo e sua equipe
ali chegaram num dia de domingo,
razão pela qual batizaram de São
Domingos o novo local, que se desmembrou do município de Colatina
em 1990, sendo instalado em 1º de
janeiro de 1993.

SOORETAMA
31 DE MARÇO

Na década de 40, começou a surgir
um pequeno povoado ao norte do
município de Linhares e com o passar do tempo, o povoado passou a
ser chamado de Córrego Manoel Alves. E a emancipação foi dada em
1994, por meio de plebiscito. Em outubro de 1996, realizou-se a primeira
eleição para prefeito, vice- prefeito e
vereadores.
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GALERIA
DE PREFEITOS

AFONSO CLÁUDIO
EDÉLIO FRANCISCO GUEDES

ÁGUA DOCE DO NORTE
PAULO MÁRCIO LEITE
RIBEIRO

ÁGUIA BRANCA
ANGELO ANTONIO
CORTELETTI

ALEGRE
JOSÉ GUILHERME
GONÇALVES AGUILAR

ALFREDO CHAVES
FERNANDO VIDEIRA
LAFAYETTE

ALTO RIO NOVO
LUIZ AMÉRICO BOREL

ANCHIETA
FABRICIO PETRI

APIACÁ
FABRICIO GOMES THEBALDI

ARACRUZ
JONES CAVAGLIERI

ATÍLIO VIVACQUA
JOSEMAR MACHADO
FERNANDES

BAIXO GUANDU
JOSÉ DE BARROS NETO

BARRA DE SÃO FRANCISCO
ALENCAR MARIM

BOA ESPERANÇA
LAURO VIEIRA DA SILVA

BOM JESUS DO NORTE
MARCOS ANTONIO TEIXEIRA
DE SOUZA

BREJETUBA
JOÃO DO CARMO DIAS

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
VICTOR DA SILVA COELHO

CARIACICA
GERALDO LUZIA DE
OLIVEIRA JUNIOR

CASTELO
DOMINGOS FRACAROLI

COLATINA
SERGIO MENEGUELLI

CONCEIÇÃO DA BARRA
WALYSON JOSE SANTOS
VASCONCELOS (Interino)

CONCEIÇÃO DO CASTELO
CHRISTIANO SPADETTO

DIVINO DE SÃO LOURENÇO
ELEARDO APARÍCIO COSTA
BRASIL

DOMINGOS MARTINS
WANZETE KRUGER

DORES DO RIO PRETO
CLEUDENIR JOSÉ DE
CARVALHO NETO
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ECOPORANGA
ELIAS DAL’COL

FUNDÃO
JOILSON ROCHA NUNES

GOVERNADOR LINDENBERG
GERALDO LOSS

GUAÇUI
VERA LÚCIA COSTA

GUARAPARI
EDSON FIGUEIREDO
MAGALHÃES

IBATIBA
LUCIANO MIRANDA
SALGADO

IBIRAÇU
EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

IBITIRAMA
REGINALDO SIMÃO DE
SOUZA

ICONHA
JOÃO PAGANINI

IRUPI
EDMILSON MEIRELES DE
OLIVEIRA

ITAGUAÇU
DARLY DETTMANN

ITAPEMIRIM
THIAGO PEÇANHA LOPES
(INTERINO)

ITARANA
ADEMAR SCHNEIDER

IÚNA
WELITON VIRGILIO PEREIRA

JAGUARÉ
ROGÉRIO FEITANI

JERÔNIMO MONTEIRO
SERGIO FARIAS FONSECA

JOÃO NEIVA
DR. OTÁVIO ABREU XAVIER

LARANJA DA TERRA
JOSAFÁ STORCH (JOSA)

LINHARES
GUERINO LUIZ ZANON

MANTENÓPOLIS
HERMÍNIO HESPANHOL

MARATAÍZES
ROBERTINO BATISTA DA
SILVA

MARECHAL FLORIANO
JOÃO CARLOS LORENZONI

MARILÂNDIA
GEDER CAMATA

MIMOSO DO SUL
ANGELO GUARÇONI JUNIOR
(GILÓ)

MONTANHA
IRACY CARVALHO BALTAR
FERNANDES

MUCURICI
OSVALDO FERNANDES DE
OLIVEIRA JUNIOR

MUNIZ FREIRE
CARLOS BRAHIM
BAZZARELLA

MUQUI
CARLOS RENATO PRÚCOLI
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NOVA VENÉCIA
MÁRIO SERGIO LUBIANA

PANCAS
SIDICLEI GILES DE ANDRADE

PEDRO CANÁRIO
BRUNO TEÓFILO DE ARAÚJO

PINHEIROS
ARNOBIO PINHEIRO SILVA

PIÚMA
REGINA MARTHA SCHERRES
ROCHA

PONTO BELO
SÉRGIO MURILO MOREIRA
COELHO

PRESIDENTE KENNEDY
DORLEI FONTAO DA CRUZ

RIO BANANAL
FELISMINO ARDIZZON

RIO NOVO DO SUL
THIAGO FIORIO LONGUI

SANTA LEOPOLDINA
VALDEMAR LUIZ HORBELT
COUTINHO

SANTA MARIA DE JETIBÁ
HILÁRIO ROEPKE

SANTA TERESA
GILSON ANTONIO DE SALES
AMARO

SÃO DOMINGOS DO NORTE
PEDRO AMARILDO
DALMONTE

SÃO GABRIEL DA PALHA
LUCÉLIA PIM FERREIRA DA
FONSECA

SÃO JOSÉ DO CALÇADO
JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA

SÃO MATEUS
DANIEL SANTANA BARBOSA

SÃO ROQUE DO CANAÃ
RUBENS CASOTTI

SERRA
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL
BARCELOS

SOORETAMA
ALESSANDRO BROEDEL
TOREZANI

VARGEM ALTA
JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ

VENDA NOVA DO IMIGRANTE
JOÃO PAULO SCHETTINO
MINETI

VIANA
GILSON DANIEL BATISTA

VILA PAVÃO
IRINEU WUTKE

VILA VALÉRIO
ROBSON PARTELI

VILA VELHA
MAX FREITAS MAURO FILHO

VITÓRIA
LUCIANO SANTOS REZENDE
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www.sqltecnologia.com

Otimize o atendimento ao
cidadão, administre de forma
integrada suas secretarias e
transforme dados isolados
em números poderosos

Nossas soluções geram
incremento na arrecadação
e potencializam a gestão do
município.
Faça parte dos municípios que
utilizam nossos serviços e hoje
são beneﬁciados com
soluções personalizadas
conforme suas necessidades.

Nossos serviços auxiliam o município com:
- Atualização do Cadastro Imobiliário e Mobiliário
- Atualização de Planta de Valores Genéricos
- Gestão de Informações Geográﬁcas via Web (Dados Multiﬁnalitários)
- Gestão de Ocorrências
- Mapeamento Digital (com Aeronave Tripulada)
- Regularização Fundiária
ENTRE EM CONTATO CONOSCO E SAIBA COMO PODEMOS LHE APOIAR

comercial@sqltecnologia.com / (27) 3207-8793

Nossas soluções
agregam valor
e inovam
à gestão
municipal
Leia o QR Code
e saiba mais

Nosso agradecimento aos profissionais
que estão se dedicando para cuidar da
vida do povo capixaba!

AFONSO CLÁUDIO

DOMINGOS MARTINS

APIACÁ

ARACRUZ

ECOPORANGA

BOA ESPERANÇA

ICONHA

IRUPI

MARILÂNDIA

MONTANHA

NOVA VENÉCIA

RIO NOVO DO SUL

SANTA MARIA

SANTA TERESA

SÃO DOMINGOS
DO NORTE

IBITIRAMA

JERÔNIMO MONTEIRO

VILA PAVÃO

OBRIGADO!

SÃO GABRIEL DA PALHA

