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RESUMO 

A crise causada pela pandemia do novo coronavírus teve grande impacto no Estado 

do Espírito Santo. Até o dia 08/12/2020, o estado havia contabilizado 204.565 casos 

confirmados e 4.455 óbitos, o que corresponde a uma mortalidade de 110,9 óbitos por 

100 mil habitantes, uma das maiores do Brasil. Além da perda de vidas, impactos sem 

precedentes foram observados em diversas áreas da sociedade, especialmente na 

saúde, mas também na educação, na economia e na segurança pública. 

A presente fiscalização teve como 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. 

Para tal, no mês de outubro foi aplicado um questionário online, composto de 154 

perguntas, fechadas e abertas, por meio do qual os gestores, ou quem por eles 

designado, puderam fornecer as informações. Ressalte-se que, embora com muita 

dificuldade por parte da equipe de fiscalização, especialmente pela falta de diligência 

por parte de alguns gestores, foi obtida resposta de todos os 78 municípios do estado. 

Os dados obtidos são autodeclaratórios. Isto é, de responsabilidade dos próprios 

respondentes. Apesar de não ter sido possível realizar verificações in loco, a equipe 

pôde confirmar as informações com os gestores ou solicitar informações 

complementares, quando necessário. 

No resultado das questões preliminares, destaca-se alto índice de transparência e 

grande quantidade de municípios que elaboraram Plano Municipal de Enfrentamento 

à Covid-19 e que formaram equipe multidisciplinar ou comitê de crise. Por outro lado, 

merece atenção o fato de que apenas 48 publicaram decreto, ou regulamento similar, 

de redução e contingenciamento de despesas. Além disso, em 19 os órgãos centrais 

de controle interno não executaram ações de controle específicas nas despesas 

decorrentes da pandemia. 

Na saúde, a maioria dos municípios fez mapeamento de risco em seu território, 

enquanto pouco mais da metade realizou levantamento diário do número de leitos de 

Produzido em fase anterior ao julgamento

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br  Identificador: 77123-89A46-634FA



3 

 

UTI e cerca de dois terços realizou levantamento de ventiladores pulmonares na sua 

região de saúde. Quase todos os municípios identificaram os usuários do SUS que 

pertencem a algum grupo de risco da Covid-19 e realizaram algum programa especial 

de acompanhamento para esses grupos. Praticamente a totalidade dos municípios 

também possuem protocolos de teleatendimento para pacientes com sintomas 

compatíveis com a doença, mas apenas 48 criaram protocolos para visitas 

domiciliares. Outras medidas adotadas pela maioria dos municípios, em alguns casos, 

por quase todos, foram: reposição ou expansão do quadro de profissionais da saúde; 

reaproveitamento dos profissionais do grupo de risco em atividades sem perigo de 

contágio; e aumento a quantidade de testes rápidos. Sobre a atuação dos Governos 

Federal e Estadual, de 0 a 10, a média da avaliação dos municípios foi 7,5 e 8,1 

respectivamente. 

Em relação à educação, verificou-se que 71 municípios realizaram distribuição de 

gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE e todas as redes municipais 

de ensino público possuem alguma estratégia para oferecer aulas ou conteúdo 

pedagógico para os estudantes durante a suspensão das aulas presenciais. Mas 

somente 70 municípios realizaram ações para identificar os alunos que não possuíam 

recursos tecnológicos adequados para acompanhar as aulas a distância. A 

porcentagem de alunos que frequentavam tais atividades foi, em média, 68%. Além 

disso, somente 54 municípios ofereceram formação específica para os professores 

desenvolverem atividades a distância com os alunos. Por fim, 68 municípios 

declararam que estão se preparando para a volta às aulas presenciais, mas somente 

57 afirmaram possuir alguma estratégia de nivelamento das turmas para quando isso 

ocorrer. 

Na área da assistência social, 58 municípios realizaram mapeamento da 

vulnerabilidade social da população e sua inserção nos programas sociais existentes, 

mas 49 não apresentaram ações específicas para o mapeamento da população não 

cadastrada no CadÚnico. Apenas 2 municípios ofereceram auxílio emergencial em 

dinheiro. Os demais, justificaram já fornecerem benefícios eventuais ou não ter 

recursos financeiros suficientes. A grande maioria dos municípios disponibilizou 

ferramentas para as denúncias de casos de violência doméstica, promoveu medidas 
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para prevenir o crime e forneceu assistência às vítimas durante o período de 

isolamento social. Mas somente 28 municípios informaram ter realizado algum tipo de 

levantamento do número de casos de violência doméstica neste período, sendo 

constatado aumento em 14 deles. Todos os municípios se preocuparam em fornecer 

EPI´s e equipamentos de higiene pessoal para os profissionais da assistência social, 

além de afastar e/ou colocar em trabalho remoto os profissionais que integram o grupo 

de risco. Foi alto o índice de respostas negativas quanto à criação de espaços 

específicos para o atendimento de pessoas em situação de rua que apresentaram 

sintomas leves ou diagnóstico confirmado da Covid-19. O mesmo foi observado em 

relação à criação de espaços públicos e de equipamentos para possibilitar a higiene 

pessoal e à distribuição de refeições às pessoas em situação de rua que não 

aceitaram acolhimento em abrigos. A justificativa, na maioria dos casos, foi a ausência 

de demanda. 

Por meio deste levantamento, foi possível obter um panorama abrangente da ação 

das prefeituras municipais no combate à pandemia. De maneira geral, foi possível 

observar que os responsáveis se esforçaram, dentro de suas possibilidades, para 

enfrentar a crise. Por outro lado, os municípios que se declararam omissos em cada 

ponto podem ser alvo de maior atenção por parte dessa corte, conforme a relevância 

a oportunidade da atuação. O julgamento sobre a efetividade das medidas foge ao 

escopo do presente trabalho, e trata-se de tarefa complexa, já que envolve diversos 

fatores que fogem da alçada dos gestores municipais, como a coordenação em nível 

federal e estadual, e o próprio comportamento da população. 

Os dados obtidos no presente trabalho, além de servirem para criação e manutenção 

de pasta permanente, servirão para subsidiar a elaboração dos relatórios de Contas 

de Governo dos poderes executivos municipais, do exercício de 2020. Por fim, 

destaca-se que o Núcleo de Controle Externo de Avaliação e Monitoramento de 

Políticas Públicas de Saúde – NSaúde realizou Acompanhamento, tendo como objeto 

as ações da Secretaria Estadual de Saúde – Sesa/ES no combate à pandemia (Proc. 

2109/2020). Juntos, os dois trabalhos proporcionam uma visão abrangente, do ponto 

de vista operacional, da ação governamental no combate à crise causada pela Covid-

19 no Estado do Espírito Santo no ano de 2020.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 DELIBERAÇÃO E RAZÕES DA FISCALIZAÇÃO 

O Plano Anual de Controle Externo - PACE é o instrumento de planejamento que fixa 

as principais linhas de ação do controle externo a serem desenvolvidas pelo Tribunal 

de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES em determinado período. Ou seja, é 

a etapa na qual se definem as diretrizes do controle externo, vinculadas ao 

Planejamento Estratégico da instituição. 

Seguindo essas diretrizes, tanto o PACE 2020 quanto o Planejamento Estratégico 

para o exercício de 2020 (aprovado por meio da Decisão Plenária Nº 02, de 28 de 

janeiro de 2020) trouxeram as linhas de ação do controle externo que, para o exercício 

de 2020, e, na escala de planejamento do Tribunal, foram as concebidas a alcançar 

os principais objetivos da administração pública, especialmente a qualidade dos 

serviços públicos prestados em educação, saúde, assistência social, segurança, 

dentre outros. 

No entanto, tendo em vista a mudança do cenário provocada pela pandemia do novo 

coronavírus, o TCEES, por meio da Decisão Plenária nº 14, de 18 de agosto de 2020, 

decidiu revisar o PACE a ser executado em 2020, redirecionando suas ações para o 

atendimento de novas demandas, alheias à sua capacidade de planejamento e 

previsibilidade, que se estabeleceram nessa situação de calamidade pública.  

Nesse contexto, considerando o período de incertezas e o iminente risco à saúde dos 

munícipes capixabas, teve início o presente processo de fiscalização, na modalidade 

Levantamento, com vistas a 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.  

1.2 VISÃO GERAL DO OBJETO 

A pandemia provocada pelo novo coronavírus teve repercussão em vários aspectos 

da vida da população, tornando necessária a adoção de medidas urgentes pelos 

governos a fim de preservar a saúde e a vida dos cidadãos. 
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Após a confirmação do coronavírus na China1, na Tailândia2 e em demais países, em 

30 de janeiro de 2020, a OMS declarou emergência de Saúde Pública de âmbito 

internacional. Em âmbito nacional, em 4 de fevereiro de 2020, foi publicada a Portaria 

188/2020 do Ministério da Saúde que declarou emergência de saúde pública de 

importância nacional.3 Em 7 de fevereiro de 2020 foi publicada a Lei 13.979/2020 

(alterada por diversos normativos) que tratou sobre as medidas de enfrentamento do 

coronavírus. 4  

O Brasil registrou o primeiro caso em 26 de fevereiro de 20205, e, especificamente no 

Espírito Santo, o primeiro registro ocorreu em 5 de março de 2020.6 Em 11 de março 

de 2020 a OMS avaliou que a Covid-19 poderia ser caracterizada como uma 

pandemia.7  

Já em âmbito local, em 13 de março de 2020, foi declarado estado de emergência em 

saúde pública no Estado do Espírito Santo, por meio do Decreto 4.593-R.8 

                                            
1 Organização Mundial de Saúde. BREAKING: WHO has received the genetic sequences for the 
novel #coronavirus (2019-nCoV) from the Chinese authorities. We expect them to be made 
publicly available as soon as possible. Disponível em:< 
https://twitter.com/WHO/status/1216108498188230657> 

2 Organização Mundial de Saúde. WHO statement on novel coronavirus in Thailand. Disponível em: 
<https://www.who.int/news-room/detail/13-01-2020-who-statement-on-novel-coronavirus-in-thailand> 

3 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n. 188, de 3 de fevereiro de 2020. Declara Emergência em 
Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
Coronavírus (2019-nCoV). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/Portaria-188-
20-ms.htm> 

4 BRASIL. Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus responsável pelo surto de 2019. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm> Acesso em 19 out. 2020. 

5 BRASIL. Ministério da Saúde. Disponível em: https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-
saude/46435-brasil-confirma-primeiro-caso-de-novo-coronavirus Acesso em 19 out. 2020. 

6 ESPÍRITO SANTO. Disponível em: <https://www.es.gov.br/Noticia/secretaria-da-saude-confirma-
primeiro-caso-do-novo-coronavirus-no-espirito-santo> Acesso em 19 out. 2020. 

7  TWITTER. Disponível em: <https://twitter.com/WHO/status/1237777021742338049> Acesso em: 19 
out. 2020. 

8 ESPÍRITO SANTO. Decreto nº 4.593-R, de 16 de março de 2020. Decreta o estado de emergência 
em saúde pública no Estado do Espírito Santo e estabelece medidas sanitárias e administrativas 
para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto de 
coronavírus (COVID-19) e dá outras providências. Disponível em: 
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Em 20 de março de 2020, foi publicado o Decreto Legislativo Federal 6/2020 que 

reconheceu, para os fins do art. 65 da Lei Complementar 101/2000, a ocorrência do 

estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República 

encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020.9 

Em 30 de março de 2020 foi publicada a Lei Complementar Estadual 946/2020 que 

dispôs sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da 

calamidade de saúde pública e estado de emergência decorrentes do novo 

coronavírus (COVID-19).10  

Nessa mesma data foi publicado o Decreto Legislativo Estadual 1/2020 que 

reconheceu, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 

2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do 

Governador do Estado do Espírito Santo encaminhada por meio da Mensagem nº 50, 

de 24 de março de 2020.11 

Em 2 de abril de 2020, por meio do Decreto Estadual 446-S, foi declarado estado de 

calamidade no Espírito Santo.12 

                                            
<https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Legislacao/DECRETO%20N%C2%BA%204593%2
0-%20R,%20DE%2013%20DE%20MAR%C3%87O%20DE%202020.pdf> Acesso em: 19 out. 2020. 

9 BRASIL. Congresso Nacional. Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.   

Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a 
ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da 
República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm> Acesso em: 19 out. 2020. 

10 ESPÍRITO SANTO. Lei Complementar nº 946, de 27 de março de 2020. Dispõe sobre as medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19) na 
área da educação, e dá outras providências. Disponível em: 
<https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Legislacao/Lei%20Complementar%20Estadual%20
946-20.pdf> Acesso em: 19 out. 2020. 

11 ESPÍRITO SANTO. Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Decreto Legislativo nº 1, de 
27 de março de 2020. Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do 
Governador do Estado do Espírito Santo encaminhada por meio da Mensagem nº 50, de 24 de 
março de 2020. Disponível em: 
<http://www.sefaz.es.gov.br/legislacaoonline/lpext.dll/InfobaseLegislacaoOnline/novo%20coronav%E
Drus%20-%20covid19/decl01-2020.htm?fn=document-frame.htm&f=templates&2.0> Acesso em: 19 

out. 2020. 

12 ESPÍRITO SANTO. Decreto nº 0446-S, de 02 de abril de 2020. Declara Estado de Calamidade 
Pública no Estado do Espírito Santo decorrente de desastre natural classificado como grupo 
biológico/epidemias e tipo doenças infecciosas virais (COBRADE 1.5.1.1.0). Disponível em: < 
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No âmbito municipal, em pesquisa no endereço eletrônico da Assembleia Legislativa, 

foram encontrados 57 municípios que tiveram o reconhecimento pelo Poder 

Legislativo Estadual de ocorrência de estado de calamidade pública no respectivo 

município. Não integram essa lista os municípios de Águia Branca, Alfredo Chaves, 

Alto Rio Novo, Atílio Vivácqua, Colatina, Conceição do Castelo, Domingos Martins, 

Ecoporanga, Governador Lindemberg, Iconha, Itarana, Jaguaré, Laranja da Terra, 

Nova Venécia, Pinheiros, Piúma, Santa Leopoldina, São Domingos do Norte, São 

José do Calçado, Vargem Alta, Vila Valéria.13 

A dinâmica de contaminação pela Covid-19 apresentou variação com o passar do 

tempo, apresentando taxas mais ou menos aceleradas conforme a região (interior ou 

Grande Vitória e conforme o município. A Tabela 1 e a Figura 1 apresentam a situação 

da contaminação por Covid-19 nos municípios capixabas até o dia 08/12/2020. 

 

Tabela 1. Situação da Covid-19 nos municípios capixabas até o dia 08/12/2020 

Municipio 
Casos 

confirmados 
População estimada 

em 2020 (IBGE) 
Casos por 
1000 hab 

Afonso Cláudio 1.293 30.455 42,5 

Água Doce do Norte 337 10.909 30,9 

Águia Branca 610 9.631 63,3 

Alegre 630 29.975 21,0 

Alfredo Chaves 944 14.636 64,5 

Alto Rio Novo 342 7.874 43,4 

Anchieta 1.468 29.779 49,3 

Apiacá 233 7.554 30,8 

Aracruz 5.676 103.101 55,1 

Atilio Vivacqua 501 12.105 41,4 

Baixo Guandu 1.264 31.132 40,6 

Barra de São Francisco 1.424 44.979 31,7 

Boa Esperança 459 15.092 30,4 

Bom Jesus do Norte 402 9.962 40,4 

Brejetuba 611 12.427 49,2 

Cachoeiro de Itapemirim 9.739 210.589 46,2 

Cariacica 18.138 383.917 47,2 

Castelo 2.502 37.747 66,3 

                                            
https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Legislacao/Calamidade%20SETADES-
COBRADE.pdf> Acesso em: 19 out. 2020. 

13 ESPÍRITO SANTO. Assembleia legislativa. Legislação online. Disponível em: 
<http://www3.al.es.gov.br/legislacao/consulta-legislacao.aspx?tipo=5&ano=2020> Acesso em: 19 out. 
2020. 
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Colatina 9.300 123.400 75,4 

Conceição da Barra 416 31.273 13,3 

Conceição do Castelo 445 12.806 34,7 

Divino de São Lourenço 213 4.270 49,9 

Domingos Martins 1.411 33.986 41,5 

Dores do Rio Preto 207 6.771 30,6 

Ecoporanga 1.502 22.835 65,8 

Fundão 903 21.948 41,1 

Governador Lindenberg 636 12.880 49,4 

Guaçuí 640 31.122 20,6 

Guarapari 5.399 126.701 42,6 

Ibatiba 1.088 26.426 41,2 

Ibiraçu 845 12.591 67,1 

Ibitirama 150 8.859 16,9 

Iconha 994 13.973 71,1 

Irupi 416 13.526 30,8 

Itaguaçu 676 14.023 48,2 

Itapemirim 1.977 34.656 57,0 

Itarana 535 10.494 51,0 

Iúna 780 29.290 26,6 

Jaguaré 1.231 31.039 39,7 

Jerônimo Monteiro 348 12.265 28,4 

João Neiva 796 16.722 47,6 

Laranja da Terra 182 10.933 16,6 

Linhares 9.773 176.688 55,3 

Mantenópolis 379 15.503 24,4 

Marataízes 2.566 38.883 66,0 

Marechal Floriano 1.354 16.920 80,0 

Marilândia 766 12.963 59,1 

Mimoso do Sul 1.097 26.115 42,0 

Montanha 482 18.894 25,5 

Mucurici 167 5.496 30,4 

Muniz Freire 542 17.319 31,3 

Muqui 529 15.526 34,1 

Nova Venécia 1.751 50.434 34,7 

Pancas 745 23.306 32,0 

Pedro Canário 636 26.381 24,1 

Pinheiros 804 27.327 29,4 

Piúma 1.092 22.053 49,5 

Ponto Belo 141 7.940 17,8 

Presidente Kennedy 993 11.658 85,2 

Rio Bananal 698 19.271 36,2 

Rio Novo do Sul 600 11.626 51,6 

Santa Leopoldina 384 12.197 31,5 

Santa Maria de Jetibá 1.484 41.015 36,2 

Santa Teresa 1.882 23.724 79,3 

São Domingos do Norte 497 8.687 57,2 

São Gabriel da Palha 2.185 38.522 56,7 

São José do Calçado 399 10.546 37,8 

São Mateus 4.085 132.642 30,8 

São Roque do Canaã 762 12.510 60,9 
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Serra 26.134 527.240 49,6 

Sooretama 1.132 30.680 36,9 

Vargem Alta 842 21.591 39,0 

Venda Nova do Imigrante 1.593 25.745 61,9 

Viana 3.108 79.500 39,1 

Vila Pavão 302 9.244 32,7 

Vila Valério 746 14.073 53,0 

Vila Velha 29.429 501.325 58,7 

Vitória 25.200 365.855 68,9 

Total 202.942 4.064.052 49,9 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Figura 1. Mapa dos municípios destacados conforme a taxa de contaminação por Covid-19 

Fonte: Elaboração própria 
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A pandemia causada pelo novo coronavírus teve repercussões relevantes e graves 

em diversas áreas da sociedade, como saúde, economia, educação e segurança. As 

necessidades oriundas da crise demandaram respostas eficientes e eficazes por parte 

do poder público. Tais demandas e ações relativas a cada área serão melhor descritas 

nas introduções das seções 2.1 a 2.4. 

Enquanto controle externo, o Tribunal de Contas tem um papel importante não 

somente com relação à legalidade dos gastos públicos, mas também no que diz 

respeito às ações das gestões quanto aos aspectos da eficiência e eficácia, em 

especial neste momento em que a sociedade espera uma resposta rápida do Poder 

Público. Existem incertezas que podem e precisam ser enfrentadas em conjunto. 

Gestores públicos e órgãos de controle devem unir forças para que as medidas 

adotadas gerem o menor impacto negativo possível em todas as áreas. Daí a 

importância do presente Levantamento. 

 

1.3 OBJETIVO E QUESTÕES 

O objetivo do presente trabalho é coletar e sistematizar informações com vistas a 

conhecer as ações de políticas públicas, nas áreas de saúde, educação e assistência 

social, realizadas pelas prefeituras municipais para o enfrentamento da crise causada 

pela pandemia. 

O levantamento também oferece elementos importantes para auxiliar e subsidiar a 

ação fiscalizatória exercida pelo Controle Externo, passando a compor as Contas de 

Governo do exercício 2020. 

Neste norte, a partir do levantamento das principais medidas adotadas pelos 78 

municípios capixabas para enfrentamento da pandemia, o TCEES busca, ainda, 

propiciar à sociedade o conhecimento da atuação dos gestores municipais no 

enfrentamento e minimização dos riscos e danos decorrentes do coronavírus, 

especificamente nas áreas da saúde, educação e assistência social.  

Para cumprir o objetivo proposto, foi definida a seguinte questão: 
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 Quais foram as medidas adotadas pelas prefeituras do Estado do Espírito 

Santo para enfrentamento da crise causada pela pandemia da Covid-19? 

 

1.4 METODOLOGIA UTILIZADA E LIMITAÇÕES 

As informações apresentadas neste relatório foram obtidas por meio da aplicação de 

um questionário online, elaborado pelo TCEES, remetido a todos os gestores e chefes 

de Controle Interno dos 78 municípios capixabas, utilizando-se como ferramenta de 

pesquisa e coleta de dados a plataforma LimeSurvey, cujo link foi encaminhado por 

correio eletrônico aos jurisdicionados.  

Como o levantamento foi realizado por meio do preenchimento de um questionário 

online, as informações obtidas são autodeclaratórias.  

Não foram feitas verificações in loco para certificar a veracidade das informações 

apresentadas. Em primeiro lugar, pela abrangência das questões abordadas e pelo 

número de jurisdicionados envolvidos. Em segundo lugar, pelas limitações impostas 

diante das regras de distanciamento social. 

Ainda assim, na dúvida sobre eventual resposta apresentada, a equipe pôde fazer 

contato diretamente com os correspondentes e solicitar evidências ou informações 

complementares. 

O questionário online remetido aos jurisdicionados estará disponível, na íntegra, no 

Apêndice 00178/2020 (Proc. TC 04597/2020).  

1.5 BENEFÍCIOS ESTIMADOS DA FISCALIZAÇÃO 

Os benefícios dessa fiscalização podem ser enquadrados na classificação “Outros 

benefícios diretos”, conforme o Manual de Benefícios do Controle Externo, aprovado 

pela Resolução 290/2015, do TCEES. Pode-se mencionar os seguintes benefícios 

potenciais: 

 Expectativa de controle, considerando que as unidades gestoras terão 

ciência de que o Tribunal está colhendo informações sobre sua atuação e 

poderá realizar outras ações de controle no futuro. 
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 Incremento da confiança dos cidadãos nas instituições, considerando que 

a sociedade terá ciência de que o Tribunal está acompanhando as ações dos 

municípios no combate à pandemia da Covid-19. 
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2 RESPOSTA ÀS QUESTÕES 

Passa-se a apresentar as respostas dos municípios às questões propostas. Algumas 

questões receberam maior destaque, especialmente por meio de gráficos, em função 

da relevância do tema ou do teor da resposta, por exemplo, no caso de grande parte 

dos municípios não terem implementado alguma ação. 

A maior parte das questões possui o formato “Sim ou Não”. Mas havia perguntas 

condicionais, exibidas a depender da resposta à pergunta anterior. Normalmente, 

essas perguntas pediam, aos respondentes, informações complementares sobre 

como ações foram implementadas ou por que não foram. Sempre que possível, essas 

informações foram apresentadas de forma sintetizada. 

2.1 QUESTÕES PRELIMINARES 

Antes de adentrar às questões especificas de Assistência Social, de Educação e de 

Saúde, o levantamento realizado junto aos municípios tratou de questões gerais 

relacionadas à transparência (incluídas as contratações e/ou aquisições), receitas 

(transferências e doações), despesas (incluindo repasses ao terceiro setor) e 

controles internos, entre outras. 

2.1.1 Transparência 

A legislação brasileira, desde a Constituição Federal, homenageou a transparência 

como regra geral e estabeleceu o sigilo como exceção. A Lei 12.527/2011 dispõe, por 

exemplo, que é dever dos órgãos e entidades públicas promoverem, 

independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no 

âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles 

produzidas ou custodiadas. 

No contexto excepcional da pandemia, o Congresso Nacional entendeu que outras 

medidas deveriam ser implementadas para garantir ao cidadão o acesso a 

informações pertinentes. Assim, por meio da Lei 13.979/2020, estabeleceu que todas 

as aquisições realizadas por meio de dispensa para combate à crise causada pela 

Covid-19 deveriam ser disponibilizadas em site oficial específico na internet, com o 
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objetivo seria impedir que as informações referentes aos processos de contratações, 

visando o enfrentamento da pandemia, se perdessem em meio às demais 

informações sobre contratos públicos. 

Além de informações sobre contratações, um site específico facilita a divulgação de 

informações relevantes para o cidadão, tais como medidas sanitárias de prevenção, 

todos serviços públicos para atendimento a pessoas com sintomas de Covid-19 e 

capacidade de atendimento desses mesmos serviços. 

Por esse motivo, a equipe de fiscalização questionou os municípios sobre a existência 

de portal específico na internet com informações sobre o enfrentamento da Covid-19 

(prevenção, tratamento, etc.). 

 

Gráfico 1. Existência de portal eletrônico especifico 

Fonte: Elaboração própria 

 

Conforme se observa no Gráfico 1, apenas 4 municípios responderam que não 

possuem portal eletrônico especifico com informações sobre o enfrentamento da 

Covid-19. 

74

4

O Município possui portal eletrônico específico
com informações sobre o enfrentamento da Covid-19?

Sim

Não
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Gráfico 2. Disponibilidade das contratações e/ou aquisições em site próprio e especifico 

Fonte: Elaboração própria 

 

Do total de municípios capixabas, apenas 2 informaram que as contratações e/ou 

aquisições não estão disponíveis para consulta em site próprio e especifico. Todos os 

outros 76 municípios afirmaram que cumpriram exigência nesse sentido que consta 

do § 2º do art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2014, conforme demonstrado no Gráfico 2. 

Entretanto, ao consultar os endereços eletrônicos informados, identificou-se que na 

prática todos os municípios têm site próprio e especifico para a disponibilização das 

contratações e/ou aquisições, sendo que em grande parte deles as referidas 

informações estão disponíveis em aba especifica do portal da transparência.  

Ressalta-se que o conteúdo dos sites não foi objeto de análise, apenas sua 

disponibilidade, ressaltando-se que, além das informações previstas no §3° do art. 80 

da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI), o sitio eletrônico deverá conter 

no mínimo informações como: as compras efetuadas, o nome do contratado, o número 

                                            

14 § 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente 
disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no 
que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 
2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, 
o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição. 

76

2

As contratações e/ou aquisições para
enfrentamento da pandemia estão disponíveis para

consulta em site próprio e específico, nos termos do §
2º do art. 4º da Lei Federal nº 13.979/20?

Sim

Não
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de sua inscrição na Receita Federal, o prazo contratual, o valor e o respectivo 

processo de contratação ou aquisição. 

Por se tratar de mínimo legal, nada impede que os municípios alimentem o site com 

informações adicionais e mais detalhes sobre as contratações e aquisições 

realizadas, tais como, a data da assinatura do contrato, descrição clara e objetiva do 

objeto, quantidades contratadas e indicação do ordenador de despesa. 

Pode-se considerar o resultado, de forma geral, satisfatório. Entretanto, caso nos 

municípios não existisse portal específico, estariam violando leis de acesso à 

informação e a lei que decreta a situação de emergência em saúde pública em todo o 

território nacional, pois, apesar do estado de emergência em saúde permitir a dispensa 

de licitação na compra de produtos e contratação de serviços, obriga que os dados 

relativos aos investimentos sejam disponibilizados em portal oficial específico na 

internet. 

No âmbito do controle, a consequência do não atendimento seria a dificuldade para 

os cidadãos exercerem o controle social sobre as contratações emergenciais e a falta 

de orientação sobre a pandemia. Considerando o grande número de informações 

falsas (“fake news”) sobre o novo coronavírus na internet e a ocorrência de casos de 

corrupção relacionados a aquisições de equipamentos e insumos para enfrentamento 

à crise divulgados na mídia, a ausência desse portal se tornaria ainda mais grave. 

2.1.2 Receitas 

Quanto ao recebimento de transferências de outros entes da federação ou de doações 

privadas para realização de ações decorrentes do enfrentamento da emergência de 

saúde decorrente da Covid-19, 74 municípios informaram que receberam 

transferências federais, 36 municípios informaram que receberam transferências 

estaduais e 25 municípios informaram que receberam doações privadas. 

A análise dos dados de receitas recebidos permitiu constatar que os valores não foram 

devidamente formatados, ou seja, não estavam devidamente separados com pontos 

e com a vírgula. Entendeu-se pela validação desses dados nos sites fornecidos no 
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questionário e, também, junto aos responsáveis pelos envios e com o suporte, maioria 

dos casos, da Controladoria Municipal. 

Essas validações alteraram o quadro de respostas das transferências para o seguinte: 

78 municípios receberam um total de R$ 499.840.701,08 em transferências federais, 

22 municípios receberam um total de R$ 3.492.096,06 em transferências estaduais e 

10 municípios receberam um total de R$ 1.605.612,94 em doações privadas, 

totalizando o montante de R$ 504.938.410,08. 

2.1.3 Despesas 

 

Gráfico 3 - Publicação de decreto ou regulamento para redução e contingenciamento de despesas 

Fonte: Elaboração própria 

 

O objetivo da questão era verificar se os gestores promoveram ações visando reduzir 

o impacto da calamidade pública causada pela pandemia nas finanças municipais, em 

razão da possibilidade de desequilíbrio orçamentário-financeiro, assim como a 

necessidade de proteger a continuidade da máquina administrativa. 

Em relação à redução e contingenciamento de despesas (diárias, locomoção, energia, 

água, gás, material de expediente, combustível, reajustes salariais, etc.) em razão da 

previsão de queda de receitas decorrentes da Covid-19, constatou-se, com base nas 

48

30

Foi publicado Decreto ou outro regulamento
para redução e contingenciamento de despesas

(diárias, locomoção, energia, água, gás, material de
expediente, combustível, reajustes salariais ou outras)

em razão da previsão de queda das receitas
decorrentes da Covid

Sim

Não
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respostas encaminhadas, que 48 municípios publicaram decreto ou outro 

regulamento, conforme pode ser observado no Gráfico 3. 

 

Gráfico 4 - Repasses ao 3º Setor para o enfrentamento do Covid-19 

Fonte: Elaboração própria 

 

Já sobre o repasse de recursos para o 3º Setor, conforme demonstrado no Gráfico 4, 

23 municípios informaram que repassaram recursos para o 3º Setor voltados ao 

enfrentamento da pandemia, enquanto os outros 55 não teriam repassado recursos 

para entidades com esse fim. No total, teriam sido repassados R$ 31.099.790,48. 

Ressalta-se que este tipo de repasse ao 3° setor contempla fornecimento de insumos, 

medicamentos, manutenção de serviços de internações e fornecimento de 

equipamentos, entre outras ações assistenciais voltadas ao atendimento de casos de 

coronavírus. 

2.1.4 Controles internos 

Todos os 78 municípios informaram que editaram algum ato normativo (lei, decreto, 

portaria ou outro) para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. 

23

55

A Prefeitura realizou repasses ao 3º Setor
voltados ao enfrentamento do Covid-19, até o

presente momento?

Sim

Não
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Gráfico 5 - Desempenho do órgão central de controle interno 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quando questionados sobre o desempenho de ações de controle especificas para as 

despesas decorrentes do enfrentamento da Covid-19 pelo órgão central de controle 

interno, 59 municípios responderam que sim e 19 responderam que não, como 

demonstrado no Gráfico 5. 

Como aos órgãos de controle interno, caso identifiquem irregularidades, compete 

comunicá-las ao Tribunal de Contas por meio de representação, a questão objetivou 

identificar quais municípios ainda não haviam desempenhado ações específicas para 

as despesas decorrentes do enfrentamento da Covid-19, bem como, que tipo de 

ações os demais municípios estão adotando. 

Entre as ações desempenhadas pelo órgão central de controle interno foram citadas 

as seguintes: auditoria de acompanhamento, nota técnica, comunicação interna, 

encaminhamento de informações ao TCEES, participação em reuniões do Comitê da 

Covid-19, acompanhamento na implantação do portal especifico para divulgação das 

ações da Covid-19, auditoria nos processos de dispensa de licitação, entre outras. 

Insta frisar que a omissão do controle interno poderá implicar em aplicação de multa 

ou imputação de débito em caso de dano ao erário. Por outro lado, uma atuação 

efetiva dos órgãos de controle interno possui a capacidade de evitar que danos ao 

59

19

O Órgão Central de Controle Interno tem
desempenhado ações de controle específicas para as
despesas decorrentes do enfrentamento da Covid-19?

Sim

Não
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erário ocorram e que resultados mais efetivos sejam alcançados na execução da 

política pública adotada pela gestão municipal. 

 

Gráfico 6 - Controles contábeis para identificar receitas e despesas relacionadas à pandemia 

Fonte: Elaboração própria 

 

Já em relação aos mecanismos de controle contábil para identificar as receitas e 

despesas relacionadas à pandemia, 69 municípios informaram que foram instituídos, 

conforme consta do Gráfico 6. 

2.1.5 Outras questões 

 

Gráfico 7 - Formação de equipe multidisciplinar ou comitê de crise 

Fonte: Elaboração própria 

 

69

9

Há mecanismos de controle instituídos para
identificar, na contabilização, as receitas e despesas

relacionadas à pandemia?

Sim

Não

74

4

Providenciou a formação de equipe multidisciplinar ou comitê de 
crise para avaliações, deliberações e acompanhamento do 
planejamento e das ações de enfrentamento ao Covid-19?

Sim

Não
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De acordo com o Gráfico 7, 74 municípios responderam que providenciaram a 

formação de equipe multidisciplinar ou comitê de crise. Entretanto, 19 destas equipes 

ou comitês não contaram com a participação do Conselho Municipal de Saúde, que 

são os órgãos responsáveis pelo controle social no SUS, possuindo relevante função 

pública no controle de ações e políticas públicas de saúde. 

Destaca-se que as consequências da pandemia envolveram diversos segmentos da 

sociedade, como educação, comércio, indústria, saúde e assistência social, motivo 

pelo qual a formação de equipe multidisciplinar ou comitê de crise para avaliações se 

mostra relevante, pois apenas uma atuação intersetorial e interdisciplinar seria capaz 

de problematizar os processos operacionais e dimensionar prioridades em momentos 

de crise como a vivenciada.  

 

Gráfico 8 - Formação de equipe multidisciplinar ou comitê de crise 

Fonte: Elaboração própria 

 

O plano municipal de enfrentamento à Covid-19 revela a sua importância pois é por 

meio dele que o planejamento integrado com outros entes da federação, previsão de 

possíveis cenários e quais medidas serão adotadas caso os cenários previstos 

venham a se concretizar restam previamente estabelecidos, passando a ser o 

documento norteador e de referência da política pública municipal adotada, dando 

publicidade prévia à população local sobre as possíveis ações dos gestores no 

enfrentamento à Covid-19. Dos 78 municípios, 72 informaram que elaboraram o plano 

municipal de enfrentamento à Covid-19, conforme demonstrado no Gráfico 8. 
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2.2 SAÚDE 

A saúde é um direito de todos, constitucionalmente estabelecido, que deve ser 

cuidada, protegida e defendida a nível dos três Governos: União, Estados e 

Municípios, mediante políticas sociais e econômicas que busquem a redução do risco 

de doenças e de outros agravos, assim como a garantia de acesso, universal e 

igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

A prestação de serviço de saúde pode ser executada diretamente pelo poder público 

ou através de terceiros e, ainda, por pessoa física ou jurídica de direito privado, 

cabendo ao poder público regulamentar, fiscalizar e controlar, nos termos da lei. 

Com o advento da pandemia, provocada pelo novo coronavírus, causando infecção 

humana em proporção incontrolada, foram necessárias providências de ordem 

mundial, declarando “Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional-

ESPIN” pela Organização Mundial de Saúde ainda em janeiro de 2020.  

O Brasil, por sua vez, por meio do Ministério da Saúde, declarou Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional (Port. 188/GMS/MS de 02/02/2020) e 

estabeleceu o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV) 

sob responsabilidade da Secretaria de Vigilância em Saúde, ao qual compete, entre 

outras atribuições, articular-se com os gestores do SUS nos três níveis de governo, 

propor de forma justificada e nos termos da lei o acionamento de equipes de saúde, 

inclusive contratação temporária de profissionais, a aquisição e a contratação de bens 

e serviços e a requisição de bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de 

jurídicas necessários para atuação na ESPIN. 

Declarada a emergência, providenciou-se a regulamentação, a nível nacional, das 

possíveis medidas necessárias, com o objetivo de proteger a coletividade, conforme 

elencadas no art. 3º da Lei 13.979 de 6 de fevereiro de 2020.  

No Espirito Santo foi declarada Emergência em Saúde Pública no dia 13 de março de 

2020 com o Decreto nº 4.593-R que também regulamentou, a nível de Estado, a 

maioria das medidas definidas na Lei 13.979/2020, acrescentando a medida de 

campanha de comunicação para utilidade pública (Inciso X do art. 2º). Definiu também, 

em seu art. 6º, que as despesas para a execução de quaisquer ações decorrentes da 
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declaração de emergência em saúde pública, deverão ser processadas pela 

Subsecretaria de Administração e de Financiamento da Atenção da Sesa/ES, que 

manterá relatório atualizado de todas as despesas realizadas. 

Notadamente, apesar de todas as providências tomadas e executadas, verifica-se 

pelo site https://coronavirus.es.gov.br/painel-covid-19-es da Sesa/ES a informação de 

195.437 casos e 4.349 de óbitos em todo estado do Espirito Santo confirmados, de 

Covid-19, até o dia 03/12/2020. 

2.2.1 Medidas Restritivas e Mapeamento de Risco 

Considerando que são os municípios que executam e operam o sistema de saúde e 

colocam em prática as políticas na área da saúde, e apesar de todo elenco de medidas 

restritivas apresentadas no decreto estadual, buscou-se conhecer medidas 

suplementares executadas pelos gestores municipais para enfrentamento da 

pandemia em seu município. 

 

Gráfico 9 Adoção de medidas restritivas suplementares 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Observa-se, no Gráfico 9, que a maioria dos municípios responderam ter 

implementado medidas restritivas suplementares. No entanto, quando informam as 

medidas tomadas, conclui-se que são as mesmas restrições do art. 3º da Lei Federal 

13.979/2020 e Decreto Estadual 4593-R/2020, apenas se diferenciando na forma da 

aplicação e de acordo com as características do município, tais como fechamento de 
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praias, regras para o funcionamento do comércio e outros afins, tendo a sua 

intensidade aumentada de acordo com o momento apresentado a cada mapa de risco 

no município. 

Com o estado de emergência decretado (Decreto Estadual 4593-R/2020) e 

estabelecidas as medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e 

contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto da Covid-19, instituiu-se 

o mapeamento de risco15, que consiste no estabelecimento de critérios 

epidemiológicos para o enquadramento de cada município para o estabelecimento de 

medidas qualificadas para cada nível que foi definido de “BAIXO a EXTREMO”, 

devendo o ente adotar medidas específicas para cada nível de risco: prevenção, 

quando baixo; alerta, quando moderado; atenção, quando alto e; emergência, quando 

extremo.  

Assim buscou-se conhecer se os municípios estavam fazendo o mapeamento dos 

casos suspeitos, confirmados e/ou curados e das mortes decorrentes da Covid-19, 

em seu território de forma detalhada, por região, setor ou por zona e até mesmo mais 

detalhado, por bairro ou rua. O resultado está configurado no gráfico abaixo:  

 

Gráfico 10 Mapeamento de casos suspeitos por bairro, zona, rua, região ou setor 

Fonte: Elaboração própria. 

                                            

15 Decreto 4636-R de 19/4/2020 https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=393218 Consultado em 
22/10/2020 
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Observando o Gráfico 10, verifica-se que 7 (sete) dos 78 (setenta e oito) municípios 

responderam que não há mapeamento no território do município por bairro, rua, zona, 

região ou setor. São eles: Castelo (Central Sul), Domingos Martins (Sudoeste 

Serrana), Mucurici (Nordeste), Nova Venécia (Noroeste), Piúma (Litoral Sul), Ponto 

Belo (Nordeste) e Santa Leopoldina (Central Serrana). 

Considerando que o mapa de risco também envolve a capacidade de resposta rápida 

das unidades de saúde locais e que a taxa de ocupação de leitos potenciais de 

Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), interfere na vulnerabilidade16 do sistema de 

saúde, buscou-se conhecer a realização, por parte do ente municipal, de 

levantamento da quantidade de leitos de UTI ou enfermaria/apartamento disponíveis 

na rede pública e privada em sua região de saúde. 

 

 

Gráfico 11 Levantamento diário da quantidade de leito de UTI 

Fonte: Elaboração própria. 

 

                                            
16 Portaria nº 171-R de 29/08/2020 

52

26

Foi realizado levantamento diário da quantidade de leitos de 
unidades de terapia intensiva ou enfermaria/apartamento 

disponiveis em sua região de saúde?

Sim

Não

Produzido em fase anterior ao julgamento

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br  Identificador: 77123-89A46-634FA



29 

 

Observa-se, no Gráfico 11, que 26 (vinte e seis) municípios responderam 

negativamente quanto à realização de levantamento diário da quantidade de leitos de 

UTI, os quais estão representados graficamente a seguir, por microrregião17: 

 

Gráfico 12. Municípios por microrregião que não realizam levantamento diário de leitos de UTI 

Fonte: Elaboração própria 

 

Observa-se, no Gráfico 12, que os municípios que responderam negativamente à 

realização de levantamento diário da quantidade de leitos de UTI disponíveis na rede 

pública e privada de sua região estão concentrados, em sua maioria, nas 

microrregiões Centro-oeste, Noroeste e Sudoeste Serrana.  

A infecção humana pelo novo coronavírus (Covid-19) já é amplamente conhecida 

como causadora de doença respiratória, podendo alcançar um nível de gravidade 

elevada, aumentando a possibilidade de morte. Por essa razão, considera-se a 

disponibilidade do equipamento ventilador pulmonar um item importante no 

atendimento dos casos mais graves de pacientes infectados. Buscou-se, então, 

                                            

17 A divisão por microrregiões utilizada neste relatório para análise dos municípios de forma agrupada 
segue o disposto na Lei Estadual 9.768/2011 (altera pela Lei Estadual 11.174/2020), que institui 10 
Microrregiões de Planejamento no Estado do Espírito Santo. 
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conhecer se o ente municipal verifica em seu levantamento diário a quantidade de 

ventiladores pulmonares disponíveis na rede pública e privada na sua área de saúde. 

 

Gráfico 13 Levantamento de disponibilidade de ventiladores pulmonares 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Observa-se, no Gráfico 13, que 35 (trinta e cinco) municípios não realizam 

levantamento diário da quantidade de ventiladores pulmonares disponíveis em sua 

região de saúde, os quais estão representados graficamente a seguir, por 

microrregião: 

 

Gráfico 14. Quantidade de Municípios por microrregião que não realizam levantamento diário da 
quantidade de ventiladores pulmonares disponíveis. 

Fonte: Elaboração própria. 
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2.2.2 Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias  

Obedecendo as diretrizes desenvolvidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), cabe 

aos Agentes Comunitário de Saúde (ACS) exercer as atividades “de prevenção de 

doenças e de promoção da saúde, a partir dos referenciais da Educação Popular em 

Saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas”, cujo 

objetivo é ampliar o acesso da comunidade assistida às ações e aos serviços de 

informação, de saúde, de promoção social e de proteção da cidadania, sob supervisão 

do gestor municipal, distrital, estadual ou federal18, sendo essencial e obrigatória a 

sua presença na estratégia da Saúde da Família. 

Quanto ao Agente de Combate a Endemias (ACE), cabe a atividade de vigilância, 

prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, seguindo também as 

diretrizes desenvolvidas pelo SUS, sob a supervisão do gestor de cada ente, do qual 

esteja subordinado19. 

Dada as respectivas atividades e, considerando o cenário desconhecido e assustador 

que se configurou com a pandemia da Covid-19, buscou-se conhecer se os agentes 

foram capacitados para identificar e monitorar casos suspeitos de Covid-19 e 

encaminhá-los à atenção básica quando necessário. E ainda, considerando que são 

servidores que atuam diretamente na comunidade, conhecer se foram capacitados 

para identificar a população vulnerável e inseri-la nos programas sociais existentes, 

tais como Bolsa Família, BPC, Auxílio Emergencial, distribuição de alimentos. 

                                            

18 Art. 3º da Lei Federal 11.350/2006 

19 Idem. Art. 4º 
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Gráfico 15 Capacitação de Agentes Comunitários de Saúde e Combate a Endemias 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Observa-se no Gráfico 15 que apenas a minoria respondeu não ter treinado seus 

agentes comunitários para identificar e monitorar casos suspeitos de Covid-19 e 

encaminhá-los à atenção básica quando necessário, assim como para identificar a 

população vulnerável e inseri-la nos programas sociais existentes, tais como Bolsa 

Família, BPC, Auxílio Emergencial e distribuição de alimentos. 

Apesar das respostas negativas quanto ao treinamento, alguns municípios informaram 

em suas justificativas a execução de ações positivas no sentido de instruir os agentes 

comunitários para identificar casos suspeitos e encaminhá-los às Unidades de 

Referências, como foi o caso do município de Domingos Martins (Sudoeste Serrana).  

O Município de Muniz Freire informou que a função de identificar casos suspeitos de 

Covid-19 foi direcionada para os enfermeiros que foram capacitados para o feito, 

sendo que os ACS trabalham remotamente, por conta do risco, sendo responsáveis 

por receberem as informações de casos suspeitos e direcionarem para avaliação com 

a equipe de saúde. O município de Fundão justificou alegando ter “déficit de 

profissionais nessa área”.  

Quantos aos outros municípios que responderam negativamente, declararam que não 

houve criação de um programa de treinamento específico para tal finalidade, mas que 
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os ACS foram capacitados e instruídos para a identificação de casos suspeitos de 

Covid-19 e encaminhá-los à Atenção Básica quando necessário  

2.2.3 Grupo de risco da Covid-19 entre os usuários do SUS 

De acordo com a Lei Federal 11.350/2006, é essencial e obrigatória a presença de 

ACS na Estratégia da Saúde da Família (§ 1º do art. 2º), endossada a sua importância 

no modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional em 

saúde da família, cuja atividade típica, em sua área geográfica de atuação, entre 

outras, é a realização de visitas domiciliares regulares e periódicas para identificação 

e acompanhamento de situações de risco à família, e identificação de grupos de risco 

com maior vulnerabilidade social (itens a e b, Inciso V, § 3º, art. 3º). 

Quanto ao ACE, uma de suas atividades típicas é a realização de ações de prevenção 

e controle de doenças e agravos à saúde, em interação com o ACS e a equipe de 

atenção básica. 

Dada as atividades específicas dos ACS e ACE e conhecendo os grupos de pessoas 

considerados de riscos de infecção por Covid-19, com alto risco de morte (idosos, 

diabético, hipertensos, asmáticos, pacientes renais crônicos, obesos, pacientes 

oncológicos), buscou-se conhecer se os gestores municipais, deram prioridade na sua 

identificação para um atendimento diferenciado.  

  

Gráfico 16 Municípios que identificaram usuários do SUS alto risco 

Fonte: Elaboração própria. 
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Conforme Gráfico 16, constata-se que somente 3 (três) dos 78 (setenta e oito) 

municípios responderam negativamente quanto à priorização em identificar os grupos 

de risco de infecção por Covid-19 e consequente morbidade. 

O município de Fundão justificou que trabalhou conforme demanda e crescimento da 

doença. 

O município de São Roque do Canaã apresentou argumento idêntico, porém, 

acrescentou que durante a avaliação do paciente pela equipe médica são identificados 

os fatores de risco e o quadro clínico apresentado, determinando assim a conduta 

quanto ao tratamento e seu acompanhamento.  

Apesar de ter respondido negativamente quanto à busca pela identificação de 

pacientes de risco em face da pandemia, o município de Marechal Floriano informou 

que os grupos de risco já são identificados e acompanhados pelas equipes de saúde 

da família, sendo que os ACS foram orientados a priorizar as visitas a esses grupos 

para “reforçar as orientações quanto às medidas de prevenção e informações sobre a 

Covid-19”. 

Outra questão abordada tratou da existência de programa especial para 

acompanhamento dos grupos de risco da Covid-19 entre os usuários do SUS: 

 

Gráfico 17 Programa especial de acompanhamento de grupo de risco 

Fonte: Elaboração própria. 
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Para esta questão, apenas 5 (cinco) municípios dos que responderam terem 

identificado os grupos de risco, negaram ter realizado algum programa especial de 

acompanhamento dos grupos identificados.  

Dos que afirmaram terem realizado programa especial para atendimento do grupo de 

risco, declararam terem aumentado o número de visitas domiciliares; implantaram a 

tele consulta, o tele monitoramento; o remanejamento de pacientes e atendimento em 

horário especial para evitar contágio; a orientação quanto a prevenção do Covid-19; a 

entrega de medicamentos e suplementos no domicílio, evitando que o paciente se 

exponha ao risco.  

2.2.4 Protocolo especial para atendimento e Teleatendimento 

Considerando que, em várias ocasiões, as unidades básicas de saúde servem de 

porta de entrada dos pacientes com Covid-19, buscou-se conhecer se todas as UBS 

da região de saúde do município possuem protocolo especial para atendimento de 

pacientes com sintomas compatíveis com a doença. 

 

Gráfico 18 Protocolo de atendimento nas UBS 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Observa-se no Gráfico 18 que dos 78 (setenta e oito) entes municipais, apenas 2 

(dois) responderam que não possuem protocolo especial para atendimento de 
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pacientes com sintomas compatíveis com o Covid-19 nas UBS de sua região. São 

eles: Irupi (Caparaó) e João Neiva (Rio Doce). 

No que tange à implantação do Teleatendimento, considerando que é uma forma 

eficiente de se evitar o deslocamento de pessoas até às UBS, e assim reduzir as 

chances de contágio coletivo, buscou-se conhecer se foi criado, no município, algum 

tipo de tele atendimento para atender previamente as pessoas consideradas suspeitas 

de estarem infectadas com a Covid-19. 

 

Gráfico 19 Criação de tele atendimento 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Observa-se no Gráfico 19, que apenas 9 (nove) municípios responderam que não 

criaram nenhum tipo de tele atendimento para evitar o deslocamento às UBS 

de pessoas que sejam consideradas casos suspeitos de Covid-19. 

A maioria justificou a não criação do tele atendimento por considerar importante o 

atendimento preventivo, diretamente com o profissional de saúde em ambientes 

reservados exclusivamente para os casos suspeitos, dando preferência à utilização 

do tele atendimento para o monitoramento dos casos já confirmados.  

Alguns alegaram falta de tecnologia e dificuldade de conectividade da área rural. 
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2.2.5 Protocolo de atendimento para sintomas leves e visitas domiciliares 

A instituição de protocolo de atendimento a pacientes com sintomas leves de Covid-

19 visa definir e organizar os serviços no âmbito do município para o manejo e controle 

da infecção e contribui como instrumento de orientação clínica para os profissionais 

que atuam no combate ao novo coronavírus. 

 

 

Gráfico 20 – Municípios que criaram protocolos de atendimento 

Fonte: Elaboração própria 

 

A maioria dos municípios (setenta e três), conforme Gráfico 20, criaram protocolos de 

atendimento a pacientes com sintomas leves de Covid-19. Apenas cinco municípios 

declaram não terem criado os referidos protocolos. 

Entre os que responderam “não”, alguns informaram que seguem as diretrizes do 

Ministério da Saúde e protocolos da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo. 

Outros alegam que não foi criado um protocolo especifico de acordo com os sintomas 

apresentados pelo paciente, mas houve uma reorganização da dinâmica de 

atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde para atendimento dos casos de 

infecção pelo novo coronavírus. 

Como o Ministério da Saúde publicou recentemente as orientações gerais sobre a 

atuação do Agentes Comunitários de Saúde frente à pandemia de Covid-19 e os 
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registros a serem realizados no e-SUS APS20, a equipe questionou se houve algum 

protocolo de visitas domiciliares para o atendimento a pacientes com sintomas leves.  

Segundo o referido documento, as visitas domiciliares são uma importante ferramenta 

para informar, fazer busca ativa de suspeitos e acompanhamento de casos, mas, para 

a realização dessas atividades, é importante considerar alguns cuidados para garantir 

a segurança do paciente e do profissional. 

Conforme Gráfico 21, quarenta e oito municípios criaram protocolos de visitas 

domiciliares para monitoramento de pacientes com sintomas leves de Covid-19.  

 

 

Gráfico 21 – Municípios que criaram protocolos de visitas domiciliares 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quanto aos municípios que não criaram os referidos protocolos, a maioria alega que, 

mesmo não realizando visitas domiciliares, o monitoramento é realizado via 

teleatendimento, ligações telefônicas e whatsapp. Quando é necessário o 

atendimento médico, o paciente é orientado a procurar o atendimento na unidade de 

saúde de referência à Covid-19. 

 

                                            

20Disponível em: 
<http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/esus/Orientacoes_ACS_Covid_19.pdf> 
pesquisa em 20/11/2020 
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2.2.6 Dos profissionais de saúde 

 

Gráfico 22 – Reposição ou expansão do quadro de profissionais em saúde 

Fonte: Elaboração própria 

 

A maioria dos municípios informou que foram realizadas reposições e/ou expansão 

no quadro de profissionais de saúde (69, conforme Gráfico 22). As contratações foram 

realizadas de diversas formas: processos seletivos simplificados, contratações 

emergenciais e nomeações de aprovados em concursos públicos vigentes. 

Ainda, alguns municípios optaram por realizar realocações e remanejamentos de 

profissionais de outras áreas para atuarem no setor da saúde. Nesse caso, informam 

que foram realizados treinamentos. 

Nove municípios informaram que não foram realizadas reposições ou expansão de 

profissionais na área da saúde, pois o número de profissionais da saúde era suficiente 

para o enfrentamento da Covid-19. 

Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), os profissionais de saúde fazem parte 

de uma das categorias mais expostas ao perigo de contágio pelo novo coronavírus21. 

                                            

21Disponível em: <https://agencia.fiocruz.br/como-reduzir-o-risco-de-contagio-e-morte-dos-
profissionais-de-saude> Acesso em 20/11/2020. 
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[...]. 

No Brasil, publicação recente do Conselho Nacional de Saúde aponta que até 
365 mil profissionais de saúde podem sofrer contágio pelo novo coronavírus, 
o que representaria mais de 10% do total de profissionais de saúde atuando 
no país. Levantamentos iniciais de universidades públicas brasileiras, que 
testam profissionais de saúde, encontraram positividade para o novo 
coronavírus entre 25 e 50% dos indivíduos. 

 

Entre os referidos profissionais, há indivíduos que se enquadram no grupo de risco, 

como idosos, obesos, portadores de problemas respiratórios, entre outros. O 

reaproveitamento desses servidores, sem exposição a perigo de contágio, é 

importante, tanto para a administração pública, quanto para o próprio profissional. 

 

 

Gráfico 23 – Municípios que realizaram o reaproveitamento de profissionais do grupo de risco 

Fonte: Elaboração própria 

 

A maioria dos municípios (68, conforme Gráfico 23) realizou o reaproveitamento, sem 

exposição a perigo de contágio, dos profissionais de saúde que se enquadram no 

grupo de risco. 

Dos municípios que informaram que não foi realizado o reaproveitamento, sete não 

justificaram, apenas ressaltaram que os referidos servidores foram afastados por meio 

de decreto municipal. Dois alegaram que o perfil dos profissionais (motoristas, 

serventes) e a dificuldade de conectividade da internet no interior do estado 

10
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impossibilitou o reaproveitamento. Um município, apesar de responder “não”, informou 

que os agentes comunitários de saúde afastados continuaram a atender por telefone, 

ou seja, respondeu não, mas deveria ter respondido sim, pois houve o 

reaproveitamento. 

Quando questionados sobre a disponibilidade de equipamentos de proteção individual 

(EPI’s) aos profissionais de saúde, todos os municípios informaram que foram 

disponibilizados, alguns municípios realizaram procedimentos licitatórios para 

aquisição dos referidos equipamentos, entretanto, a maioria realizou contratações 

emergenciais. 

2.2.7 Testes rápidos para a Covid-19 

 

Gráfico 24 – medidas tomadas para aumentar a quantidade de testes rápidos  

Fonte: Elaboração própria 

 

A maioria dos municípios (75, conforme Gráfico 24) tomou medidas para aumentar a 

quantidade de testes rápidos para detectar a infecção pelo novo coronavírus. 

Os jurisdicionados informaram que a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) fornece 

os testes rápidos, entretanto, devido à grande demanda, foram realizadas aquisições 

de testes para complementar a necessidade dos municípios, tanto por meio de 

licitações como de contratações emergenciais. 

Três municípios responderam que não tomaram medidas para aumentar a quantidade 

de testes rápidos: Irupi informou que o quantitativo disponibilizado pelo Estado seria 

3
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suficiente para demanda, tendo em vista que o município se encontra em risco baixo 

de transmissão do vírus; Piúma alegou que houve problemas com o procedimento de 

compra, que ainda está em andamento; e São Mateus informou apenas que segue os 

critérios de testagem do estado. 

2.2.8 Outras medidas para o enfrentamento da pandemia  

Todos os setenta e oito municípios do Estado do Espírito Santo responderam que 

foram implementadas outras medidas para controle da infecção pelo novo 

coronavírus. A maioria dos municípios informou que, entre as medidas adotadas, foi 

realizado o inquérito sorológico para monitorar e evolução e os focos da infecção. 

Outrossim, destacam que uma importante medida adotada foi a promoção de 

educação em saúde nos municípios para sensibilizar a população sobre a 

necessidade do isolamento social e uso de máscaras e álcool em gel, através de 

diversos meios de comunicação como internet, televisão, rádio, panfletagem e carros 

de som. 

Ressaltam ainda que foram realizadas barreiras sanitárias com a participação de 

profissionais da saúde a fim de detectar possíveis infectados e encaminhar para os 

estabelecimentos de saúde especializados, e assim atenuar a disseminação do vírus. 

Ainda, aduzem que houve a reorganização de espaços físicos para atendimento aos 

pacientes com casos suspeitos ou confirmados de Covid-19. 

Além das medidas acima mencionadas, os respondentes destacam ainda a realização 

de: monitoramento dos infectados, lockdown, suspensão de consultas eletivas, 

limpeza e desinfecção de vias públicas com cloro, treinamentos contínuos realizados 

pela vigilância epidemiológica com profissionais da saúde e a fiscalização do comércio 

e da população referente ao descumprimento às restrições impostas por autoridades 

sanitárias. 

2.2.9 Avaliação da atuação do governo Federal 

Neste tópico, foi solicitada aos gestores municipais a avaliação da atuação do 

Governo Federal quanto à articulação, comunicação e integração com o seu 

Produzido em fase anterior ao julgamento

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br  Identificador: 77123-89A46-634FA



43 

 

município, no âmbito enfrentamento da Covid-19. O sistema de avaliação adotado foi 

o numérico, com escala crescente de satisfação de 0 a 10 pontos.  

Em resposta ao questionamento acima, como ponto positivo, a maioria dos 

jurisdicionados responderam que o Governo Federal subsidiou financeiramente a 

população com auxilio emergencial e aos municípios prestou auxílio financeiro de 

forma a amenizar a baixa arrecadação, transferindo recursos do Fundo Nacional de 

Saúde para os Fundos Municipais de Saúde. 

Entretanto, segundo a maioria dos respondentes, entre os pontos negativos da 

atuação do Governo Federal foi mencionada a falta de agilidade na transferência dos 

recursos para o combate à pandemia. 

Ainda, a condução política da pandemia foi avaliada como ruim pela maioria dos 

municípios, dada a instabilidade no comando e a dissonância na atuação e diretrizes 

repassadas pelo Ministério da Saúde e pelo Chefe do Executivo Federal, tendo em 

vista que acarretaram desinformação ou informação desqualificada e a técnica em 

relação ao combate à Covid-19. 

Ressaltam que as sucessivas trocas de ministros da saúde acarretaram problemas 

técnicos na Secretaria de Estado da Saúde e nas Secretarias Municipais de Saúde.  

Outrossim alegam falta de normas e diretrizes claras e em tempo oportuno, pouca 

articulação, integração e comunicação com as equipes municipais de saúde, o que 

prejudicou o direcionamento do combate à pandemia. A média das notas atribuídas 

pelos municípios à atuação do Governo Federal na pandemia foi de 7,5, conforme 

Tabela 2. 
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Tabela 2 – Avaliação da atuação do Governo Federal pelos municípios no âmbito do enfrentamento à 
Covid-19 

Quantidade de 
municípios 

Nota 
Soma das 

notas 
Média: (soma das notas, dividida pelos 

78 municípios) 4 3 12 

1 4 4 

8 5 40 

Média: 7,5 

6 6 36 

15 7 105 

19 8 152 

14 9 126 

11 10 110 

Fonte: Elaboração própria 

 

2.2.10 Avaliação da atuação do governo Estadual 

Assim como no tópico anterior, foi solicitada aos gestores municipais a avaliação da 

atuação do Governo Estadual quanto à articulação, comunicação, e integração com o 

seu município, no âmbito enfrentamento da Covid-19. O sistema de avaliação adotado 

foi o numérico, com escala crescente de satisfação de 0 a 10 pontos.  

A maioria dos respondentes destacou que o Governo Estadual atuou de forma eficaz 

no que se refere às articulações e orientações, sendo disponibilizadas informações 

por meio de sistemas integrados que puderam ser visualizadas em painel, com dados 

de todos os municípios do Estado. Ainda, aduzem que foram elaboradas notas 

técnicas e mapas de riscos de cada município, e isso possibilitou a verificação da 

evolução da pandemia em tempo real, viabilizando a tomada de decisões rápidas que 

contribuíram para o controle da Covid-19. 

Ressaltam que o Governo Estadual além de auxiliar com medidas sanitárias em 

consonância com a Organização Mundial da Saúde (OMS), atuou conjuntamente e de 

forma construtiva, ouvindo as demandas e necessidades municipais através das 

Câmaras Técnicas e reuniões de colegiado entre secretários de saúde e Chefes do 

Executivo. 
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Afirmam ainda que houve a disponibilização de testes e insumos, criação de 

protocolos de enfrentamento e treinamentos via web para equipes de saúde dos 

municípios. 

Outrossim, os municípios responderam que o plano de enfrentamento da Covid-19 no 

âmbito hospitalar se mostrou eficiente, pois não houve problemas de atendimento por 

falta de leitos ou respiradores. 

Como ponto negativo, alguns municípios alegaram que a distribuição de 

equipamentos de proteção individual, testes rápidos para Covid-19 e insumos foi 

insuficiente e foi necessário ser complementada pela administração municipal. A 

média das notas atribuídas pelos municípios à atuação do Governo Estadual na 

pandemia foi de 8,13, conforme Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Avaliação da atuação do Governo Estadual pelos municípios no âmbito do enfrentamento 
à Covid-19 

Quantidade de 
municípios 

Nota 
Soma das 

notas 
Média: (soma das notas, dividida pelos 

78 municípios) 3 4 12 

6 5 30 

4 6 24 

Média: 8,13 

10 7 70 

15 8 120 

22 9 198 

18 10 180 

Fonte: Elaboração própria 
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2.3 EDUCAÇÃO 

As ações necessárias ao combate ao novo coronavírus interromperam as aulas 

presenciais nas escolas brasileiras na metade do mês de março, impactando, 

somente na Educação Básica do Espírito Santo (Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio), 508.622 alunos das redes municipais de ensino público 

capixaba (INEP, 2019). Naquele momento, a prioridade era a manutenção da saúde 

e a preservação de vidas, e as escolas deveriam permanecer fechadas até que a 

situação se estabilizasse e fosse segura a reabertura. 

Até a data de fechamento deste relatório, a Secretaria de Estado da Educação do 

Espírito Santo (Sedu) operacionalizou a volta às aulas nos termos do “Plano de 

Retorno às Aulas Presenciais da Rede Pública Estadual de Ensino do Espírito Santo”. 

De acordo com esse plano, o retorno às aulas presenciais obedeceu a um regime de 

revezamento semanal, gradual e em etapas, visando a prevenção e o controle da 

transmissão do novo coronavírus, enquanto perdurar o estado de calamidade em 

saúde pública. Em relação às redes municipais, foco do presente levantamento, a 

decisão de volta às aulas ficou a cargo de cada município, havendo redes que já 

retomaram as aulas em regime híbrido e redes que decidiram pelo retorno apenas em 

2021, a depender do desenvolvimento da pandemia. 

Para além da incontestável necessidade de isolamento físico neste período, os 

profissionais da Educação, em específico, e a sociedade como um todo, devem estar 

cientes dos efeitos a médio e a longo prazo que um período extenso sem aulas pode 

ter sobre a aprendizagem dos estudantes. 

Com o objetivo de mapear as ações das redes públicas municipais de ensino público, 

elaborou-se o presente levantamento. A iniciativa buscou realizar um mapeamento 

das ações das redes públicas de ensino nas subáreas de Alimentação Escolar, 

Atividades Pedagógicas Não Presenciais, Volta às Aulas e Governança Multinível. 

2.3.1 Alimentação Escolar 

A Lei nº 13.987/2020, autorizou, em caráter excepcional, durante o período de 

suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a 
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distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (PNAE) aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas 

públicas de Educação Básica. A maioria das redes disse que há políticas em 

observância à Lei. 

  

Gráfico 25. Identificação de redes que adotaram políticas da Lei n° 13.979/2020 

Fonte: Elaboração própria 

 

A principal política relacionada à Lei n° 13.987/2020 foi garantir que os alunos não 

deixassem de receber a alimentação adequada que receberiam no Programa 

Nacional de Alimentação Escolar nas escolas. Deixar de receber esse auxílio em meio 

à pandemia certamente agravaria questões sociais que a política buscou combater 

como fome, subnutrição e questões financeiras. 

No gráfico acima, verifica-se que 71 municípios declararam ter aderido às políticas 

estabelecidas pela Lei n° 13.987/2020, enquanto apenas 7 declararam não ter 

adotado nenhuma dessas práticas. 

Dentre esses municípios que declararam não terem adotado políticas de distribuição 

de gêneros alimentícios com recursos do PNAE durante a suspensão das aulas 

presenciais, destacam-se os municípios de Mucurici e Ponto Belo. Segundo dados do 

IBGE ambos figuram entre os municípios capixabas com alto percentual da população 

com rendimento mensal per capita de até ½ (meio) salário mínimo, sendo 43,2% e 

42,1% das populações, respectivamente. Destaca-se ainda que Ponto Belo é o 
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PNAE durante a suspensão das aulas presenciais

Sim

Não

Produzido em fase anterior ao julgamento

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br  Identificador: 77123-89A46-634FA



48 

 

município do Espírito Santo com menor salário médio mensal dos trabalhadores 

formais, com média de 1,4 salários mínimos. 

Realizando a análise da adoção de políticas nas microrregiões do Espírito Santo, 

observa-se que nas microrregiões Central Serrana, Central Sul, Litoral Sul, 

Metropolitana, Noroeste e Sudoeste Serrana, ações em conformidade com a Lei n° 

13.987/2020 foram adotadas pela totalidade dos municípios. 

 

Gráfico 26. Porcentagem dos municípios de cada microrregião que adotaram políticas da Lei n° 
13.979/2020 por microrregião. 

Fonte: Elaboração própria 

 

No tocante à abrangência da política adotada, o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento e o Ministério da Educação divulgaram uma cartilha com orientações 

para a execução do PNAE durante a situação de emergência decorrente da pandemia. 

Na página 4, a cartilha informa que “a universalidade do atendimento é uma das 

diretrizes do PNAE e deve-se garantir, mesmo neste momento de suspensão de aulas, 

o direito à alimentação a todos os estudantes atendidos nas escolas públicas, para a 

correta execução do PNAE neste momento excepcional”. 

A maioria das redes não adotou distribuição de alimentos de forma universal, sendo a 

política universal apenas em 34% das 71 redes municipais de ensino que adotaram 
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alguma política de distribuição de alimentos durante a suspensão das aulas 

presenciais em função da pandemia. Em geral, as redes justificam que, primeiro, são 

atendidos os estudantes beneficiados por programas governamentais para famílias 

de baixa renda, como famílias com cadastro no Cadúnico, e na sequência aqueles 

identificados pelos profissionais da educação como em situação de maior 

vulnerabilidade social. 

Os cinco municípios que beneficiaram maior quantitativo de famílias de seus 

estudantes foram Serra (70.080), Cariacica (47.646), Vitória (45.350), Linhares 

(26.000) e São Mateus (17.650). Em contrapartida, os municípios com menor 

quantitativo de famílias beneficiadas forma Vila Velha (50), Laranja da Terra (50), 

Divino de São Lourenço (42), Governador Lindenberg (40) e Santa Teresa (1). 

Analisando por microrregiões, observa-se o caráter universal da política com maior 

frequência nas microrregiões Metropolitana e Nordeste, não sendo a política universal 

em nenhuma das redes da microrregião Central Serrana, Noroeste e Sudoeste 

Serrana. 

 

Gráfico 27. Caráter universal da política de distribuição de gêneros alimentícios aos pais e 
responsáveis dos estudantes da rede por microrregião.  

Fonte: Elaboração própria 
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Além das políticas relacionadas à Lei n° 13.987/2020, questionou-se sobre a 

destinação dos alimentos adquiridos anteriormente à suspensão das aulas 

presenciais. A maioria das redes distribuiu esses alimentos para as famílias dos 

estudantes, havendo 6 (seis) redes que, concomitantemente, também realizaram 

doações a instituições assistencialistas. 

 

Gráfico 28. Destinação dos alimentos adquiridos antes da suspensão das aulas.  

Fonte: Elaboração própria 

2.3.2 Atividades Pedagógicas não Presenciais 

Todas as redes municipais de ensino público possuem alguma estratégia para 

oferecer aulas ou conteúdo pedagógico para os estudantes no período de suspensão 

das aulas presenciais. 

Entre as redes de ensino que estão ofertando conteúdos pedagógicos no momento, 

observa-se, em grande parte delas, uma mescla de ferramentas on-line e off-line, tipo 

de ensino que está sendo comumente chamado de híbrido. Aos estudantes que têm 

internet, são disponibilizadas aulas via plataformas como Google Classroom, 

aplicativos ou vídeos e arquivos no formato PDF no site da Secretaria Municipal de 

Educação. Aos que não têm acesso à rede, atividades impressas que podem ser 

retiradas na escola — algumas redes disseram entregar os materiais nas residências 

dos estudantes que moram mais afastados. 

Verificou-se o uso frequente do aplicativo de celular WhatsApp para envio e 

recebimento de atividades, bem como para contato com os professores, por meio da 

formação de grupos no aplicativo. 
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As atividades estão sendo disponibilizadas, na maioria das redes, para todas as 

etapas de ensino. No entanto, em 13% das redes as atividades não estão sendo 

oferecidas para a Educação Especial e em 64% das redes as atividades não estão 

sendo oferecidas ao EJA. 

Dessa forma, são 24 (vinte e quatro) redes que ofertam as atividades pedagógicas 

não presenciais para a totalidade das etapas por elas atendidas: Anchieta, Baixo 

Guandu, Cariacica, Conceição da Barra, Domingos Martins, Fundão, Guaçuí, 

Guarapari, Ibatiba, Itapemirim, Jaguaré, Marataízes, Marechal Floriano, Nova 

Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Santa 

Teresa, Serra, Sooretama, Vila Velha e Vitória. 

Essas atividades serão contabilizadas na carga horária anual obrigatória (800 horas) 

em 100% das redes. 

Há uma preocupação sobre a identificação dos alunos que não possuíam recursos 

tecnológicos adequados (equipamentos e acesso à Internet) para acompanhar as 

aulas à distância, sendo que 70 redes fizeram essa identificação. 

 

Gráfico 29. Acompanhamento de alunos sem recursos tecnológicos  

Fonte: Elaboração própria 

 

No entanto, em apenas 14% das redes em que houve identificação de alunos sem 

recursos tecnológicos adequados, foram adotadas medidas para que pudessem ter 

acesso aos recursos necessários.  

70

8

Houve ações para identificar alunos que não possuíam recursos 
tecnológicos adequados (equipamentos e acesso à Internet) para 
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Esse percentual é mais elevado nas microrregiões Metropolitana e Noroeste, porém, 

em 3 (três) microrregiões não foi oferecido auxílio para os alunos sem recursos 

financeiros para terem acesso aos recursos necessários à realização das atividades 

não presenciais por nenhum dos municípios. 

 

Gráfico 30. Adoção de medidas para que alunos sem recursos financeiros pudessem ter acesso aos 
recursos necessários à realização das atividades não presenciais.  

Fonte: Elaboração própria 

 

As principais formas de auxílio adotadas pelas redes foram fornecimento das 

atividades de forma impressa, aquisição de tablets e liberação para uso dos recursos 

das escolas. 

A pesquisa TIC Domicílios 2018, realizada pelo Centro Regional de Estudos para o 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), mostra que 99% dos 

domicílios da classe A possuem acesso à internet, contra somente 40% dos domicílios 

das classes D e E. Há uma diferença expressiva também entre regiões, sendo que a 

Sudeste possui o maior percentual de domicílios com acesso à rede (73%). Na zona 

urbana, 70% das casas estão conectadas, já na zona rural, 40%.  
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Gráfico 31. Acompanhamento de alunos sem recursos tecnológicos  

Fonte: Elaboração própria 

 

É preciso considerar ainda que, na maioria das casas com conexão, esta ocorre via 

telefone celular, o que exige conteúdos adaptados ao tamanho restrito da tela e traz 

limitações em relação à quantidade de dados disponíveis. A TIC Domicílios 2018 

mostra que somente 39% dos lares brasileiros têm computador com acesso à internet 

(entre as classes D e E, o percentual é 7%). 

Por isso, se entende que uma forma mais democrática de disponibilização de 

conteúdos pedagógicos, ou a utilização de recursos híbridos, é fundamental para a 

preservação do direito à Educação.  

O objetivo não é desestimular o uso da internet ou de aplicativos, mas ressaltar a 

necessidade de estratégias complementares, que atendam aos estudantes mais 

vulneráveis. Em que pesem todas as dificuldades estruturais dos Municípios, que, 

sabe-se, não são poucas e nem irrelevantes, e os desafios relacionados ao contexto 

socioeconômico em que estão inseridos, é imprescindível que busquem ofertar 

atividades pedagógicas não presenciais. Acredita-se que nenhum modelo, seja ele 

predominantemente on-line ou off-line, seja capaz de atender à totalidade dos 

estudantes de uma rede com a mesma eficácia. Nem mesmo a mescla de ferramentas 

e o uso de estratégias variadas, como tem sido observado em diversas localidades, 

resolve perfeitamente a questão. Todavia, o direito à Educação deve ser preservado. 

Inevitavelmente, em algum grau, a desigualdade de aprendizagem será agravada em 

decorrência da pandemia — a questão é o quanto a atuação das Secretarias de 

Educação e escolas pode impulsioná-la ou minimizá-la. Caso não haja um esforço 

coletivo, dentro das limitações e possibilidades locais, para ofertar conteúdos 
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pedagógicos e dar suporte aos estudantes e aos responsáveis, provavelmente, no 

retorno às aulas, a situação será ainda mais crítica. 

As Secretarias Municipais de Educação que informaram possuir controle do 

quantitativo de alunos com acesso às aulas e atividades não presenciais somam 75. 

Nessas redes, a média de alunos que tiveram acesso às aulas e atividades não 

presenciais foi de 68%. As redes que informaram não possuir controle sobre o 

quantitativo de alunos com acesso às aulas e atividades não presenciais foram Nova 

Venécia, Serra e Vila Velha. 

 

Gráfico 32. Porcentagem de alunos que frequentaram atividades não presenciais nas redes em que 
há monitoramento. 

Fonte: Elaboração própria 

 

Os professores são figuras centrais e insubstituíveis do processo de ensino-

aprendizagem. Com a interrupção das aulas presenciais, precisaram aprender, com 

urgência, a lidar com uma série de ferramentas e tecnologias com as quais, em geral, 

não estavam habituados. Além disso, são afetados, como todos, pelos efeitos 

emocionais da pandemia, que trazem sentimentos como medo, angústia, ansiedade 

e insegurança.  

Quando questionadas sobre o suporte dado aos docentes neste momento, quase 

todas as redes afirmaram que eles estão sendo assistidos. Contudo, somente 54 

redes declararam oferecer algum tipo de formação aos professores para a elaboração 

e execução das atividades. 
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Gráfico 33. Redes com formação para seus professores.  

Fonte: Elaboração própria 

2.3.3 Volta às Aulas 

No total, 68 (sessenta e oito) redes municipais declararam que estão se preparando 

para a volta às aulas, o que significa que 13% delas ainda não estão planejando como 

se dará esse retorno, são elas: Água Doce do Norte, Alegre, Apiacá, Ibatiba, Iconha, 

Itaguaçu, Itapemirim, Mucurici, Rio Novo do Sul e Sooretama. Nas microrregiões, 

apenas em 3 (três) delas a totalidade dos municípios já possuem planejamento. 

 

Gráfico 34. Planejamento para a volta às aulas por microrregiões.  

Fonte: Elaboração própria 
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A falta de definição em relação ao retorno às aulas presenciais no País gera 

inseguranças e incertezas, mas algo já é sabido: todas as redes de ensino 

enfrentarão, e algumas já enfrentam, desafios grandiosos no retorno e a construção 

das melhores soluções passa, necessariamente, pelo envolvimento de todos os atores 

escolares. 

Quanto à volta às aulas, 67 redes municipais de ensino afirmam que já estão se 

organizando para enfrentar o abandono e a evasão escolar, que devem ser questões 

de extrema importância na retomada do ano letivo. Manter o vínculo com os 

estudantes e suas famílias enquanto as aulas presenciais estão suspensas, 

mostrando que eles não foram esquecidos pela escola, que são importantes e que 

seu retorno é muito aguardado, é uma das formas de minimizar as chances de que 

desistam dos estudos. 

No tocante à defasagem, durante o período de suspensão das aulas presenciais, 

mesmo com a disponibilização de conteúdos pedagógicos de forma on-line e off-line, 

alguns estudantes podem ter estagnado na aprendizagem ou mesmo sofrido 

retrocessos, relembrando que, no Espírito Santo, uma média de 32% dos alunos não 

estão realizando as atividades à distância durante a suspensão das aulas. Por essa 

razão, o Conselho Nacional de Educação (CNE), em seu Parecer nº 05/2020, orienta 

as redes de ensino a realizarem avaliação diagnóstica no retorno: 

 

b) realizar uma avaliação diagnóstica de cada criança por meio da 
observação do desenvolvimento em relação aos objetivos de aprendizagem 
e habilidades que se procurou desenvolver com as atividades pedagógicas 
não presenciais e construir um programa de recuperação, caso seja 
necessário, para que todas as crianças possam desenvolver de forma plena 
o que é esperado de cada uma ao fim de seu respectivo ano letivo. Os 
critérios e mecanismos de avaliação diagnóstica deverão ser definidos pelos 
sistemas de ensino, redes de escolas públicas e particulares, considerando 
as especificidades do currículo proposto pelas respectivas redes ou escolas. 

c) realizar programas de revisão de atividades realizadas antes do período 
de suspensão das aulas, bem como de eventuais atividades pedagógicas 
realizadas de forma não presencial. 

 

Produzido em fase anterior ao julgamento

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br  Identificador: 77123-89A46-634FA



57 

 

Nesse sentido, 57 redes municipais afirmaram possuir alguma estratégia de 

nivelamento das turmas na volta às aulas presenciais. Destas, 54% estão alinhadas 

ao parecer do CNE e se organizando para a realização de avaliações diagnósticas. 

A Medida Provisória n° 934, de 2020, dispensou, “em caráter excepcional, as escolas 

de Educação Básica da obrigatoriedade de observar o mínimo de 200 dias letivos de 

efetivo trabalho escolar”. Contudo, a MP determina que “a carga horária mínima de 

oitocentas horas deve ser cumprida, nos termos das normas a serem editadas pelos 

respectivos sistemas de ensino”. A execução da lei no que tange à carga horária foi 

planejada por 58% das redes municipais de ensino. 

Quando observado o percentual de redes por microrregiões capixabas que possuem 

planejamento para reposição da carga horária anual obrigatória, destacam-se os 

baixos percentuais das microrregiões Nordeste e Central Serrana, com 33% e 0%, 

respectivamente. 

 

 

Gráfico 35. Redes com planejamento para reposição da carga horária anual.  

Fonte: Elaboração própria 
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A principal estratégia adotada para a reposição da carga horária anual de 800 horas 

é a realização de atividades não presenciais, sendo a estratégia adotada pela 

totalidade das redes para reposição da carga horária anual. 

Para o retorno às aulas presenciais, 64 redes municipais afirmaram que realizarão 

revisão curricular para melhor adequar o currículo obrigatório a nova realidade 

imposta pela pandemia. 

2.3.4 Governança Multinível 

O Sistema Educacional criado pela Constituição Federal de 1988, com etapas de 

ensino de competências exclusivas e concorrentes entre os membros da federação, 

criou uma governança multinível na educação pública brasileira. 

Neste cenário, 50 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. Destes, em 84% dos casos foi 

estabelecido um canal de acompanhamento das ações propostas. 

As Secretarias Municipais de Educação que demandaram algum órgão estadual ou 

federal no sentido de ajudar a resolver problemas gerados pela pandemia 

representam totalizam 45. Destas, 69% foram suficientemente atendidas. 

Por fim, em 34 redes municipais houve solicitações extraordinárias, como, por 

exemplo: pedido de informações, implementação de medidas, etc., por parte do 

governo estadual ou federal, originadas por conta dos problemas ocasionados pela 

pandemia. 
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2.4 ASSISTÊNCIA SOCIAL 

A assistência social está fundamentada na Constituição Federal de 1988 que, em seu 

art. 19422, dispõe que a seguridade social compreende um conjunto integrado de 

ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relacionados à saúde, à previdência e à assistência social. O fato da 

assistência social estar inserida na seguridade social demonstra o seu caráter de 

política de proteção social, articulada a outras políticas sociais, para garantia de 

direitos e condições dignas de vida. 

Embora a pandemia causada pelo coronavírus atinja a todos, não há como negar que 

seus impactos são maiores para a 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.  

Para essas famílias, as políticas de assistência social adquirem papel de extrema 

importância, já que buscam diminuir os danos da crise, possibilitando que os 

necessitados consigam fortalecer ou reconstruir seus vínculos familiares e sociais e, 

em última análise, reduzir sua vulnerabilidade. 

Nesse contexto, o Governo Federal, por meio do Decreto 10.282 de 20 de março de 

202023, reconheceu a Assistência Social foi como serviço público e atividade essencial 

e, em seguida, instituiu as Portarias nº 337, do Ministério da Cidadania e nº 54 de 

2020, da Secretaria Nacional de Assistência Social. A primeira norma dispõe acerca 

de medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus, Covid-19, no âmbito do Sistema Único de 

                                            

22 Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 
assistência social. (...) 

23 Art. 3º (...) 

§ 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das 
necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam 
em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como: 

(...) 

II - assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade; 
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Assistência Social – SUAS, enquanto que segunda norma aprova recomendações 

gerais aos gestores e trabalhadores, também no âmbito do SUAS. 

O presente levantamento foi elaborado visando mapear as ações do SUAS, nos 

municípios do Estado do Espírito Santo, no momento da pandemia. 

2.4.1 Programas sociais e CadÚnico 

Conforme regulamenta o art. 2º do Decreto 6.135/200724, o Cadastro Único para 

Programas Sociais – CadÚnico é um instrumento de identificação e caracterização 

socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda, a ser obrigatoriamente 

utilizado para seleção de beneficiários e integração de programas sociais do Governo 

Federal voltados ao atendimento desse público. 

A inscrição no CadÚnico, conforme dispõe o art. 2º, VI, “c” da Lei 13.982/202025, foi 

um dos requisitos para que trabalhadores informais recebessem o auxílio emergencial 

no valor de R$ 600,00 pelo governo federal, como medida de proteção social de 

enfrentamento à pandemia. Quem não estava inscrito no CadÚnico poderia requerer 

o auxílio emergencial por meio de autodeclaração que afirmasse que a renda familiar 

mensal per capita era de até 1/2 (meio) salário-mínimo ou que a renda familiar mensal 

                                            

24 Art. 2º O Cadastro Único para Programas Sociais - CadÚnico é instrumento de identificação e 
caracterização sócio-econômica das famílias brasileiras de baixa renda, a ser obrigatoriamente 
utilizado para seleção de beneficiários e integração de programas sociais do Governo Federal voltados 
ao atendimento desse público. 

25 Art. 2º Durante o período de 3 (três) meses, a contar da publicação desta Lei, será concedido auxílio 
emergencial no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais ao trabalhador que cumpra 
cumulativamente os seguintes requisitos: 

(...) 

IV - cuja renda familiar mensal per capita seja de até 1/2 (meio) salário-mínimo ou a renda familiar 
mensal total seja de até 3 (três) salários mínimos; 

(...) 

VI - que exerça atividade na condição de: 

(...) 

c) trabalhador informal, seja empregado, autônomo ou desempregado, de qualquer natureza, 
inclusive o intermitente inativo, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico) até 20 de março de 2020, ou que, nos termos de autodeclaração, cumpra o 
requisito do inciso IV. 

Produzido em fase anterior ao julgamento

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br  Identificador: 77123-89A46-634FA



61 

 

total era de até 3 (três) salários mínimos. Com esse panorama, foi realizada a pergunta 

apontada no Gráfico 36. 

 

Gráfico 36. Identificação de população vulnerável 

Fonte: Elaboração própria 

 

Nota-se que 58 (cinquenta e oito) dos 78 (setenta e oito) municípios afirmaram terem 

implementado ações para identificar a população vulneráveis e inseri-las em 

programas sociais. A distribuição entre as microrregiões se deu da seguinte forma: 

 

Tabela 4. Distribuição dos municípios no que se refere à questão sobre terem implementado ações 
para identificar a população vulnerável e inseri-la em programas sociais existentes.  

Microrregiões Não implementaram 
ações 

Implementaram ações Total Geral 

Nordeste 5 4 9 

Caparaó 4 8 12 

Centro-oeste 3 7 10 

Central Sul 3 4 7 

Central Serrana 2 3 5 

Litoral Sul 2 6 8 

Rio Doce 1 5 6 

Sudoeste Serrana 0 7 7 

Metropolitana 0 7 7 

Noroeste 0 7 7 

Total Geral 20 58 78 

Fonte: Elaboração própria com base nas respostas do questionário encaminhado aos municípios. 
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Observa-se que dos 20 (vinte) municípios que não implementaram ações, 5 (cinco) 

encontravam-se na microrregião nordeste. Essa microrregião foi a única que teve a 

maioria de seus municípios sem implementar ações, 5 (cinco) contra 4 (quatro).  

Por outro lado, todos os municípios da microrregião noroeste, metropolitana e 

sudoeste serrana afirmaram terem implementado ações. 

Essas ações de identificação da população vulnerável se realizariam de diferentes 

formas, podendo-se citar, entre outras: orientação à população, levantamentos, visitas 

técnicas, busca ativa etc. 

 

Gráfico 37. Mapeamento da população não cadastrada no CadÚnico 

Fonte: Elaboração própria 

 

Em outra questão abordada foi sobre o mapeamento da população ainda não 

cadastrada no CadÚnico, 26 (vinte e seis) municípios informaram já terem cidadãos 
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cadastrados em programas sociais, 9 (nove) municípios informaram terem feito o 

mapeamento para os trabalhadores autônomos, contribuintes individuais e 

trabalhadores informais, 3 (três) municípios informaram terem feito o mapeamento 

para os cidadãos que embora tivesse CPF, não possuíam conta bancária, 4 (quatro) 

municípios informaram terem feito o mapeamento para os cidadão que não possuíam 

conta bancária e CPF, e 6 (seis) municípios informaram terem feito o mapeamento 

para os cidadãos que não possuíam CPF, conta bancária e documentos. 

O total de 49 (quarenta e nove) municípios não confirmou ter realizado algumas das 

ações apresentadas pela equipe de fiscalização como possíveis para o mapeamento.  

Contudo, a equipe de fiscalização apresentou a alternativa para que o município 

indicasse outras ações que possam ter realizado para o mapeamento da população 

ainda não cadastrada no CadÚnico. 

Dessa forma, alguns desses 49 municípios indicaram outras ações, a exemplo de São 

Domingos do Norte (Centro-Oeste), que sinalizou, suscintamente, ter tratado de 

demandas espontâneas. Já o município de Venda Nova do Imigrante (Sudoeste 

Serrana) informou ter realizado busca ativa por meio de visitas e telefonemas. 

Domingos Martins (Sudoeste Serrana) informou que não foi realizado mapeamento 

exclusivo e específico da população não cadastrada no CadÚnico. Contudo, segundo 

esse município, todos os casos em que se identificou o perfil e verificou-se a 

necessidade, tanto por demanda espontânea quanto por busca ativa, os mesmos 

foram incluídos. Cariacica (metropolitana) sinalizou ter tratado de povos ciganos e 

catadores de materiais recicláveis. Por fim, Vila Pavão (noroeste) explicou que os 

usuários que necessitavam dos serviços assistenciais e que não tinham cadastro 

único eram orientados e inseridos nesse sistema. 

Cabe destacar que o mesmo município pode ter realizado mais de um tipo de 

mapeamento. 
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Gráfico 38 – Auxílio emergencial pelos municípios 

Fonte: Elaboração própria 

 

A Portaria n° 58, da Secretaria Nacional de Assistência Social, de 15 de abril de 2020, 

que aprovou a Nota Técnica n° 20, dispõe sobre orientações acerca da 

regulamentação, gestão e oferta de benefícios eventuais.  

De acordo com a Nota Técnica nº 20/2020, benefícios eventuais específicos podem 

ser instituídos por estados, Distrito Federal e municípios em situação de calamidade 

e/ou de emergência, com previsão legal no Decreto nº 6.307/2007, que, em seu art. 

8°, observando o art. 22 da Loas, estabelece: “[...] para atendimento de vítimas de 

calamidade pública, poderá ser criado benefício eventual de modo a assegurar-lhes a 

sobrevivência e a reconstrução de sua autonomia”. 

Nesse sentido, dispõe a Nota Técnica que: 

 

4.1 O Município tem a competência de regulamentar a oferta dos Benefícios 
Eventuais em âmbito local, mas se não há previsão normativa municipal 
sobre a oferta de Benefícios Eventuais especificamente para situações de 
calamidades e emergências é possível atender as demandas da população 
observando a normativa que prevê a oferta de benefícios eventuais para a 
situação de nascimento, morte ou vulnerabilidade temporária. Isso porque 
essas situações abrangem as mesmas necessidades advindas da situação 
de calamidade. Contudo, outra opção possível é a normatização de benefício 
eventual específico. O processo de regulamentação ou adequação normativa 
no contexto de calamidades e emergências será orientado nesse documento. 

4.2 Seguem elementos importantes a se considerar na oferta de benefícios 
eventuais em situações de calamidades e emergências:  

2

76

Foi oferecido algum tipo de auxílio emergencial em
dinheiro por parte do município?

Sim

Não
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I – O benefício eventual deve ser concedido na forma de pecúnia e/ou 
bens de consumo, em caráter provisório.  

II – Seu valor deve ser fixado de acordo com o grau de complexidade do 
atendimento de vulnerabilidade e risco pessoal das famílias e indivíduos 
atingidos e/ou afetados.  

III – A oferta de benefícios eventuais em bens, na situação de calamidade em 
decorrência da pandemia da Covid-19, deve estar em conformidade com as 
necessidades e demandas dos requerentes e com a realidade local. Podem 
ser bens normalmente concedidos em situação de vulnerabilidade 
temporária, como o alimento, assegurando-se a qualidade do bem ofertado. 
Em termos de garantia de proteção social, é mais importante considerar a 
situação de vulnerabilidade vivenciada pelas pessoas, as ameaças e os 
riscos que se impõem do que a oferta de um ou de outro bem específico. 

(g.n) 

 

Pautando-se por essas normas e pela realidade das pessoas em vulnerabilidade 

financeira, foi perguntando se foi oferecido algum tipo de auxílio emergencial em 

dinheiro por parte do município. 

Observa-se que apenas 2 (dois) municípios ofereceram auxílio emergencial, sendo 

eles: Serra e Vitória, ambos integrantes da microrregião metropolitana.  

Em Vitória, a Lei municipal 9.647/2020 criou o auxílio emergencial, no valor de 

R$ 900,00, para famílias de baixa renda da capital impactadas diretamente pela 

pandemia do novo coronavírus. O benefício, inicialmente foi proposto em 3 (três) 

parcelas de R$ 300,00 (trezentos reais) e, para recebê-lo, é necessário que o 

munícipe tenha renda per capita de até meio salário mínimo. Além disso, a família 

precisa estar inscrita no CadÚnico e não ter recebido o auxílio emergencial do 

Governo Federal, entre outras. A aludida lei também dispõe que serão contempladas 

até 3.433 (três mil, quatrocentos e trinta e três) famílias.26 Contudo, após a edição da 

Lei municipal 9.678/2020, a parcela foi estendida para o período de 6 (seis) meses. 

                                            

26Lei Municipal de Vitória 9.647/2020. 

(...) 

Art. 2º O auxílio que trata o Art. 1º consiste na transferência de renda mensal no valor de R$ 300,00 
(trezentos reais) pelo período de 03 (três) meses para famílias cuja situação de vulnerabilidade social 
foi agravada pela pandemia de Covid-19, conforme os critérios abaixo descritos (revogada):  

Art. 2° O auxílio que trata o Art. 1° consiste na transferência de renda mensal no valor de R$ 300,00 
(trezentos reais) pelo período de 06 (seis) meses, a contar do mês de julho, para famílias cuja situação 
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O município de Serra informou que o valor pago como auxílio emergencial foi de 

R$ 300,00. Em busca na legislação do referido município, encontrou-se a Portaria 

Semas 9, publicada em 3 de julho 2020, que regula o benefício eventual, na forma de 

transferência de renda emergencial municipal direta às famílias e público específicos 

cuja demanda já era conhecida pela assistência social. A Portaria Semas 9/2020 

dispõe que terão acesso ao valor de R$ 300,00, pago em cota única, as famílias com 

renda per capta até R$ 89,00 e que não estejam recebendo algum tipo de benefício 

de transferência de renda federal, estadual ou municipal, como por exemplo, 

Programa Bolsa Família - PBF, Benefício de Prestação Continuada – BPC, Pró 

Família, Auxílio Emergencial Federal.27 

                                            
de vulnerabilidade social foi agravada pela pandemia de Covid-19, conforme os critérios abaixo 
descritos: (Redação dada pela Lei nº 9678/2020) 

I - Ser residente do Município de Vitória; 

II - Estar inscrito no Cadúnico;  

III - Ter renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa; 

IV - Não ter recebido o auxílio emergencial do Governo Federal.  

V - Não ter sido condenado por crime contra a administração pública. 

VI - Não estar cumprindo pena em regime fechado.  

1º Serão contempladas até 3.433 (três mil, quatrocentas e trinta e três) famílias, total que atende 
cumulativamente aos critérios previstos nos incisos I a IV, conforme dados do Cadúnico Municipal, base 
de 13 de junho de 2020. § 2º Somente será concedido 01 (um) auxílio emergencial para cada família, 
entendendo-se como família o conjunto de pessoas que residem em um mesmo imóvel.  

§ 3° Para efeitos de comprovação do inciso IV, o responsável familiar assinará uma declaração 
afirmando o não recebimento do auxílio emergencial do Governo Federal. 

27 Portaria Semas (Serra) 9/2020. 

(...) 

 Art. 2° - Terão acesso a transferência de renda emergencial municipal famílias com renda de R$ 0 até 
R$ 89,00 per capita e que não estejam recebendo algum tipo de benefício de transferência de renda 
federal, estadual ou municipal, como por exemplo, Programa Bolsa Família - PBF, Benefício de 
Prestação Continuada – BPC, Pró Família, Auxílio Emergencial Federal. 

Art. 3° - O auxílio será no valor de R$ 300,00 e será pago em cota única, através de instituição 
financeira. 

4° - A transferência do valor será por meio de uma instituição financeira contratada pela prefeitura, que 
irá disponibilizar um cartão para fins de alimentação e itens de higiene. 

Art. 5° - A Secretaria Municipal de Assistência Social já tem o contato de todas essas pessoas e vai 
acioná-las, não sendo necessário ir a nenhum local nem realizar qualquer cadastro, visto que já são 
referenciadas no Cras, Creas, Cadastro Único e a população que agora ficou impedida de desenvolver 
suas atividades. 
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Cabe destacar que a equipe de fiscalização não realizou exame de legalidade e/ou 

constitucionalidade dos benefícios. 

Questionados sobre razões pelas quais não ofereceram auxílio emergencial, verifica-

se que as respostas, da grande maioria dos municípios, podem ser resumidas, entre 

outras, da seguinte forma: ausência de recursos financeiros; ausência de necessidade 

ou demanda; e oferta de outros benefícios eventuais. 

2.4.2 Violência doméstica 

As expressões “violência doméstica” e “violência intrafamiliar” são utilizadas com 

diferentes graus de manifestação para abordar, normalmente, a violência de gênero e 

contra a mulher, contra idosos e contra crianças e adolescentes.28 

Dentre esses tipos de violência, a violência contra as mulheres ganhou destaque 

como umas principais preocupações na pandemia. No Brasil, um dos países com as 

maiores taxas de feminicídio em todo o mundo, muitas mulheres que convivem com 

agressores passam a ver reduzidas suas opções de recorrer aos canais de denúncia 

e aos equipamentos públicos de acolhimento e proteção. 

De acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, durante a 

pandemia do novo coronavírus, houve um aumento de feminicídio no Brasil, chegando 

a 648 (seiscentos e quarenta e oito) casos no primeiro semestre deste ano, 1,9% a 

mais que 201929. 

Ademais, também houve um aumento de 3,8% dos acionamentos feitos às polícias 

militares para o 190, em casos de violência doméstica, tendo sido registrado no 

primeiro semestre 147,4 mil chamados. Entretanto, houve uma redução de 9,9% dos 

registros feitos em delegacias30, o que pode significar a incidência de subnotificações. 

                                            

28 MIURA, Paula Orchiucci et al. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR: ANÁLISE DOS 
TERMOS. Psicol. Soc., Belo Horizonte, v. 30, e179670, 2018.   Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-71822018000100246&lng=pt&nrm=iso>. acesso 
em  23  nov.  2020.  Epub 13-Dez-2018.  http://dx.doi.org/10.1590/1807-0310/2018v30179670. 

29 Disponível em: <https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2020/10/anuario-14-2020-v1-
interativo.pdf> Acesso em 30 nov. 2020. 

30 Ibid. 
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A par dos números, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2020) assinala que: 

se a violência contra a mulher foi acentuada na pandemia e o registro de boa 
parte desses crimes não acompanhou essa tendência, isso indica que as 
dificuldades enfrentadas pelas mulheres para realizar a denúncia não foi fruto 
apenas de medos e receios pessoais, mas principalmente da ausência de 
medidas de enfrentamento adotadas pelo governo para auxiliá-las em um 
momento tão difícil. (...) 

 

Para o enfrentamento da violência contra a mulher, uma das recomendações da ONU 

– Organização das Nações Unidas, diante do quadro, foi a necessidade de maiores 

investimentos no combate à violência doméstica durante esse momento, aumentando 

os atendimentos online, os serviços de emergência em farmácias e supermercados e 

criando abrigos temporários para as vítimas.  

No entanto, ao cotejar as ações internas com as existentes em outros países, o 

Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2020 aponta que:  

[...] as medidas anunciadas pelo governo brasileiro estiveram mais voltadas 
a expansão de canais de denúncias, campanhas e recomendações gerais 
sobre atuação das redes de proteção à mulher, que embora importantes, não 
apresentaram saídas concretas e imediatas à situação”. 

Enquanto países como França, Espanha, Itália e Argentina transformaram 
quartos de hotéis em abrigos temporários para mulheres em situação de 
violência, garantindo a elas não apenas proteção em relação ao seu agressor, 
mas assegurando que cumprissem sua quarentena de forma segura, além de 
criarem centros de aconselhamentos em farmácias e supermercados para 
que as denúncias fossem realizadas através de “palavras-código”, no Brasil 
não houve a mesma priorização. A expansão de canais de denúncia, 
lançamentos de cartilhas e a promoção de campanhas não tem o mesmo 
impacto imediato do que as medidas anteriormente citadas, ainda mais em 
um país como o Brasil, em que o perfil das mulheres que são vítimas de 
violência de gênero, em geral pobres e negras, apontam para a limitação do 
uso e acesso a recursos materiais, como celulares e internet, e maior 
dependência de serviços públicos, que deveriam ter sido mais priorizados 
neste período.31 

 

Cabe ressaltar, ainda, que, recentemente, em 7 de julho de 2020, foi sancionada a Lei 

14.022/2020, que dispõe sobre medidas de enfrentamento à violência doméstica e 

familiar contra a mulher e violência contra crianças, adolescentes, idosos e pessoas 

                                            

31 Disponível em: <https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2020/10/anuario-14-2020-v1-
interativo.pdf> Acesso em 30 nov. 2020. 
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com deficiência durante a emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. 

A nova lei determina que as atividades e os serviços públicos relacionados ao 

atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar são 

essenciais32. 

Os órgãos de segurança pública devem disponibilizar canais de comunicação que 

garantam interação simultânea, inclusive com possibilidade de compartilhamento de 

documentos, desde que gratuitos e passíveis de utilização em dispositivos eletrônicos, 

como celulares e computadores, para atendimento virtual de situações que envolvam 

violência contra a mulher, o idoso, a criança ou o adolescente33. 

Ademais, as denúncias de violência recebidas pela Central de Atendimento à Mulher 

(Ligue 180) e pelo Serviço de Proteção a Crianças e Adolescentes (Disque 100) 

devem ser repassadas com urgência aos órgãos competentes e cabe ao poder público 

promover uma campanha informativa de prevenção à violência e de acesso a 

mecanismos de denúncia, enquanto durar o estado de calamidade pública causado 

pela pandemia de coronavírus.34 

                                            

32 Art. 2º A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

Art. 3º (...) 

§ 7º-C Os serviços públicos e atividades essenciais, cujo funcionamento deverá ser resguardado 
quando adotadas as medidas previstas neste artigo, incluem os relacionados ao atendimento a 
mulheres em situação de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei nº 11.340, de 7 de 
agosto de 2006, a crianças, a adolescentes, a pessoas idosas e a pessoas com deficiência vítimas de 
crimes tipificados na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), na Lei 
nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 
2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), e no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 (Código Penal).” (NR) 

33 Lei 14.022/2020 

(...) 

Art. 4º Os órgãos de segurança pública deverão disponibilizar canais de comunicação que garantam 
interação simultânea, inclusive com possibilidade de compartilhamento de documentos, desde que 
gratuitos e passíveis de utilização em dispositivos eletrônicos, como celulares e computadores, para 
atendimento virtual de situações que envolvam violência contra a mulher, o idoso, a criança ou o 
adolescente, facultado aos órgãos integrantes do Sistema de Justiça - Poder Judiciário, Ministério 
Público e Defensoria Pública, e aos demais órgãos do Poder Executivo, a adoção dessa medida. 

34 Art. 6º As denúncias de violência recebidas na esfera federal pela Central de Atendimento à Mulher 
- Ligue 180 e pelo serviço de proteção de crianças e adolescentes com foco em violência sexual - 
Disque 100 devem ser repassadas, com as informações de urgência, para os órgãos competentes. 
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Isso posto, foi questionado neste Levantamento se foram disponibilizadas ferramentas 

para denúncias de casos de violência doméstica ocorridos durante o período de 

isolamento social.  

 

Gráfico 39 – Ferramentas de denúncias de violência doméstica pelos municípios 

Fonte: Elaboração própria 

 

Nota-se pelo Gráfico 39 que 63 (sessenta e três) dos 78 (setenta e oito) municípios 

afirmaram ter disponibilizado ferramentas para denúncias de casos de violência 

doméstica ocorridos durante o período de isolamento social. A distribuição entre as 

microrregiões se deu da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

                                            

(...) 

Art. 8º O poder público promoverá campanha informativa sobre prevenção à violência e acesso a 
mecanismos de denúncia durante a vigência da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, ou durante a 
vigência do estado de emergência de caráter humanitário e sanitário. 

63

15

Foram disponibilizadas ferramentas para denúncias de casos de 
violência doméstica ocorridos durante o período de isolamento 

social?

Sim

Não
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Tabela 5 - Distribuição dos municípios no que se refere à questão sobre terem disponibilizadas 
ferramentas para denúncias de casos de violência doméstica ocorridos durante o período de 
isolamento social. 

Microrregiões Sem disponibilização de 
ferramentas para denúncias 

Com disponibilização de 
ferramentas para 

denúncias 

Total 
Geral 

Caparaó 0 12 12 

Central Serrana 2 3 5 

Central Sul 1 6 7 

Centro-oeste 1 9 10 

Litoral Sul 0 8 8 

Metropolitana 2 5 7 

Nordeste 3 6 9 

Noroeste 2 5 7 

Rio Doce 1 5 6 

Sudoeste Serrana 3 4 7 

Total Geral 15 63 78 

Fonte: Elaboração própria com base nas respostas do questionário encaminhado aos municípios. 

 

Entre as ferramentas disponibilizadas pelos municípios, a equipe de fiscalização 

destacou as seguintes: divulgação dos serviços destinados à proteção das mulheres 

em redes sociais, sites de Prefeituras, cartazes, rádio locais e campanhas; 

atendimentos presenciais, quando necessários; e atendimentos via telefones fixos, 

celulares e e-mails; 

Os Municípios de Guaçuí (Caparaó), Viana (Metropolitana) e Laranja da Terra 

(Sudoeste Serrana) mencionaram a Campanha Nacional do CNJ Sinal, Vermelho 

Contra Violência Doméstica. Em pesquisa na página do CNJ, a equipe de fiscalização 

encontrou a seguinte descrição do programa35: 

O objetivo da campanha é oferecer um canal silencioso, permitindo que essas 
mulheres se identifiquem nesses locais e, a partir daí, sejam ajudadas e 
tomadas as devidas soluções. É uma atitude relativamente simples, que exige 
dois gestos apenas: para a vítima, fazer um X nas mãos; para a farmácia, 
uma ligação”, disse a coordenadora do Movimento Permanente de Combate 
à Violência Doméstica do CNJ, conselheira Maria Cristiana Ziouva. 

                                            
35 BRASIL Conselho Nacional de Justiça. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/sinal-vermelho-cnj-
lanca-campanha-de-ajuda-a-vitimas-de-violencia-domestica-na-pandemia/> Acesso em: 10 nov. 2020. 
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O protocolo é, de fato, simples: com um “X” vermelho na palma da mão, que 
pode ser feito com caneta ou mesmo um batom, a vítima sinaliza que está 
em situação de violência. Com o nome e endereço da mulher em mãos, os 
atendentes das farmácias e drogarias que aderirem à campanha deverão 
ligar, imediatamente, para o 190 e reportar a situação. O projeto conta com a 
parceria de 10 mil farmácias e drogarias em todo o país. Confira aqui a lista 
com as redes de farmácia que assinaram o termo de adesão à campanha. 

A criação da campanha é o primeiro resultado prático do grupo de trabalho 
criado pelo CNJ para elaborar estudos e ações emergenciais voltados a 
ajudar as vítimas de violência doméstica durante a fase do isolamento social. 
O grupo foi criado pela Portaria nº 70/2020, após a confirmação do aumento 
dos casos registrados contra a mulher durante a quarentena, determinada em 
todo o mundo como forma de evitar a transmissão do novo coronavírus. Em 
março e abril, o índice de feminicídio cresceu 22,2%, de acordo com o Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública. 

(g.n)  

 

Por outro lado, 15 (quinze) municípios capixabas não disponibilizaram ferramentas 

para as denúncias de casos de violência doméstica ocorridos durante o período de 

isolamento e, instados a explicar o porquê da inação, informaram, em suma, que os 

canais existentes nos Centros de Referência Especializados da Assistência Social – 

CREAS se mantiveram abertos, bem como continuavam em funcionamento os 

serviços de Disque Denúncias e da Polícia Civil. Também houve a alegações 

envolvendo a inexistência de órgãos municipais específicos para tratar a violência 

doméstica, bem como a indisponibilidade de rede interior do município. 

A seguir, o Gráfico 40 apresenta os resultados para os municípios que adotaram 

medidas para prevenção de casos de violência doméstica: 

 

 

Gráfico 40 – Adoção de medidas para prevenção de casos de violências doméstica 

Fonte: Elaboração própria 

52

26

Foram adotadas medidas para prevenção de casos de violência 
doméstica?

Sim

Não
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Nota-se que 52 (cinquenta e dois) dos 78 (setenta e oito) municípios afirmaram terem 

adotado medidas para prevenção de casos de violência doméstica. A distribuição 

entre as microrregiões se deu da seguinte forma: 

Tabela 6 - Distribuição dos municípios no que se refere à questão sobre terem sido adotadas medidas 
para prevenção de casos de violência doméstica. 

Microrregiões 
Não foram adotadas 

medidas para a prevenção 

Foram adotadas 
medidas para a 

prevenção 
Total Geral 

Caparaó 2 10 12 

Central Serrana 3 2 5 

Central Sul 3 4 7 

Centro-oeste 3 7 10 

Litoral Sul 2 6 8 

Metropolitana 2 5 7 

Nordeste 4 5 9 

Noroeste 2 5 7 

Rio Doce 2 4 6 

Sudoeste Serrana 3 4 7 

Total Geral 26 52 78 

Fonte: Elaboração própria com base nas respostas do questionário encaminhado aos municípios. 

 

Instados a explicar as razões pelas quais não adotaram as medidas, alguns 

municípios afirmaram não ter havido necessidade, tendo em vista o reduzido número 

de denúncias recebidas ou as ferramentas existentes serem suficientes aos 

atendimentos municipais. Outros municípios apresentaram razões baseadas no 

isolamento social imposto pela pandemia.  

Cabe destacar que essas respostas se diluíram entre os municípios.  

Em relação as medidas adotadas para a prevenção, foram encontradas respostas em 

sintonia com a questão anterior, ou seja, alguns municípios afirmaram que adotaram 

medidas de prevenção por meio de divulgação de serviços em sites oficiais, e nas 

redes sociais. 

Além disso, foram encontradas, entre outras, as seguintes práticas, distribuídas entre 

os municípios: atendimento por telefone; elaboração de folders, informativos, 
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cartazes, cartilhas e vídeos nas redes sociais; elaboração de matérias de orientação 

e conscientização; visitas, palestras, orientações e ações de conscientização 

(exemplo: Agosto Lilás); encaminhamento de idosos vitimizados; mensagens de 

WhatsApp para grupo de mulheres vítimas de violência doméstica; parcerias para o 

mapeamento das áreas sensíveis; mensagens por carros de som acerca do abuso e 

exploração sexual de crianças; entrevista no rádio local; contato sistemático com 

usuários com perfil de violência doméstica; atendimentos emergenciais; e criação de 

programas 

A seguir, o Gráfico 41 apresenta os resultados das medidas de assistência às vítimas 

de violência doméstica. 

 

 

Gráfico 41 – adoção de medidas para dar assistência às vítimas de violência doméstica durante o 
período de isolamento social 

Fonte: elaboração própria 

 

Verifica-se que 68 (sessenta e oito) dos 78 (setenta e oito) municípios capixabas 

relataram ter tomado medidas para dar assistência às vítimas de violência doméstica 

durante o período de isolamento social. A distribuição entre as microrregiões se deu 

da seguinte forma: 

 

 

68

10

Foram tomadas medidas para dar assistência às vítimas de 
violência doméstica durante o período de isolamento social?

Sim

Não
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Tabela 7 - Distribuição dos municípios no que se refere à questão sobre terem sido adotadas medidas 
para dar assistência às vítimas de violência doméstica durante o período de isolamento social 

Microrregiões Sem adoção de medidas 
para dar assistência 

Com adoção de 
medidas para dar 

assistência 

Total Geral 

Caparaó 0 12 12 

Central Serrana 1 4 5 

Central Sul 0 7 7 

Centro-oeste 2 8 10 

Litoral Sul 2 6 8 

Metropolitana 1 6 7 

Nordeste 2 7 9 

Noroeste 1 6 7 

Rio Doce 0 6 6 

Sudoeste Serrana 1 6 7 

Total Geral 10 68 78 

Fonte: Elaboração própria com base nas respostas do questionário encaminhado aos municípios. 

 

Sobre as razões pelas quais não tomaram medidas para dar assistência às vítimas de 

violência doméstica durante o isolamento social, 5 (cinco) gestores municipais 

responderam que não houve demanda.  

O Município de Boa Esperança (Nordeste) respondeu que, durante o período de 

isolamento social, o trabalho do CREAS ficou limitado ao atendimento em sua sede, 

ficando limitada, inclusive, a realização de visitas.  

Já o Mantenópolis (Noroeste) informou que não existem órgãos municipais 

específicos que tratam a violência doméstica na municipalidade. 

Como medidas adotadas, encontraram-se, entre outras, as seguintes, distribuídas 

entre os municípios: encaminhamentos e transporte da família nuclear para outros 

municípios; encaminhamento e transporte das vítimas à Casa de Acolhimento 

Estadual; parceria e/ou encaminhamento ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, 

ao Conselho Tutelar, à Delegacia de Polícia Civil, à Unidade Básica de Saúde, à 

Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, conforme o caso; atendimento psicossocial 

(inclusive remoto); visita domiciliar; retirada do território do risco, quando necessário; 

acompanhamento pela equipe multidisciplinar; consultas médicas; escuta ativa; 

acolhimento provisório; contato telefônico semanal com as vítimas; atendimento no 
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Creas; aluguel Social; alimentação, passagens, e abrigamento quando necessários; 

atendimento por telefone e whatsapp; plantão social; locação de quarto de hotéis; 

concessão de kit higiene e limpeza e demais benefícios; assistência jurídica e 

psicológica; encorajamento para oferecer denúncia; e articulação com as demais 

secretarias da rede de atendimento para atender demandas de saúde, educação, 

habitação e assistência social. 

Cabe destacar que as respostas se difundiram entre os municípios.  

O gráfico a seguir representa as respostas obtidas dos municípios quando 

questionados sobre a realização de algum levantamento do número de casos de 

violência doméstica em comparação ao período anterior da pandemia. 

 

Gráfico 42 – Levantamento no número de casos de violência doméstica em comparação ao período 
anterior ao da pandemia 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Do total de 78 (setenta e oito) municípios, 28 (vinte e oito) informaram ter realizado 

levantamento dos casos de violência doméstica. A distribuição do levantamento por 

microrregiões se apresenta na Tabela 8. 

 

 

 

50

28

Foi realizada alguma espécie de levantamento no número de 
casos de violência doméstica em comparação ao período anterior à 

pandemia?

Não

Sim
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Tabela 8 - Distribuição dos municípios no que se refere à questão sobre terem sido realizadas alguma 
espécie de levantamento no número de casos de violência doméstica em comparação ao período 
anterior à pandemia 

Microrregiões Não realizou levantamento Realizou levantamento Total Geral 

Caparaó 10 2 12 

Central Serrana 4 1 5 

Central Sul 4 3 7 

Centro-oeste 7 3 10 

Litoral Sul 5 3 8 

Metropolitana 4 3 7 

Nordeste 5 4 9 

Noroeste 6 1 7 

Rio Doce 3 3 6 

Sudoeste Serrana 2 5 7 

Total Geral 50 28 78 

Fonte: Elaboração própria com base nas respostas do questionário encaminhado aos municípios. 

 

A exceção da microrregião do Rio Doce (onde ocorreu empate) e a Sudoeste Serrana, 

houve um predomínio entre as microrregiões pela não realização de um 

levantamento. 

Entre os municípios que realizaram o levantamento, metade, ou seja, 14 (quatorze) 

municípios informaram terem constatados aumento no número de casos de violência 

doméstica, como pode ser observar no Gráfico 43: 

 

 

Gráfico 43 – Constatações sobre o levantamento nos casos de violência doméstica 

Fonte: Elaboração própria com base nas respostas do questionário encaminhado aos municípios. 

14

7

7

Sobre o levantamento do número de casos de
violência doméstica, o que foi constatado? 
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Tabela 9 - Distribuição dos municípios no que se refere à questão sobre o levantamento do número 
de casos de violência doméstica e seus resultados 

Microrregião Aumento Constante Diminuição 
Não realizou 
levantamento 

Total 

Caparaó 2 0 0 10 12 

Central Serrana 1 0 0 4 5 

Central Sul 2 1 0 4 7 

Centro-oeste 1 1 1 7 10 

Litoral Sul 2 0 1 5 8 

Metropolitana 1 0 2 4 7 

Nordeste 3 1 0 5 9 

Rio Doce 2 0 1 3 6 

Noroeste 0 1 0 6 7 

Sudoeste Serrana 0 3 2 2 7 

Total Geral 14 7 7 50 78 

Fonte: Elaboração própria com base nas respostas do questionário encaminhado aos municípios. 

2.4.3 Corpo de trabalho do SUAS 

Essa seção aborda o corpo de trabalho do Sistema Único de Assistência Social. 

 

Gráfico 44 - Serviços que receberam capacitação específica para atuação em meio à pandemia 

Fonte: Elaboração própria com base nas respostas do questionário encaminhado aos municípios. 
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Foi questionado, por meio de opções sugeridas pela equipe de fiscalização quais 

serviços receberam capacitação durante o período da pandemia. As respostas podem 

ser verificadas no Gráfico 44. 

Um total de 23 (dezoito) municípios não marcou nenhuma opção de capacitação no 

questionário. Contudo, no campo “outros”, alguns desses 23 municípios registraram 

outras capacitações e orientações, a exemplo de Cariacica (metropolitana) que 

informou capacitação para serviços de acolhimento de pessoas idosas ou com 

deficiência no contexto de emergência em saúde pública decorrente do novo 

Coronavírus. 

 

Gráfico 45 - Conteúdo das capacitações oferecidas 

Fonte: Elaboração própria com base nas respostas do questionário encaminhado aos municípios. 

 

Sobre o conteúdo das capacitações, observa-se no Gráfico 45 que 19 (dezenove) 

municípios não realizaram nenhuma dessas três espécies de capacitações 

apresentadas aos municípios no questionário. Contudo, havia a possibilidade de os 

municípios apresentarem no campo “outros”, outras capacitações. 

Entre esses 19 (dezenove) municípios, Laranja da Terra (Sudoeste Serrana) 

mencionou capacitação para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
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para crianças e adolescentes. Linhares (Rio Doce), a seu turno, indicou uso adequado 

de EPI e identificação de vítimas de abuso sexual. E Itaguaçu (Central Serrana) 

assinalou ter passado orientações gerais. Os demais municípios, nesse escopo, não 

apresentaram conteúdo. 

Foi questionado aos municípios se foram tomadas medidas para garantir que as 

equipes de trabalho tivessem acesso a EPI´s (Equipamentos de Proteção Individual) 

e equipamentos de higiene pessoal. Todos os municípios informaram que tomaram 

medidas nesse sentido. 

Também foi questionado sobre a limpeza sistemática do ambiente de trabalho. 

 

 

Gráfico 46- medidas para a limpeza sistemática dos ambiente de trabalho 

Fonte: Elaboração própria com base nas respostas do questionário encaminhado aos municípios 

 

Somente o município de Boa Esperança (nordeste) informou não ter tomado medidas 

para a limpeza sistemática dos ambientes de trabalho. 

Como justificativa, o município informou que o quadro de servidores da limpeza era 

insuficiente e eu não havia a necessidade de realizar limpeza sistemática em face do 

fluxo de atendimento existente. 

Outra questão levantada pela equipe de fiscalização abarcou as medidas tomadas 

para afastar e/ou colocar em trabalho remoto os profissionais que integram o grupo 

de risco. 

77
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Gráfico 47. Medidas para afastar e/ou colocar em trabalho remoto os profissionais que integram o 
grupo de risco e para os casos suspeitos, conforme definição do Ministério da Saúde 

Fonte: Elaboração própria com base nas respostas do questionário encaminhado aos municípios 

 

Somente o município de Bom Jesus do Norte (Caparaó) afirmou não ter tomado tais 

medidas, não apresentando justificativas com clareza, pois apenas informou que 

“todos os profissionais da assistência trabalham em horário normal”. 

Por fim, foi questionado se os municípios realizaram levantamento dos casos de 

Covid-19 entre os servidores e os demais colaboradores atuantes na promoção da 

assistência social. 

 

Gráfico 48 - levantamento dos casos de Covid-19 entre os servidores e os demais colaboradores 
atuantes na promoção da assistência social 

Fonte: Elaboração própria com base nas respostas do questionário encaminhado aos municípios. 
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O total de 55 (cinquenta e cinco) municípios realizaram levantamento. A distribuição 

do levantamento entre os municípios capixabas se deu da seguinte forma: 

 

Tabela 10 - Distribuição dos municípios no que se refere à questão sobre terem realizado 
levantamento dos casos de Covid-19 entre os servidores e os demais colaboradores atuantes na 
promoção da assistência social l 

Microrregião Não realizou levantamento Realizou levantamento Total Geral 

Caparaó 3 9 12 

Central Serrana 1 4 5 

Central Sul 2 5 7 

Centro-oeste 2 8 10 

Litoral Sul 0 8 8 

Metropolitana 5 2 7 

Nordeste 5 4 9 

Noroeste 1 6 7 

Rio Doce 2 4 6 

Sudoeste Serrana 2 5 7 

Total Geral 23 55 78 

Fonte: Elaboração própria com base nas respostas do questionário encaminhado aos municípios. 

 

Somente na microrregião Metropolitana e na microrregião Nordeste não houve um 

predomínio na quantidade de municípios que realizam levantamento dos números de 

casos de covid-19 no âmbito do SUAS. Destaque para a microrregião Litoral Sul onde 

todos os municípios realizam esse levantamento. 

Em relação ao número de casos confirmados e de óbitos em decorrência da covid-19, 

entre os municípios que realizam levantamento, constatou-se a seguinte distribuição. 
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Tabela 11 – Distribuição dos casos confirmados e de óbito de Covid-19 entre os municípios que 
realizaram levantamento dessas informações. 

Microrregião Casos confirmados óbito 

Caparaó 48 0 

Central Serrana 14 0 

Central Sul 15 0 

Centro-oeste 32 0 

Litoral Sul 78 0 

Metropolitana 106 0 

Nordeste 32 0 

Noroeste 21 1 

Rio Doce 71 0 

Sudoeste Serrana 18 0 

Total Geral 435 1 

Fonte: Elaboração própria com base nas respostas do questionário encaminhado aos municípios. 

 

Observa-se que a microrregião com maior incidência de casos entre o corpo de 

trabalho do SUAS foi a microrregião Metropolitana, com 106 (cento e seis) casos. A 

microrregião com menor número de casos confirmados foi a microrregião Central 

Serrana com 14 (catorze) casos. No total foram informados 435 (quatrocentos e trinta 

e cinco) casos. 

Com base nas informações disponíveis consta 1 (um) óbito na microrregião Noroeste, 

sendo o único óbito informado. 

 

 

2.4.4 Atendimento à sociedade 

Essa seção trata sobre os efeitos da pandemia para a prestação de serviços, no 

âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, para a sociedade. 

Dessa forma, questionou-se se houve a ampliação do horário de atendimento dos 

serviços já oferecidos pela prefeitura. 
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Gráfico 49 – Ampliação do horário de funcionamento de serviços já oferecidos pela prefeitura na área 
de Assistência Social 

Fonte: Elaboração própria com base nas respostas do questionário encaminhado aos municípios. 

 

Dos 78 (setenta e oito) municípios capixabas, 17 (dezessete) ampliaram o horário de 

funcionamento. Por microrregiões a distribuição foi a seguinte: 

 

Tabela 12 – Distribuição dos municípios em relação à ampliação do horário de funcionamento na área 
de assistência social 

Microrregião Não ampliou o horário de 
funcionamento 

Ampliou o horário de 
funcionamento 

Total Geral 

Caparaó 11 1 12 

Central Serrana 5 0 5 

Central Sul 5 2 7 

Centro-oeste 8 2 10 

Litoral Sul 4 4 8 

Metropolitana 4 3 7 

Nordeste 8 1 9 

Noroeste 5 2 7 

Rio Doce 5 1 6 

Sudoeste Serrana 6 1 7 

Total Geral 61 17 78 

Fonte: Elaboração própria com base nas respostas do questionário encaminhado aos municípios. 

 

À exceção da microrregião Litoral Sul, onde houve empate, todas as demais 

microrregiões tiveram predomínio pela não ampliação do horário de atendimento. Na 

microrregião Central Serrana nenhum município ampliou o horário de atendimento. 

61
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Foi ampliado o horário de funcionamento de serviços já oferecidos 
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Sobre os serviços que tiveram a ampliação do horário de atendimento, a equipe de 

fiscalização encontrou respostas, entre outras, relacionadas aos benefícios 

eventuais/auxílio emergencial; plantão do CadÚnico; serviço de alimentação para a 

população; e Centro POP. 

Sobre motivos apresentados para a não ampliação dos horários de atendimento, o 

Município de Barra de São Francisco (Noroeste) informou que não houve ampliação 

no horário porque os serviços para atendimento à população mais vulnerável já 

funcionam 24 horas por dia. 

O Município de Irupi (Caparaó) informou que não houve ampliação no horário de 

atendimento porque foram contratados profissionais para revezamento da equipe 

técnica dos serviços. 

Outros municípios informaram, entre outras, a desnecessidade de ampliação do 

horário de atendimento.  

A equipe de fiscalização indagou sobre a ampliação de vagas para os serviços já 

existentes. 

 

Gráfico 50 – Ampliação de vagas em alguns dos seguintes serviços já existentes durante o período 
da pandemia 

Fonte: Elaboração própria com base nas respostas do questionário encaminhado aos municípios. 

 

Dos 55 (cinquenta e cinco) municípios que apresentaram justificativas para a não 

ampliação de vagas em serviços já existentes durante o período da pandemia, 4 

(quatro) apontaram outras ampliações, a exemplo de Vila Velha (Metropolitana) que 

ampliou as vagas no Centro Pop.  

9

18

55

Centros de referência

Espaços de acolhimento

Nenhuma das alternativas abaixo

Quantidade de municípios

T
ip

o
s
 d

e
 s

e
rv

iç
o
s

Foram ampliadas vagas em alguns dos seguintes
serviços já existentes durante o período da pandemia?

Produzido em fase anterior ao julgamento

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br  Identificador: 77123-89A46-634FA



86 

 

Sobre os motivos pela não ampliação de vagas, o Município de Baixo Guandu (Centro-

Oeste) informou que, diante do cenário, alguns obstáculos para ampliação de 

programas foram afetados pela pandemia. 

O Município de Fundão (Metropolitana) informou haver grande dificuldades em 

conseguir profissionais dentro dos critérios de vagas disponíveis.  

Adicionalmente, a equipe de fiscalização perguntou se foram oferecidos atendimentos 

na modalidade remota ou por agendamento nos centros de referência para garantir o 

distanciamento social. 

 

Gráfico 51 – oferecimento de atendimentos na modalidade remota ou por agendamento nos centros 
de referência para garantir o distanciamento social. 

Fonte: Elaboração própria com base nas respostas do questionário encaminhado aos municípios. 

 

Somente o Município de Mucurici, pertencente à microrregião Nordeste, não ofereceu 

atendimento na modalidade remota ou agendou atendimentos nos centros de 

referência, apresentando como justificativa o fato de continuar com os atendimentos 

por demanda espontânea.  

Também foi questionado aos municípios se houve interrupção ou suspensão no 

atendimento presencial nos centros de referência. 
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Gráfico 52 - interrupção ou suspensão no atendimento presencial nos centros de referências durante 
o período da pandemia 

Fonte: Elaboração própria com base nas respostas do questionário encaminhado aos municípios. 

 

Com base nas informações apresentadas, 34 (trinta e quatro) municípios 

interromperam ou suspenderam o atendimento presencial nos centros de referência. 

A distribuição entre as microrregiões quanto à interrupção ou suspensão do 

atendimento presencial nos centros de referência, pode ser verificada na Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Distribuição da interrupção ou suspensão no atendimento presencial nos centros de 
referências durante o período da pandemia 

Microrregião 
Não interrompeu ou 

suspendeu o 
atendimento 

Interrompeu ou 
suspendeu o 
atendimento 

Total Geral 

Caparaó 7 5 12 

Central Serrana 5 0 5 

Central Sul 3 4 7 

Centro-oeste 6 4 10 

Litoral Sul 6 2 8 

Metropolitana 0 7 7 

Nordeste 5 4 9 

Noroeste 2 5 7 

Rio Doce 5 1 6 

Sudoeste Serrana 5 2 7 

Total Geral 44 34 78 

Fonte: Elaboração própria com base nas respostas do questionário encaminhado aos municípios. 
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Pela Tabela 13, constata-se que somente em 3 (três) microrregiões houve predomínio 

pela interrupção ou suspensão dos atendimentos: Central Sul, Metropolitana e 

Noroeste. Destaque para a microrregião metropolitana onde todos os municípios 

interromperam ou suspenderam o atendimento.  

Dentre as justificativas para a interrupção ou para a suspensão dos atendimentos, em 

a equipe de fiscalização encontrou, entre outras, as seguintes: contaminação de 

coronavírus pelos profissionais; realocação da equipe técnica; recomendação do 

Ministério da Cidadania; evitar contágio do coronavírus; e por força de disposição 

regulamentar em Decreto municipal. 

 

 

Gráfico 53 – Levantamento na quantidade de atendimento pelo Cras e pelo Creas em comparação ao 
período anterior ao da pandemia. 

Fonte: Elaboração própria com base nas respostas do questionário encaminhado aos municípios. 

 

O Gráfico 53 apresenta a quantidade de municípios que realizaram levantamento 

acerca da quantidade de atendimento nos Cras e nos Creas em comparação ao 

período anterior ao da pandemia. O total de 35 (trinta e cinco) municípios realizaram 

esse tipo de levantamento. 
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Gráfico 54 – Resultado do levantamento acerca da quantidade de atendimento nos Cras e nos Creas 

Fonte: Elaboração própria com base nas respostas do questionário encaminhado aos municípios. 

 

Conforme se verifica no Gráfico 54, a partir do levantamento realizado, 27 (vinte e 

sete) municípios constaram aumento nos atendimentos; 11 (onze) constaram 

redução; e 1 (um) constatou a manutenção no quantitativo. Cabe destacar que 4 

(quatro) municípios assinalaram redução e aumento simultaneamente. A explicação 

para 3 desses 4 municípios decorre de comportamento distinto no quantitativo de 

atendimentos no Creas e no Cras, enquanto que em um desses centros houve 

aumento, no outro houve redução. 

O Gráfico 55, a seguir, apresenta o quantitativo de municípios que suspenderam 

atividades coletivas com o público-alvo no âmbito do SUAS. 

 

Gráfico 55 - Suspenção das atividades coletivas com o público-alvo no âmbito do SUAS 

Fonte: Elaboração própria com base nas respostas do questionário encaminhado aos municípios. 
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Somente Santa Leopoldina (Central Serrana), Mimoso do Sul (Central Sul) e Barra de 

São Francisco (Noroeste) não suspenderam atividades coletivas. Dentre os 

municípios que suspenderam as atividades, verificou-se dispersão no tipo de 

atividades suspensas. 

De acordo com os apontamentos apresentadas pelos municípios, as suspensões 

envolveram, entre outras: atividades coletivas do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vinculo (SCFV); Serviço de Proteção e Atendimento Especializado 

a Famílias e Indivíduos (PAEFI), reuniões com grupos de adolescentes em 

cumprimento a Medidas Socioeducativas (MSE) – Prestação de Serviços à 

Comunidade (PSC) e Liberdade Assistida (LA); visitas domiciliares de alguns 

programas; e reuniões sobre CadÚnico e Programa Bolsa Família (PBF). 

2.4.5 Pessoas em situação de rua 

Em virtude dos efeitos econômicos, sociais e de saúde provocados pela pandemia, a 

equipe de fiscalização realizou questionamentos de forma a melhor compreender as 

ações realizadas com as pessoas em situação de rua. A primeira pergunta abordou a 

criação de espaços específicos para pessoas em situação de rua com sintomas de 

covid-19 ou com confirmação de infecção. 

 

 

Gráfico 56 – Criação de espaços específicos para atendimento a pessoas em situação de rua 

Fonte: Elaboração própria com base nas respostas do questionário encaminhado aos municípios. 
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Verifica-se que 62 (sessenta e dois) municípios não criaram os referidos espaços 

específicos. A distribuição da criação de espaços entre as microrregiões se deu da 

seguinte forma: 

Tabela 14 – Distribuição entre as microrregiões na criação de espaços específicos para atendimento 
a pessoas em situação de rua 

Microrregião Criou espaços Não criou espaços Total Geral 

Caparaó 0 12 12 

Central Serrana 0 5 5 

Central Sul 1 6 7 

Centro-oeste 1 9 10 

Litoral Sul 4 4 8 

Metropolitana 5 2 7 

Nordeste 2 7 9 

Noroeste 2 5 7 

Rio Doce 0 6 6 

Sudoeste Serrana 1 6 7 

Total Geral 16 62 78 

Fonte: Elaboração própria com base nas respostas do questionário encaminhado aos municípios. 

 

Dos 62 (sessenta e dois) municípios que não criaram esses espaços específicos para 

atendimento a pessoas em situação de rua, 49 (quarenta e nove) informaram que não 

houve demanda (pela ausência de moradores em situação de rua) ou que a demanda 

era muito pequena, não justificando a criação de espaços específicos.  

Portanto, a justificativa mais apresentada entre os municípios pela não criação do 

espaço foi a baixa demanda/ausência de necessidade.  

De forma distinta, o município de Afonso Cláudio (Caparaó) informou que encaminhou 

as pessoas para suas residências ou ofertou passagem para o município de origem. 

Providências similares foram informadas pelo Município de Pinheiros (Nordeste). 

O Município de Alegre (Caparaó), por sua vez, criou um Comitê Intersetorial para 

atender as pessoas em situação de rua do grupo de risco ou que apresentassem 

sintomas. 
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O Município de Castelo (Central Sul) informou que o espaço está em processo de 

organização. 

Os Municípios de Marataízes (Litoral Sul) e Guaçuí (Caparaó) informaram que não 

possuem condições financeiras para criação de espaço de atendimento específico a 

pessoas em situação de rua.  

Outro ponto levantado pela equipe de fiscalização abordou a distribuição de refeições 

a pessoas em situação de rua que não aceitaram acolhimento em abrigos. 

 

 

Gráfico 57 - Distribuição de refeições a pessoas em situação de rua que não aceitaram acolhimento 
em abrigos 

Fonte: Elaboração própria com base nas respostas do questionário encaminhado aos municípios. 

 

Observou-se que, em 48 (quarente e oito) municípios, não foi realizada distribuição 

de refeições a pessoas em situação de rua que não aceitaram acolhimento em 

abrigos. Entre as microrregiões a distribuição foi a seguinte. 
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Tabela 15 - Distribuição de refeições a pessoas em situação de rua que não aceitaram acolhimento 
em abrigos 

Microrregião Sem distribuição Com distribuição Total Geral 

Caparaó 7 5 12 

Central Serrana 4 1 5 

Central Sul 5 2 7 

Centro-oeste 6 4 10 

Litoral Sul 2 6 8 

Metropolitana 3 4 7 

Nordeste 5 4 9 

Noroeste 7 0 7 

Rio Doce 4 2 6 

Sudoeste Serrana 5 2 7 

Total Geral 48 30 78 

Fonte: Elaboração própria com base nas respostas do questionário encaminhado aos municípios. 

 

As únicas microrregiões com predomínio desse tipo de ação foram a metropolitana e 

a litoral sul. Já a microrregião noroeste não contemplou município. 

As explicações apresentadas por 39 (trinta e nove) municípios basearam-se na 

ausência de demanda de pessoas em situação de rua que justificasse ação nesse 

sentido. 

O Município de Barra de São Francisco (Noroeste) informou que as pessoas em 

situação de rua foram “orientados/acompanhados para requerer o auxílio 

emergencial”. Castelo (Central-Sul) informou que não tem local de acolhimento para 

população em situação de rua. No entanto, da segunda-feira a sexta-feira, é servido 

café da manhã no CREAS à população de rua. Fundão (Metropolitana) informou não 

ter equipe para atender e nem mesmo estrutura. Guarapari (Metropolitana) informou 

que encaminhou plano de trabalho para a Secretaria de Estado, contendo, dentre os 

objetivos, a ampliação de distribuição das refeições e que o recurso deve ser 

disponibilizado no mês de novembro. Marilândia (Centro-Oeste) informou que as 

pessoas em situação de rua estavam todas em um abrigo, no qual foram 

disponibilizadas as refeições. O Município de Nova Venécia (Noroeste) informou que 

a maioria da população em situação de rua possui família no munícipio, e que aqueles 

que foram acolhidos pelos familiares receberam cestas básicas de alimentos e 
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material de higiene. Os Municípios de Atílio Vivacqua (Central Sul), Conceição do 

Castelo (Sudoeste Serrana) e São Roque do Canaã (Centro-Oeste) não apresentaram 

justificativa, mas informaram que prestaram outras formas de atendimento.  

Exposto esse panorama, a próxima questão trata da instalação, em espaços públicos, 

de equipamentos para possibilitar a higiene das pessoas em situação de rua. 

 

Gráfico 58 - instalação em espaços públicos de alguns dos seguintes equipamentos para possibilitar a 
higiene das pessoas em situação de rua 

Fonte: Elaboração própria com base nas respostas do questionário encaminhado aos municípios. 

 

A próxima questão abordou o fechamento de abrigos, em decorrência da escassez de 

profissionais ou usuário, além das altas taxas de doenças entre os usuários. 

 

Gráfico 59 - fechamento de abrigos, em decorrência da escassez de profissionais ou usuário e/ou 
altas taxas de doenças entre os usuários 

Fonte: Elaboração própria com base nas respostas do questionário encaminhado aos municípios. 

14

14

7

2

57

Pias

Banheiros

Chuveiros

Lavanderia

Nenhuma das alternativas abaixo

Quantidade de municípios

T
ip

o
s
 d

e
 I

n
s
ta

la
ç
õ
e
s

Foi realizada instalação em espaços públicos de
alguns dos seguintes equipamentos para possibilitar a

higiene das pessoas em situação de rua? 

75

3

Houve o fechamento de abrigos, em decorrência
da escassez de profissionais ou usuário e/ou altas taxas

de doenças entre os usuários?

Não

Sim

Produzido em fase anterior ao julgamento

Assinado digitalmente. Conferência em www.tcees.tc.br  Identificador: 77123-89A46-634FA



95 

 

 

Somente 3 (três) municípios informaram ter realizado o fechamento dos abrigos em 

decorrência de tais motivos. Foram eles: Baixo Guandu (Centro-Oeste), Vila Velha 

(Metropolitana) e São Mateus (Nordeste). 

O Município de Baixo Guandu (Centro-Oeste) informou que a Instituição de Longa 

Permanência para Idosos - ILPI, a fim de evitar a contaminação dos idosos 

institucionalizados, não permitiu novos acolhimentos. 

O Município de São Mateus (Nordeste) informou que, devido ao alto nível de 

contaminação entre os funcionários, a Sociedade Santa Rita de Cássia (Lar dos 

Velhinhos) ficou fechada para desinfecção e higienização total durante os dias 

21/05/2020 a 29/05/2020. Os idosos que testaram negativo para a Covid-19 foram 

encaminhados para um pousada e os idosos que testaram positivo foram 

encaminhados para outro espaço de titularidade de isolamento social, durante o 

período de 14 dias. Ambos os espaços foram mantidos por profissionais e recursos 

físicos e financeiros da Prefeitura Municipal de São Mateus, por meio do Fundo 

Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde. 

O Município de Vila Velha (metropolitana) informou que, por determinação judicial da 

Vara da Infância, o abrigo institucional para Crianças e Adolescentes do sexo feminino 

ficou fechado por 4 (quatro) meses. Houve contaminação de servidores do abrigo. As 

crianças abrigadas foram acolhidas provisoriamente em famílias acolhedoras.  

A equipe de fiscalização também procurou saber se os municípios monitoram o 

crescimento das pessoas em situação de rua. 
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Gráfico 60 - Realização de alguma espécie de levantamento na quantidade de pessoas em situação 
de rua em comparação ao período anterior ao da pandemia 

Fonte: Elaboração própria com base nas respostas do questionário encaminhado aos municípios. 

 

O total de 28 (vinte e oito) municípios realizaram levantamento acerca da quantidade 

de pessoas em situação de rua, obtendo-se o seguinte resultado: 

 

 

Gráfico 61 – Constatação do levantamento de pessoas em situação de rua 

Fonte: Elaboração própria com base nas respostas do questionário encaminhado aos municípios. 

 

Entre as microrregiões a distribuição foi a seguinte: 
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Tabela 16 – Distribuição da constatação do levantamento de pessoas em situação de rua 

Microrregião Redução Manutenção Aumento Sem levantamento Total 

Centro-oeste 2 2 2 4 10 

Litoral Sul 1 1 3 3 8 

Metropolitana 1 0 2 4 7 

Noroeste 1 1 0 5 7 

Rio Doce 2 0 1 3 6 

Sudoeste Serrana 2 1 1 3 7 

Caparaó 0 1 0 11 12 

Central Sul 0 1 1 5 7 

Nordeste 0 0 1 8 9 

Central Serrana 0 0 1 4 5 

Total Geral 9 7 12 50 78 

Fonte: Elaboração própria com base nas respostas do questionário encaminhado aos municípios. 

 

Considerando os municípios que realizaram o levantamento, houve predomínio pelo 

aumento de pessoas em situação de rua nas microrregiões nordeste, Central Serrana, 

Metropolitana e Litoral Sul. Por outro lado, houve predomínio pela redução nas 

microrregiões do Rio Doce e Sudoeste Serrana. 

2.4.6 Setor privado 

Nessa seção procurou-se descobrir se a pandemia desencadeou alterações em 

ajustes e parcerias realizadas com o setor privado, no âmbito do SUAS. Dessa forma, 

o Gráfico 62 apresenta a primeira pergunta realizada: 

 

Gráfico 62 – Alterações de parcerias e ajustes durante a pandemia no âmbito da assistência social 
Fonte: Elaboração própria com base nas respostas do questionário encaminhado aos municípios. 
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Pautando-se pelo Gráfico 62, constata-se que 28 (vinte e oito) municípios não haviam 

firmado parcerias ou ajustes. Por outro lado, dos 50 (cinquenta) municípios restantes, 

24 (vinte e quatro) realizaram alterações nesses instrumentos durante a pandemia. 

Isso posto, a equipe de fiscalização adicionalmente procurou saber se houve a 

celebrados novos ajustes ou parcerias no âmbito da assistência social durante o 

período da pandemia. 

 

 

Gráfico 63 – celebração de novas parcerias ou firmados novos ajustes com o setor privado durante o 
período de pandemia, no âmbito da assistência social 

Fonte: Elaboração própria com base nas respostas do questionário encaminhado aos municípios. 

 

No período da pandemia foram celebrados novas parcerias e/ou ajustes, no âmbito 

da assistência social, em 15 (quinze) municípios. 

2.4.7 Outras ações 

Essa seção aborda diversas ações que podem ser efetuadas no âmbito da assistência 

social. Inicialmente, solicitou-se que os municípios confirmassem se algumas das 

ações sugeridas pela equipe de fiscalização, ocorreu o seguinte. 
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Gráfico 64 – promoção de ações voltadas para o público alvo da assistência social 

Fonte: Elaboração própria com base nas respostas do questionário encaminhado aos municípios. 

 

O quantitativo de 67 (sessenta e sete) municípios realizaram distribuição de 

alimentos/refeições, 48 (quarenta e oito) municípios distribuíram produtos de higiene 

pessoal, 56 (cinquenta e seis) distribuíram máscaras e álcool em gel, 3 (três) criaram 

um banco de dação e 1 (um) criou um banco de voluntários. O total de cinco (cinco) 

municípios não apontou nenhuma dessas ações. 

Outra questão levantada pela equipe de fiscalização foi sobre a prestação de 

informações educativas sobre formas de contágios, com ênfase para os grupos 

vulneráveis, do ponto de vista psicossocial. 

 

 

Gráfico 65 – Prestação de informações educativas sobre formas de contágio, com ênfase para os 
grupos vulneráveis, do ponto de vista psicossocial 
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Fonte: Elaboração própria com base nas respostas do questionário encaminhado aos municípios. 

 

Somente 4 municípios informaram não terem realizado tal prestação de informações: 

Pinheiros (Nordeste), Bom Jesus do Norte (Caparaó), Itapemirim (Litoral Sul), e Viana 

(Metropolitana). 

Como justificativas, o município de Bom Jesus do Norte (Caparaó) alegou que a 

equipe optou por não realizar esse serviço. O município de Itapemirim (Litoral Sul) 

informou que o afastamento de servidores do grupo de risco, inviabilizou a execução 

de ações educativas sobre as formas de contágio. O município de Pinheiros 

(Nordeste) informou não ter equipe habilitada para isso. Por fim, o município de Viana 

(Metropolitana) alegou não ter tido demanda. 

Também foi questionado se os municípios deram ampla divulgação de informações. 

Todos os 78 municípios informaram que deram 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 for o caso, em meios acessíveis que alcancem as pessoas 

com deficiência. 

Para a realização dessas ações, a equipe de fiscalização encontrou distintas formas 

entre os municípios. Em apertada síntese, entre outras medidas, citam-se as 

seguintes: divulgação em redes sociais, sites oficiais, panfletos, cartazes e carros de 

som, rádios comunitárias, boletins, whatsapp, entrevista em emissora de TV. 

Adicionalmente, de forma geral, questionou-se sobre tomada de medias para 

proteger/resguardar os grupos de riscos pertencentes ao público-alvo. 

Todos os municípios informaram que tomaram medidas. 

Para a realização dessas ações, a equipe de fiscalização também encontrou distintas 

formas entre os municípios. Em apertada síntese, entre outras medidas, citam-se as 

seguintes: distribuição de EPI, atendimento remoto, agendamento de serviços, entre 

outras. 

A equipe de fiscalização também tratou sobre a distribuição individual de refeição no 

âmbito do SUAS. 
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Gráfico 66 – Adoção do sistema de distribuição individual de refeição no âmbito do SUAS. 

Fonte: Elaboração própria com base nas respostas do questionário encaminhado aos municípios 

 

Observa-se que 61 (sessenta e um) municípios não adotaram o sistema individual de 

distribuição. A Tabela 17 apresenta como se deu essa distribuição entre as 

microrregiões. 

Tabela 17 – Distribuição na adoção do sistema de distribuição individual de refeição no âmbito do 
SUAS 

Microrregião Sem adoção de distribuição 
individual 

Com adoção de 
distribuição individual 

Total Geral 

Caparaó 12 0 12 

Central Serrana 5 0 5 

Central Sul 5 2 7 

Centro-oeste 7 3 10 

Litoral Sul 6 2 8 

Metropolitana 3 4 7 

Nordeste 8 1 9 

Noroeste 6 1 7 

Rio Doce 3 3 6 

Sudoeste Serrana 6 1 7 

Total Geral 61 17 78 

Fonte: Elaboração própria com base nas respostas do questionário encaminhado aos municípios 
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Não

Sim
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Por meio Tabela 17, constata-se que houve predomínio nessa forma de distribuição 

somente na microrregião metropolitana, porém ocorrendo empate na microrregião do 

Rio Doce. Uma das justificativas mais comuns pela não adoção foi ausência de 

necessidade/demanda. Contudo, se observou, também, a preferência por distribuição 

de cestas básicas e benefícios eventuais. 

Por fim, foi perguntando acerca da articulação entre os gestores da assistência social 

e da área da saúde: 

 

Gráfico 67 – Articulação entre os gestores da assistência social e os da área da saúde 

 

Apenas 2 (dois) municípios, Jaguaré (nordeste) e Marechal Floriano (Sudoeste 

Serrana), informaram que não houve 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. 

O Município de Jaguaré (nordeste) informou que a avaliação da pandemia e das 

medidas a serem adotadas ficou a cargo da Secretaria de Saúde. 

2

76

Houve 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 

Não

Sim
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O Município de Marechal Floriano (sudoeste serrana) informou que houve somente 

uma parceria com a equipe técnica do CRAS para distribuição de máscaras e álcool 

gel, além de orientações de prevenção à Covid-19. 

Questionados sobre como se materializou essa articulação, as respostas 

apresentadas pelos 76 (setenta e seis) municípios capixabas apontam, entre outras, 

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, e plano de contingências.  
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3 CONCLUSÃO 

A presente fiscalização, na modalidade Levantamento, teve o objetivo de conhecer as 

ações de políticas públicas realizadas pelas 78 prefeituras capixabas para o 

enfrentamento da crise causada pela pandemia e, analisando o material obtido, foi 

possível chegar a importantes e significativas conclusões.  

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.  
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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 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. 
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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. 
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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. 

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, 
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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 
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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 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.  
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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:  

a) 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; 

b) 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; 

c) Campanha realizada pelo CREAS em adesão a Campanha Nacional do CNJ Sinal 

Vermelho Contra Violência Doméstica.  
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4 PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO 

 

Conforme disposto no art. 191, IV, do Regimento Interno do TCE-ES, os trabalhos 

realizados por meio deste instrumento têm como finalidade subsidiar o planejamento 

de fiscalização a ser realizada pelas unidades técnicas, bem como a formação de 

cadastro dos órgãos e entidades jurisdicionados. Sendo assim, compreende-se que 

está autorizada a utilização dos dados obtidos no presente trabalho para futuras 

fiscalizações do Tribunal. 

Ante ao exposto, propõe-se a este Tribunal de contas dos seguintes 

encaminhamentos: 

 

a. 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); 

 

b. 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); 

 

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

permanente na área de Fiscalizações, do Painel de Controle (artigo7º, VII, 

b, da Lei 12.527/2011); 

 

d. Arquivar o processo. 

 

 

 

 

Vitória - ES, 11 de dezembro de 2020 
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