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FISCALIZAÇÃO – LEVANTAMENTO – AÇÕES 

REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO 

ESPIRITO SANTO PARA ENFRENTAMENTO DA 

CRISE CAUSADA PELA PANDEMIA COVID-19 – 

AUTORIZAR UTILIZAÇÃO DE DADOS PARA 

RELATORIO CONTAS GOVERNO 2020 – 

LEVANTAR SIGILO - DAR PUBLICIDADE AOS 

RESULTADO – ARQUIVAR. 

 

O RELATOR EXMO. SR. CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES: 

 

RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO 

Tratam os presentes autos de fiscalização, na modalidade Levantamento, prevista 

no Plano Anual de Controle Externo – PACE 20201, que teve por objetivo levantar 

informações sobre as ações realizadas pelos municípios capixabas para o 

enfrentamento da crise causada pela pandemia da Covid-19, especialmente nas 

áreas de saúde, educação e assistência social, mas também ligadas a outros temas 

relevantes, como transparência, receitas, despesas e controle interno. 

De acordo com o Relatório de Levantamento 00011/2020-4 o trabalho busca 

propiciar à sociedade o conhecimento da atuação dos gestores municipais no 

enfrentamento em minimização dos riscos e danos decorrentes do coranavírus, 

especificamente as áreas de saúde, educação e assistência social. 

As informações obtidas foram extraídas das respostas dos questionários 2 enviados 

aos gestores e chefe de controle interno dos 78 municípios capixabas no mês de 

outubro de 2020. Insta destacar, conforme consta na Instrução técnica Conclusiva 

5476/2020-9, que as informações obtidas foram autodeclaratórias. E, que não foram 

realizadas verificações in loco para certificação das informações fornecidas, devido a 

diversos fatores: quantidade de questões abordadas (154 questões), número de 

                                                 
1
 aprovado pela Decisão Plenária n° 14, de 18 de agosto  de  2020 

 
2
 Os questionários, contendo 154 questões abertas e fechadas, foram encaminhados aos gestores e chefe do 

controle interno dos 78 municípios, no mês de outubro de 2010, por meio de link, através de correio eletrônico, e 

as respostas foram fornecidas por meio do preenchimento do questionário Online na plataforma LimeSurvey. 
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jurisdicionados envolvidos (78 municípios do Estado do Espirito Santo) e pelas 

limitações impostas devido ao regramento do distanciamento social provocado pela 

pandemia do coronavìrus. 

Após o levantamento, análise das respostas a equipe técnica, concluiu:  

“Preliminarmente, analisando aspectos gerais que não foram objeto das 
questões específicas de assistência social, da educação e da saúde, 
trabalhou- se com questões afetas à transparência das informações públicas 
(incluídas as contratações e/ou aquisições), às receitas (transferências e 
doações), às despesas (incluindo repasses ao terceiro setor), ao controle 
interno e à formação de equipe multidisciplinar ou comitê de crise por parte 
dos municípios. 
Nesse ínterim, observou-se que a transparência de informações públicas, 
já consolidada pela Lei nº 12.527/2011, recebeu incremento da Lei nº 
13.979/2020, prevendo site específico para processos de contratações e 
aquisições para o combate à pandemia, sendo que os 78 municípios 
possuem portal eletrônico específico (ou uma aba do portal da 
transparência) para divulgação dessas contratações e aquisições. 
As receitas recebidas totalizaram R$ 499.840.701,08 em transferências 
federais, R$ 3.492.096,06 em transferências estaduais e R$ 1.605.612,94 
em doações privadas, e no geral $ 504.938.410,08, beneficiando 78 
(setenta e oito), 22 (vinte e dois) e 10 (dez) municípios, respectivamente. 
Constatou-se que 48 (quarenta e oito) dos 78 municípios publicaram decreto 
ou regulamento similar de redução e contingenciamento de despesas, de 
forma a reduzir o impacto da calamidade pública oriunda da pandemia. 
Quanto aos controles internos, todos os municípios editaram algum ato 
normativo sobre o enfrentamento ao coronavírus, 59 (cinquenta e nove) dos 
78 dos órgãos centrais de controle interno executaram ações de controle 
específicas nas despesas decorrentes da pandemia e 69 (sessenta e nove) 
dos 78 municípios tinham mecanismos para identificação das receitas e 
despesas da pandemia. 
Destaques positivos para 72 (setenta e dois) municípios que elaboraram o 
Plano Municipal de Enfrentamento à Covid-19 e 74 (setenta e quatro) 
municípios que formaram equipe multidisciplinar ou comitê de crise. 
Sobre essas questões preliminares foi possível, enfim, extrair aspectos 
positivos das atuações dos gestores e demais profissionais envolvidos no 
processo de enfrentamento da Covid-19. 
Na área da saúde, as respostas do questionário demonstram que a maioria 
dos municípios está se orientando pela Lei Federal nº 13.979/2020 e pelo 
Decreto Estadual nº 4.593-R, já que, questionados quanto à adoção de 
medidas restritivas suplementares, a maioria respondeu afirmativamente, 
porém suas justificativas demonstram serem as mesmas da Lei e do 
Decreto, diferenciando-se apenas na forma de aplicação. 
Os gestores municipais informaram, ainda, que foram realizadas 
capacitações dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de 
Combate a Endemias para identificar a população vulnerável e inseri-las 
nos programas sociais existentes. E quanto à identificação dos grupos 
de risco da Covid-19, usuários do SUS, a maioria respondeu terem 
trabalhado na identificação e que realizam programa especial para o seu 
atendimento. 
Quanto ao atendimento nas UBS, a maioria dos municípios informou que 
possui protocolo especial para atendimento de pacientes com sintomas 
compatíveis com a doença e que utilizam o sistema de teleatendimento 
para evitar o deslocamento das pessoas até as unidades de saúde. 
Ressaltam, ainda, que foi realizada a reposição e/ou expansão no quadro 
de profissionais de saúde, apesar de terem tomado medidas para 
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reaproveitar os profissionais de saúde que pertencem ao grupo de risco. 
Ainda nesse contexto, outra medida importante foi a disponibilização de 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para os profissionais de saúde. 
No que se refere às medidas para aumentar a quantidade de testes 
rápidos para a Covid19, a maioria respondeu que foram realizadas 
aquisições para complementar a necessidade local, vez que a quantidade 
fornecida pela administração estadual e federal não foi suficiente para 
atender a demanda. 
Os municípios avaliaram a atuação da Administração Estadual e Federal no 
enfrentamento da Covid-19 de forma positiva, em uma escala crescente de 
satisfação de 0 a 10, a média das notas atribuídas à atuação do Governo 
Federal foi de 7,5, tendo como ponto positivo o repasse de recursos 
financeiros, apesar da demora na realização da referida transferência. A 
média das notas atribuídas ao Governo Estadual foi de 8,13, ressaltando 
como pontos positivos as articulações e orientações, informações em 
tempo real através de sistemas de informações integrados, notas técnicas e 
mapas de risco de todos os municípios. 
Na área da educação, a pandemia provocada pelo novo coronavírus exigiu 
de estudantes, professores, famílias e instituições de ensino uma enorme 
capacidade de adaptação, haja vista uma nova realidade de comportamento 
social nunca antes vista. 
O risco representado pelas aglomerações de alunos nas salas de aula levou 
as autoridades a decretarem medidas bastante rígidas, entre as quais a 
necessidade de suspensão temporária das aulas por prazo indeterminado. 
Diante desses novos desafios, o presente trabalho objetivou mapear as 
principais ações das redes públicas municipais de ensino público no sentido 
de conhecer essas ações, aprimorá-las e divulgá-las para que as mesmas 
possam auxiliar esses gestores em suas futuras decisões, vez que muito 
provavelmente os efeitos da pandemia continuarão a exigir de todos 
cuidados extras de higienização, organização e controle, mesmo 
considerando o surgimento das vacinas nos primeiros meses de 2021. 
Nesse sentido, foi implantado um mapeamento das ações das redes 
públicas de ensino nas subáreas de alimentação escolar, atividades 
pedagógicas não presenciais, volta às aulas e governança multinível. 
No tocante à alimentação escolar, buscou-se conhecer como ficou a 
distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), tendo por base os ditames da Lei 
nº 13.987, de 7 de abril de 2020. Nesse estudo também foram levantadas as 
microrregiões que adotaram ou não critérios para a distribuição desses 
alimentos, bem como informações sobre sua destinação, considerando que 
alguns desses alimentos já se encontravam nas escolas antes do início da 
suspensão das aulas. 
Em relação às atividades pedagógicas não presenciais, buscou-se 
conhecer o total de alunos que dispunham de recursos tecnólogos 
adequados exigidos para as aulas online, bem como se houve algum auxílio 
destinado a garantir o acesso às atividades pelos alunos mais carentes. 
Também foi levantado a existência de controle sobre a realização das 
atividades não presenciais e quantos desses alunos de fato tiveram acesso 
a elas. 
Em relação às ações destinadas à volta das aulas presenciais, verificou-
se que todas as microrregiões declararam haver algum tipo de planejamento 
nesse sentido. Dentro desse tema, também foi possível conhecer quais 
localidades declararam haver alguma estratégia para a reposição da carga 
horária anual que não pode ser cumprida e para o combate ao abandono. 
Por fim, em relação ao tema da governança multinível, constatou-se que 
64% das redes municipais de ensino receberam iniciativas, por parte do 
governo estadual ou federal visando identificar quais seriam os maiores 
problemas gerados pela pandemia com reflexos na educação. Também foi 
constatado que em 84% dos casos foi estabelecido um canal de 
acompanhamento das ações propostas. 
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A elaboração do trabalho também visou mapear as ações da assistência 
social, no momento da pandemia, haja vista os grandes impactos causados 
à população em vulnerabilidade social, que convive com ausência e/ou 
insuficiência de recursos, dificuldade de realizar o isolamento social, 
necessidade de manutenção de emprego e da renda, bem como com o 
menor acesso à saúde e ao saneamento básico. 
A partir das respostas ao questionário, foi possível obter várias 
constatações, podendo ser destacados os pontos principais abaixo 
colacionados. 
O estudo observou considerável índice de respostas satisfatórias (58 
municípios) no que se refere ao mapeamento da vulnerabilidade social 
da população e sua inserção nos programas sociais existentes, prática 
bastante apropriada na prevenção da contaminação pela Covid-19 e na 
elaboração de estratégias de adequação do sistema de saúde às 
necessidades populacionais. 
Por outro lado, constatou-se que 49 (quarenta e nove) municípios não 
apresentaram ações específicas para o mapeamento da população não 
cadastrada no CadÚnico, atuação essa que seria de extrema relevância na 
agilização do acesso aos benefícios assistenciais. 
O auxílio emergencial em dinheiro foi oferecido por apenas 2 (dois) 
municípios, sendo eles: Serra e Vitória. Questionados sobre razões pelas 
quais não ofereceram referido benefício, alguns municípios alegaram 
ausência de recursos financeiros. Outros, declararam ausência de 
necessidade ou demanda. Outros, ainda, informaram que já forneciam 
outros benefícios eventuais. 
A violência doméstica ganhou destaque como uma das principais 
preocupações na pandemia e, em termos gerais, constatou-se que nem 
todos os municípios, mas a grande maioria deles, disponibilizou ferramentas 
para as denúncias ao crime, promoveu medidas para prevenir os casos de 
violência e forneceu assistência às vítimas durante o período de isolamento 
social. 
Foi consideravelmente pequeno e insatisfatório o número de municípios que 
informou ter realizado algum tipo de levantamento no número de casos de 
violência doméstica em comparação ao período anterior à pandemia (28 
municípios). Na metade desses municípios (14), foi contatado aumento no 
número de casos. A coleta das informações por todos os municípios 
viabiliza a obtenção de dados mais precisos e, via de consequência, 
colabora na elaboração de estratégias e de planejamentos condizentes às 
prementes necessidades das vítimas em situações adversas, como a vivida 
atualmente. 
Foi possível detectar que todos os municípios se preocuparam em fornecer 
EPI´s e equipamentos de higiene pessoal para os profissionais da 
assistência social. Também se verificou que os entes, em sua quase 
totalidade, tomaram medidas para afastar e/ou colocar em trabalho remoto 
os profissionais que integram o grupo de risco. Tais constatações apontam 
que o poder público, na maior parte dos casos, foi diligente no uso de 
ferramentas necessárias à prevenção da disseminação da doença. 
O estudo também apurou que dos 55 (cinquenta e cinco) municípios que 
realizaram levantamento do número de casos de COVID-19 dentre os 
profissionais do SUAS. A microrregião com maior incidência de casos foi a 
Metropolitana, com 106 (cento e seis) casos. A microrregião com menor 
número de casos confirmados foi a Central Sul, com 15 (quinze) casos. No 
total, foram informados 435 (quatrocentos e trinta e cinco) casos. Quanto ao 
número de óbitos, também conforme informado pelos gestores, houve 
apenas 1 (um) caso, ocorrido na microrregião Noroeste. 
A equipe de fiscalização também buscou conhecer melhor as ações 
realizadas com as pessoas em situação de rua, tendo detectando alto 
índice de respostas negativas quanto à criação de espaços específicos para 
o atendimento daqueles que apresentaram sintomas leves ou diagnóstico 
confirmado da Covid-19. Os resultados obtidos também foram 
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majoritariamente negativos quanto à instalação em espaços públicos, de 
equipamentos para possibilitar a higiene pessoal e a distribuição de 
refeições às pessoas em situação de rua que não aceitaram acolhimento 
em abrigos. 
Entretanto, não é possível afirmar que os índices apresentados nas análises 
das questões envolvendo as pessoas em situação de rua tenham sido 
insatisfatórios, pois as justificativas para a inação, oferecidas também para a 
maioria dos casos, foram pautadas na falta de demanda, pela ausência de 
moradores em situação de rua no município ou na baixa demanda que 
tornava desnecessária a adoção das medidas. 
Ainda no âmbito da assistência social, todas as respostas municipais foram 
satisfatórias quanto à ampla divulgação à população de informações sobre 
o funcionamento das unidades e dos serviços socioassistenciais, 
recebimento de benefícios, horários de atendimento e contatos para 
informações e agendamentos, e quando o caso, em meios acessíveis a 
alcançar pessoas com deficiência. Houve divulgação, em síntese, nas redes 
sociais, em sites oficiais, por meio de panfletos, cartazes, carros de som, 
rádios comunitárias, boletins e entrevistas em emissora de televisão, 
demonstrando preocupação dos municípios em manter a população bem 
informada. 
Também merece destaque a apuração satisfatória de que 76 (setenta e 
seis) municípios capixabas responderam afirmativamente para a existência 
de articulação entre os gestores da Assistência Social e a área da saúde 
para avaliação cotidiana da evolução da pandemia e das medidas a serem 
adotadas, considerando as recomendações dos Ministérios da Saúde e da 
Cidadania, das autoridades locais e demais regulamentações nacionais, 
estaduais ou municipais relacionadas ao tema. 
Questionados sobre como se materializou essa articulação, afirmou-se, em 
resumo, que a Assistência Social foi incluída em Salas de Situação, Comitês 
Intersetoriais ou Centros de Operações Especiais ou Grupos de Trabalhos 
que, por meio de contatos telefônicos ou virtuais, ou de reuniões periódicas, 
constroem Planos de Contingências ou estratégias voltadas à execução de 
ações e medidas qualificadas para o enfrentamento da pandemia da Covid-
19. 
Por fim, constatou-se ações consideradas boas práticas no âmbito da 
assistência social. A título de exemplo, pode-se citar as seguintes: 

I. Parceria da Gerência da Assistência Social com a Delegacia da Mulher – 

DEAM, CREAS e a Promotoria de Justiça – NEVID para o mapeamento das 

áreas sensíveis a violência doméstica e familiar no município, no período de 

pandemia da Covid-19, com a finalidade de elaborar e executar ações 

voltadas ao combate à violência nessas áreas específicas; 

II. Elaboração de Boletim Informativo da Vigilância Socioassistencial com o 

objetivo de divulgar as ações realizadas pela Secretaria de Assistência e 

Desenvolvimento Social bem como prestar informações e orientações 

atualizadas em relação aos serviços socioassistenciais em tempos de 

pandemia, como forma de gestão pública e prestação de contas à 

população; 

III. Campanha realizada pelo CREAS em adesão a Campanha Nacional do CNJ 

Sinal Vermelho Contra Violência Doméstica. ” 
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Ato continuo foi elaborado a Instrução Técnica Conclusiva - ITC 5476 que 

concluiu com a seguinte proposta de encaminhamento: 

 

CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 
Diante do exposto, considera-se que o Levantamento, que contemplou 
coleta de dados e extensivas análises, atingiu o objetivo proposto, 
permitindo conhecer as ações de políticas públicas realizadas pelas 
prefeituras para o enfrentamento da crise causada pela pandemia nas áreas 
de saúde, educação e assistência social. 
Dessa forma, reitera-se os termos e encaminhamentos presentes no 
Relatório de Levantamento 11/2020 e sugere-se ao Plenário desta Corte de 
Contas as seguintes propostas: 

i. Autorizar a utilização dos dados obtidos neste levantamento 

para elaboração dos relatórios de Contas de Governo do 

exercício 2020 (Art. 47-A, § 9º, I-a, II-a e III-a, do Regimento 

Interno do TCE-ES); 

ii. Levantar o sigilo do relatório de fiscalização e do apêndice que 

contém o questionário aplicado (art. 4º, caput e parágrafo único, 

da Resolução TC 297/2014); 

iii. Dar ampla publicidade ao resultado deste levantamento, por 

meio de link permanente na área de Fiscalizações, do Painel de 

Controle (artigo 7º, VII, b, da Lei 12.527/2011); 

iv. Arquivar o processo. 

 

Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas, foi elaborado o 

Parecer 00005/2021-7, da lavra do Procurador de Contas Dr. Heron Carlos Gomes 

de Oliveira que anuiu aos argumentos fáticos e jurídicos delineados na Instrução 

Técnica Conclusiva 5476/2020-9. 

Ante o exposto, acolho a proposta de encaminhamento da área técnica na forma do 

Relatório de Levantamento nº00011/2020-4 e da Instrução Técnica Conclusiva ITC 

5476/2020-9, cuja fundamentação integra este voto independente de transcrição, 

encampada pelo Ministério Público Especial e Contas – Parecer 00005/2020-9, 

VOTO para que o Colegiado aprove a seguinte proposta de deliberação que 

submeto à consideração. 

 

SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

Conselheiro Relator 
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1. ACÓRDÃO TC-242/2021 – PLENÁRIO 

VISTOS, relatados e discutidos os autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal 

de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão do Plenário, ante as 

razões expostas pelo Relator, em: 

1.1. Autorizar a utilização dos dados obtidos neste levantamento para 

elaboração dos relatórios de Contas de Governo do exercício 2020 (Art. 47-A, § 

9º, I-a, II-a e III-a, do Regimento Interno do TCE-ES); 

1.2. Levantar o sigilo do relatório de fiscalização e do apêndice que contém o 

questionário aplicado (art. 4º, caput e parágrafo único, da Resolução TC 

297/2014); 

1.3. Dar ampla publicidade ao resultado deste levantamento, por meio de link 

permanente na área de Fiscalizações, do Painel de Controle (artigo 7º, VII, b, da 

Lei 12.527/2011);  

1.4. Posteriormente à confecção do acórdão deste julgamento, remetam-se os autos 

ao ilustre representante do Ministério Público de Contas nos termos do art. 62, 

parágrafo único da LC 621/2012. 

1.5. Após certificado o trânsito em julgado administrativo, arquivem-se os autos. 

2. Unânime. 

3. Data da Sessão: 04/03/2021 - 9ª Sessão Ordinária do Plenário 

4. Especificação do quórum:  

4.1. Conselheiros: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun (Presidente), Sérgio 

Manoel Nader Borges (relator), Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Sérgio Aboudib 

Ferreira Pinto, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Coelho do Carmo e Luiz Carlos 

Ciciliotti da Cunha.  

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

Presidente 
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CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

Relator 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 

CONSELHEIRO DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

CONSELHEIRO RODRIGO COELHO DO CARMO  

CONSELHEIRO LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA 

Fui presente: 

PROCURADOR DE CONTAS LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA 

Procurador-geral 

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR 

Secretário-geral das Sessões 
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