
Iúna volta a ter
maternidade pública 

Recursos perdidos Auditoria mostra
R$ 3 milhões em convênios não 
investidos em Iúna, além de  gastos 
irregulares em obras inacabadas. Pág. 3

Indicações de serviços São 
obras de reparo em calçamentos, 
recuperação de estradas rurais, 
limpeza, segurança pública. Pág. 4

Parlamentares aprovam projeto de Lei autorizando repasse de recursos para hospital e comemoram o retorno do funcionamento da maternidade na Santa Casa de Iúna

Após cinco anos sem receber 
atendimento no hospital da ci-
dade, a população iunense ago-
ra pode contar com um novo 
setor de maternidade na Santa 
Casa de Iúna. No dia 17 de maio, 
a entidade realizou a reinaugu-
ração do novo espaço, que con-
tará com profissionais e equipa-
mentos capazes de realizar até 
150 partos por mês. Até então, 
as gestantes precisavam se des-
locar até municípios vizinhos 
para realizar partos com atendi-

Tribunal de Contas Parecer 
do Tribunal de Contas indica 
rejeição às contas de 2016 do 
ex-prefeito Rogério Cruz. Pág. 2

mentos particulares ou viajaram 
mais de 70 quilômetros para se-
rem atendidas pelo SUS. 

O retorno da realização de par-
tos e internações na Santa é 
fruto de aprovação do projeto 
de Lei que autorizou o Executi-
vo a destinar R$ 2 milhões para 
a que a gestão do hospital pu-
desse investir na reinauguração 
do espaço.

“Estamos muito felizes em po-

der divulgar essa notícia. Todos 
os vereadores batalharam mui-
to, fizeram tudo o que deveria 
ser feito para que a maternida-
de voltasse a ser uma realida-
de em Iúna”, comentou Edson 
Almeida.

Além do montante proveniente 
dos cofres municipais, mais R$ 
1 milhão foi destinado ao hos-
pital via emendar parlamentar 
do deputado federal Neucimar 
Fraga.

O retorno do serviço de mater-
nidade foi comemorado pelos 
parlamentares. O presidente 
da Casa de Leis, Edson Márcio 
de Almeida, e os demais verea-
dores Jonathan Bonfante, Geo-
van Furtado, Emerson Santos e 
Helton Mariano também acom-
panharam a reinauguração da 
maternidade. 

“Esse é um momento históri-
co para o nosso município. É 
uma satisfação enorme vermos 

a nossa maternidade funcio-
nando, trazendo tranquilida-
de e confiança para as nossas 
gestantes”, avaliou o vereador 
Geovan Furtado.

“Depois de tantos anos a ma-
ternidade voltou a funcionar, 
dando carinho, comodidade e 
respeito às futuras mamães. 
Parabéns a todos aqueles que 
contribuíram pra essa realiza-
ção”, comemorou o vereador 
Jonathan Bonfante.

Cidadã
Câmara
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Licenças e autorizações ambientais prorrogadas até dezembro
a prorrogação não impede a fiscalização municipal de atuar e coibir a realização de atividade em desacordo com a licença concedida

no final de abril, os verea-
dores de Iúna aprovaram o 
projeto de Lei nº 11/2021 do 
Poder Executivo que prorro-
ga a vigência de licenças e 
autorizações ambientais no 
município até o dia 31 de 
dezembro de 2021, desde 
que não gerem poluição e 
permaneçam cumprindo as 

Parecer do Tribunal de Contas 
indica rejeição às contas de 2016 
do ex-prefeito Rogério Cruz
Em sessão extraordinária reali-
zada no dia 3 de maio, os vere-

sob recomendação do Tribunal, o parecer indicou pela rejeição das contas. documento será analisado pela comissão de finanças da casa de Leis

cruz. a leitura do parecer do Tri-
bunal de Contas do Espírito San-
to (Tc-Es) foi realizada ao longo 
de quase três horas e meia, apre-
sentando um parecer prévio com 
112 páginas pela rejeição das 
contas do ex-gestor.

O documento apresentou de-
talhes, como ausência de con-
trole das fontes de recursos, 
despesas contraídas nos últimos 
quadrimestres de mandato sem 
suficiente disponibilidade de 
caixa para pagamento, aplicação 
de recursos na manutenção e 
no desenvolvimento do ensino 
abaixo do limite mínimo consti-
tucional. Todas as ações foram 
justificativas pelo ex-prefeito no 

documento.

Diante das constatações, o pare-
cer prévio do Tc-Es recomenda 
ao Legislativo municipal a re-
jeição das contas da Prefeitura 
Municipal de Iúna, no exercício 
de 2016, sob a responsabilidade 
do ex-prefeito Rogério cruz silva, 
na forma prevista no artigo 80, 
inciso III, da Lei Complementar 
621/2012.

Após a leitura do parecer, o re-
latório foi encaminhado à Co-
missão de Finanças, Orçamento, 
Obras e Serviços Públicos da 
Casa de Leis para seguir os trâmi-
tes legais até a votação em ses-
são ordinária a ser definida.

condicionantes ambientais em 
sua totalidade.

A prorrogação dos prazos acon-
tece em decorrência da decre-
tação de calamidade pública 
ocasionada pela pandemia do 
novo coronavírus.

A matéria era uma das expec-

tativas dos agricultores de iúna, 
que aguardavam o andamento 
das autorizações para mante-
rem seus investimentos. 

A ampliação dos prazos não im-
pede a fiscalização municipal 
de atuar e coibir a realização de 
atividade em desacordo com a 
licença concedida.

adores de Iúna puderam iniciar a 
análise do parecer da Prestação 

de Contas Anual do Exercício 
de 2016, do ex-prefeito Rogério 



além desse montante, auditoria mostra que nos últimos cinco anos gastos irregulares resultaram 
no sucateamento de frota, em obras inacabadas e falta de manutenção em prédios públicos

Recursos perdidos:
R$ 3 milhões em convênios 
deixam de ser investidos em Iúna
no final de maio, os vereadores 
de Iúna convocaram a Contro-
ladoria Geral da Prefeitura de 
Iúna para apresentar um rela-
tório preliminar de auditoria, 
que apontou irregularidades di-
versas na gestão do Poder Exe-
cutivo entre os anos de 2017 
a 2020. Entre os prejuízos, o 
documento apontou a perda 
de R$ 3 milhões em convênios, 
devido às constantes trocas de 
servidores e desvios de funções 
em pastas essenciais – resul-
tando em falhas no processo 
de liberação de recursos para 
os cofres municipais.

A Comissão Especial para Au-
ditoria, inspeção e Tomada de 
Contas com-
provou ainda 
outras irregula-
ridades na ges-
tão da Prefei-
tura. No total, 
1.059 páginas 
de relatório 
foram apre-
sentadas pelo 

Controlador Geral de Iúna, 
Antônio Gonçalves Júnior, du-
rante a sessão da Câmara. Os 
parlamentares aproveitaram 
a divulgação do Relatório Pre-
liminar e questionaram sobre 
as dificuldades na apuração e 
demais dados levantados. O 
relatório ainda será analisado 
pela Casa de Leis.

A auditoria levou quatro meses 
para ser concluída. “O prazo 
inicial proposto para conclusão 
das auditorias era de 30 dias. 
Mas auditar exige não somen-
te conhecer o assunto, mas 
fazer pesquisas documentais, 
visitações para verificação “in 
loco”, oitiva para esclarecer as-

suntos e, por fim, cruzar todas 
as informações e relatoria”, ex-
plicou o controlador geral An-
tônio Júnior.  

A Controladoria-Geral da Pre-
feitura é composta por quatro 
servidores efetivos e especialis-
tas na área de Controladoria e 
Auditoria. A Comissão Especial 
foi integrada por três servido-
res efetivos com experiência na 
área administrativa.

DIfICuLDaDes
a comissão encontrou dificul-
dades para concluir o relató-
rio. Arquivos importantes das 
secretarias municipais foram 
deletados, houve ataque “ha-

Documento aponta diversas irregularidades
CombaTe à PanDemIa
Mesmo não sendo irregular, 
o montante de R$ 7 milhões 
enviado para combater a pan-
demia não foi utilizado para 
esse fim e sim para quitação 
de despesas, como folha de 
pagamento, consignação ban-
cária, além de ter sido manti-
do dinheiro em caixa, deixan-
do o combate à pandemia em 
segundo plano.

ÍnDICe De
PaRTICIPação
Dos munICÍPIos
Em 2017, iúna se tornou o 
maior produtor de café ará-
bica do Estado, representan-
do 10% da produção no ES. E 
mesmo com essa conquista, 
o Índice de Participação dos 

municípios (iPm) caiu considera-
velmente e em 2018 e atingiu o 
pior índice da história. Esses índi-
ces causam reflexos no ano sub-
sequente. Hoje, Iúna recebe re-
cursos baseados no ano de 2019, 
o segundo pior índice histórico, 
comparado apenas a 1997.

foRTaLeCImenTo
Da ImPunIDaDe
Dos processos enviados ao ga-
binete para abertura de sindi-
cância, 40 deles não tiveram 
abertura de sindicância decre-
tada pelo ex-prefeito municipal.

ConTRoLe De
CombusTÍveL
Alguns cartões de abasteci-
mentos de combustível eram 
deixados em determinado 

cker”, que acessou o servidor 
central e apagou arquivos dos 
setores de Licitação, Tesoura-
ria, RH, contratos, compras e 
Procuradoria. Processos foram 
levados para o ex-prefeito para 
que o mesmo pudesse assiná-
-los e devolvidos dois meses 
depois, após notificação. a 
nova fase da Auditoria vai in-
cluir oitivas com fiscais de con-
tratos para novas apurações. O 
Relatório com as irregularida-
des será encaminhado para o 
ministério Público e o Tribunal 
de Contas do ES.

PeRDa De ConvênIos
A desestruturação, por meio de 
Decreto, do Setor de Prestação 

posto de combustíveis com a 
senha, para que lá fosse feito o 
gerenciamento.

suCaTeamenTo
Da fRoTa
No relatório da auditoria consta 
vasta documentação compro-
batória de que vários veículos 
e máquinas, com pequenos 
problemas e em sua maioria 
de baixo custo de manutenção, 
não foram enviados para ma-
nutenção.

E no contrato de manutenção 
mecânica constam inúmeros in-
dícios de irregularidades, como 
falsificações de orçamentos, 
superfaturamentos e até orça-
mentos assinados por pessoas 
que não atuam nas empresas. 

maTeRIaL De
ConsTRução
O relatório ainda mostra a com-
pra de materiais de construção 
que não foram entregues nos 
imóveis públicos, como um 
tanque que deveria ser insta-
lado na Unidade de Saúde de 
Pequiá. Além disso, há indícios 
de que foram compradas quase 
287 latas de tintas em período 
eleitoral (2020) que não foram 
utilizadas e que dariam para 
pintar 19 unidades de saúde.  
nos anos anteriores, de 2017 
a 2019, foram compradas 109 
latas de tintas.

DInHeIRo em CaIxa
x InaDImPLênCIa
mesmo existindo recursos em 
caixa, prestadores de serviço dei-

xaram de ser pagos, além de 
outras contas que ficaram em 
débito, como R$ 275.000,00 
em energia elétrica (dois me-
ses de tarifas), certidão de 
Débitos Ambientais no valor 
de R$ 10.713,20 (débito que 
negativou o município junto 
ao CADIN – Cadastro Informa-
tivo de créditos não Quitados 
do setor Público federal), dí-
vidas de R$ 30.850,00 junto à 
Receita federal (dcTf, Ecf e 
Efd), honorários contábeis no 
montante de R$ 89.200,00, 
entre outras dívidas.

O relatório está dispo-
nível para consulta na 
sede da Casa de Leis.

de Contas de Convênio; autori-
zação para que servidores téc-
nicos, ligados à engenharia não 
cumprissem carga horária; no-
meação de servidor para fun-
ção de Diretor de Projetos sem 
capacidade técnica compatí-
vel (inclusive com notificação 
e multa do cREa/Es); diretor 
de Planejamento  atuando em 
outra função, entre outras situ-
ações que demonstram desvio 
de função foram alguns dos 
fatores que contribuíram para 
a perda de R$ 3 milhões  em 
convênios que beneficiariam o 
município.

Além da perda de Convênios, 
Placa de veículos duplicada, gas-

tos com tintas 
não utilizadas 
que poderiam 
pintar 19 unida-
des de Saúde, 
Fraude no Con-
trole de Com-
bustível foram 
irregularidades 
comprovadas.
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Recuperação de ruas e avenidas: 
parlamentares indicam melhorias 
em diversos pontos do município
nas últimas sessões, os verea-
dores de Iúna reuniram diver-
sas indicações de serviços para 
serem realizados pela admi-
nistração municipal. São obras 
de reparo em calçamentos de 
diversas ruas e avenidas, recu-
peração de estradas rurais, lim-
peza, iluminação e segurança 
pública.

O vereador Admilson de Sou-
za aproveitou o seu espaço na 
tribuna para solicitar melhorias 
no acesso à entrada da região 
de São João do Príncipe e mais 
investimentos na iluminação 
pública de todo o município. ‘É 
uma reclamação constante dos 

São obras de reparo em calçamentos de diversas ruas e avenidas, recuperação de estradas rurais, limpeza, iluminação e segurança pública

munícipes”, alertou.

Já o vereador Helton Amorim 
Cunha solicitou 
limpeza no en-
torno do cemi-
tério e a volta 
do serviço de 
ronda policial 
para prevenir 
assaltos à noite. 

Sobre limpeza 
pública, o as-
sunto também 
foi pauta de 
solicitações do vereador Ma-
theus Fonseca, que indicou o 
serviço nas margens da Ave-

nida Presidente Tancredo ne-
ves, Bairro Niterói, e também 
alertou sobre o esgoto a céu 

aberto próximo à Vila do Cór-
rego do Laje, que está causan-
do mal cheiro e perigo à saúde 

dos moradores.

O vereador Valci de Paul Mon-
toni ampliou as 
indicações de 
serviços relacio-
nadas à cons-
trução de rede 
de esgotamen-
to sanitário na 
Comunidade de 
Córrego do Laje. 
O parlamentar 
também pediu 
à administração 
municipal que 

realizasse reparo na rua São 
Vicente, especialmente na re-
cuperação de um bueiro que 

apresenta manilha entupida, 
além de reparos no calçamento 
da Maré Mansa. “São deman-
das de moradores que estão 
nos procurando e peço ao Po-
der Executivo que acompanhe 
essas situações”, lembrou Valci.

Em relação ás melhorias na 
zona rural, o vereador Geovan 
furtado dos Reis indicou o pa-
trolamento e o ensaibramento 
das estradas do Córrego Jato-
bá, para facilitar o escoamen-
to da safra de café. O mesmo 
foi solicitado pelo vereador 
Matheus Fonseca para as es-
tradas das Comunidades de 
Serrinha e Pilões.

asfalto no bairro 
Quilombo

Indicação destaca
pagamento de insalubridade

Calçamento em Rio Claro 

nas últimas sessões, o ve-
reador Paulo Henrique Le-
ocádio da Silva destacou 
sobre o projeto de recupe-
ração do asfalto no bairro 
Quilombo e sobre emenda 
parlamentar pra compra de 
uma retroescavadeira para o 
Município. “O projeto para o 
asfalto do Quilombo já está 
quase pronto e até o fim do 
ano teremos essa obra de 
recuperação. Além disso, 
conseguimos, via emenda 
parlamentar, recurso para 
compra de uma retroesca-
vadeira. Estou muito feliz em 
ver que essa Harmonia entre 
Poder Legislativo e Executi-

O vereador Emmanuel Garcia de 
Amorim solicitou que a gestão 
municipal estude o pagamento 
adicional de insalubridade em 
grau máximo aos profissionais de 
saúde da Santa Casa. “Eu vejo o 
quanto os funcionários da Santa 
Casa estão na linha de frente no 
combate ao coronavírus, entre 
outras atuações e merecem essa 

no dia 23 de maio, o presidente 
da Câmara de Iúna, Edson Már-
cio de Almeida acompanhou a 
assinatura da ordem de serviço 
para o melhoramento e calça-
mento de estradas da comuni-
dade do Rio claro. na ocasião, 
o prefeito Romário Batista Vieira 
também anunciou o serviço de 
reciclagem de 100% do lixo da 
comunidade, proporcionando 
maior infraestrutura para o turis-
mo local.

vo, em tão pouco tempo, já 
está trazendo tantas boas 
notícias”.

O presidente da Casa de 
Leis, vereador Edson Marcio 
de Almeida, também desta-
cou os avanços com base na 
união dos Poderes para Iúna. 
“A recuperação do asfalto do 
bairro Quilombo era algo 
que já tinha sido perdido, 
mas vai acontecer. Iúna está 
sendo reconhecida de novo, 
por ter harmonia entre os 
poderes de volta, por não 
ter discórdia, por realmente 
ter gestores que estão traba-
lhando pelo município”.

insalubridade”, ressaltou o 
parlamentar. Emmanuel ain-
da solicitou que seja agenda-
do com o juíz e Promotor da 
Comarca de Iúna, o Prefeito 
Municipal, o secretário Mu-
nicipal de Saúde e o gestor 
da Santa de Iúna uma reunião 
para discutir a implantação da 
UTi na santa casa.


