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Iúna terá orçamento de
R$ 66 milhões para 2019
Projeto de Lei que estima e fixa receitas e despesas foi aprovado com 39 emendas parlamentares,
com sugestões de obras, de aquisição de equipamentos e de outros bens
Dezembro é o mês de análise e
votação de um dos projetos mais
importantes do ano: o que estima e fixa receita e despesa no
orçamento geral do município.
E para o exercício financeiro de
2019, os parlamentares aprovaram o orçamento de R$ 66 milhões – 10% a mais do que no
ano passado.
A Lei aprovada conta com 39
emendas propostas pelos vere-

adores, alterando fatias do orçamento de acordo com as necessidades da população em diferentes
regiões do município. Estão entre
as emendas propostas obras de
infraestrutura, de áreas de lazer,
de pavimentação de estradas e de
aquisição de equipamentos em diversas secretarias.

emenda para construção de um
calçadão com iluminação, que
será de grande valia para as
pessoas fazerem suas caminhadas entre as margens do asfalto
Caminhos do Campo, ligando
o bairro do Pito ao Quilombo”,
apresentou o vereador Darlan
Silva Barglini.

“São muitas emendas, de aquisições de bens móveis, equipamentos, obras. Coloquei uma

Após aprovado em plenário, o
projeto foi encaminhado à sanção do Poder Executivo.

CONFIRA AS DESPESAS ESTIMADAS
EM CADA SECRETARIA MUNICIPAL
PODER EXECUTIVO
4 Gabinete do Prefeito

R$ 726.000,00

4 Procuradoria Geral

R$ 849.000,00

4 Controladoria Geral

R$ 306.000,00

4 Secretaria Municipal de Gestão

R$ 3.239.000,00

4 Secretaria Municipal de Fazenda

R$ 2.675.000,00

4 Secretaria Municipal de Agricultura e
Agronegócio

R$ 1.933.000,00

4 Secretaria Municipal de Educação

R$ 25.286.500,00

4 Secretaria Municipal de Obras,
Infraestrutura e Serviços Urbanos

R$ 6.610.000,00

4 Secretaria Municipal de Interior e
Transportes

R$ 636.100,00

4 Secretaria Municipal de Saúde

R$ 15.654.720,00

4 Secretaria Municipal de
Desenvolvimento e Assistência Social

R$ 3.586.000,00

4 Secretaria Municipal de Esporte,
Cultura e Turismo

R$ 1.081.000,00

4 Secretaria Municipal de Tecnologia da
Informação e Comunicação

R$ 88.080,00

4 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
R$ 429.000,00
e Segurança Pública
PODER LEGISLATIVO
4 Câmara Municipal

R$ 2.900.000,00

ORÇAMENTO TOTAL R$ 66.000.000,00

Desligamento Voluntário Pela adesão, o
servidor receberá incentivos financeiros
proporcionais ao tempo de serviço. Pág. 2

Santa Casa Vereadores aprovam recursos
suplementares e projetos para ajudar a entidade
a manter serviços e sanar dívidas. Pág. 3

Economia Câmara devolve mais R$ 275
mil para os cofres municipais, somando
R$ 525 mil em dois anos. Pág. 4

Programa de Desligamento
Voluntário para professores
municipais
Câmara aprovou projeto de Lei que institui o programa.
Pela adesão, o servidor receberá incentivos financeiros
proporcionais ao tempo de serviço

Os vereadores de Iúna aprovaram por unanimidade o Projeto
de Lei que institui o Programa de
Desligamento Voluntário (PDV)
para servidores ocupantes do
cargo efetivo de Professor MAPB
do quadro de pessoal da Prefeitura de Iúna.
A lei permitirá que os servidores
adiantem o término do vínculo
efetivo por meio de incentivos
financeiros proporcionais ao
tempo de serviço, como o recebimento de valores referente ao
salário da Classe V (Referência 1)
para cada ano completo de efetivo exercício no cargo.

O incentivo não retira do servidor o direito às demais verbas
rescisórias.

O pedido de adesão ao Programa de Desligamento Voluntário
deverá ser efetuado em até quatro meses após a vigência da Lei,
ou seja, ate abril de 2019. Pago
o incentivo, o servidor fica automaticamente exonerado.

No ano passado, o PDV também foi instituído para servidores ocupantes dos cargos efetivos de gari, servente, coveiro e
vigia do quadro de pessoal da
Prefeitura.

Atividades parlamentares
retornam no dia 08
de fevereiro
Os vereadores poderão ser convocados a qualquer momento
para votação de pautas em sessões extraordinárias
Os vereadores de Iúna entraram em recesso parlamentar em meados de
dezembro. As atividades
legislativas serão retomadas no dia 08 de fevereiro,
quando terá a primeira sessão ordinária de 2019.
Durante este período, os
servidores da Câmara traba-

lharão no expediente normal,
de segunda a sexta-feira, das
12h às 18h, exceto durante o
recesso de fim de ano, entre
os dias 22 de dezembro e 06
de janeiro.
Os vereadores poderão ser
convocados a qualquer momento para votação de pautas
em sessões extraordinárias.
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Vereadores aprovam
recursos suplementares
para Santa Casa

dezembro de 2018

Além dos recursos anuais, vereadores aprovaram projetos para ajudar a entidade a manter serviços de atendimento a saúde e a sanar dívidas de mais de R$ 4 milhões

Durante as sessões do mês de
dezembro na Câmara, as dívidas
do hospital Santa Casa de Iúna
voltou a ser pauta dos discursos dos vereadores e também
de análise e de votação de projetos. De acordo com os parlamentares, a dívida da entidade
chega a mais de R$ 4 milhões
e preocupa a população, que
depende dos atendimentos de
saúde do pronto-socorro.
“Tem muito fornecedor da
Santa Casa que não recebe há
meses. Já fiz requerimentos

CPI da Santa Casa
Desde meados de agosto, os
vereadores Emmanuel Garcia de Amorim, Everaldo Pereira Sales e Darlan Silva Barglini compõem a Comissão
Parlamentar de Inquérito
(CPI) para apurar possíveis
irregularidades na administração da Santa Casa de Iúna
no período da requisição administrativa, no qual a Prefeitura Municipal assumiu a
gerência de toda estrutura

física, de pessoal e de serviços
do hospital.
Desde então, os parlamentares
aguardam documentos importantes para análise da situação
financeira do hospital.
Os trabalhos da CPI foram prorrogados até fevereiro, quando os
parlamentares deverão apresentar as conclusões das análises e
investigações.

solicitando documentos sobre
a gestão financeira e precisamos saber exatamente o que
está acontecendo de verdade.
Tem uma CPI aberta na Câmara
para apurar essa situação, mas
os documentos solicitados pela
comissão não chegam para analisarem. Queremos saber como
a Santa Casa conseguiu chegar
a essa dívida de quase R$ 4,5
milhões e por que pararam de
pagar a Receita Federal. Daqui
a pouco eles não conseguirão
mais retirar certidão negativa
para receber recursos”, analisou

o vereador José Marcos de Moraes.

Na mesma sessão, o gestor provisório da Santa Casa, Weverton
Santiago, utilizou a Tribuna Livre
para pedir apoio à população e
ao poder público.

“A Santa Casa não vai fechar.
Nós estamos empenhados junto com a comunidade para reescrever a história da entidade,
com a união da sociedade e dos
poderes Executivo e Legislativo”, disse Weverton Santiago.

Câmara devolve
mais R$ 275 mil para
os cofres municipais
Parlamentares e servidores economizam e, ao final de 2018, devolvem mais
recursos à administração de Iúna. Em dois anos, R$ 525 mil foram devolvidos
À frente da presidência da Câmara de Iúna, o vereador Rogério Cézar realizou mais uma
devolução de recursos aos
cofres municipais: R$ 275 mil
foram estornados neste mês
de dezembro. Em dois anos,
foram R$ 525 mil devolvidos à

Prefeitura.
“Em minha despedida da presidência da Câmara fiz o máximo de economia com diárias e
com outros gastos. Além disso,
eu deixo ainda em caixa para o
próximo presidente R$ 60 mil

em conta para que ele possa
começar sua gestão com tranquilidade. Com mais esse recurso financeiro, o município
pode investir, principalmente
na área de saúde”, analisou o
atual Presidente da Casa de
Leis, Rogério Cézar.

Plenário em ação

Para atender às demandas da população, vereadores encaminharam
indicações de serviços, requerimentos e projetos de lei aos diversos
órgãos da administração municipal e estadual durante as últimas
sessões. Confira:
Júlio Soldado, SD • juliomaria@camaraiuna.es.gov.br | Arilson Ferreira
de Oliveira, PDT • arilson@camaraiuna.es.gov.br | Paulo Henrique
Leocádio da Silva, PMDB • paulinho@camaraiuna.es.gov.br

Emmanuel Garcia de Amorim

PR • emmanuel@camaraiuna.es.gov.br

4 Moção de Aplausos ao
Deputado Estadual Gilson dos Santos Lopes
Filho pelos relevantes
serviços prestados ao
Estado do Espírito Santo
e ao Município de Iúna.

4 Solicita que seja encaminhado ofício à Presidente do
Conselho Municipal de Educação, senhora Karla Valéria Freitas da Silva, para que

4 Solicita que o Executivo
encaminhe para a Casa
de Leis, no prazo legal,
o Planejamento Econômico da Secretaria de
Educação, para o ano de
2020, frente a reorganização escolar municipal,
haja vista que diminuirá
os recursos do FUNDEB.

Paulo Henrique Leocádio

PMDB • paulinho@camaraiuna.es.gov.br

4 Solicita o serviço de
construção de um bueiro na Rua Nova Projetada, recém-aberta
no Bairro Vila Nova,
que dá acesso à Avenida Ademar Vieira da
Cunha. O bueiro se faz
necessário para evitar
que as águas das chuvas

conduzam lama para a Avenida, causando danos aos moradores das proximidades.
4 Solicita o serviço de construção de dois quebra-molas
na Rua Alair de Souza (Maré
Mansa), bairro Quilombo, visando dar segurança aos moradores.

R. Alair de Souza - Quilombo

encaminhe cópias das atas e
dos pareceres emitidos pelo
Conselho Municipal, relativas às alterações propostas
pelo Chefe do Poder Execu-

tivo Municipal no que se
refere às escolas do município de Iúna, para que
sejam sanadas dúvidas
dos vereadores.

