
A vigência deste novo Mapa acontece entre a próxima segunda-feira (10) e 
vai até o dia 16 de maio (domingo).
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VITÓRIA – O governa-
dor do Espírito Santo, Rena-
to Casagrande, anunciou 
que, a partir da próxima se-
gunda-feira (10), as escolas 
nos municípios capixabas 
do risco alto poderão reto-
mar as aulas presenciais pa-
ra alunos da educação infan-
til e fundamental I, ou seja, 
até o 5º ano. As atividades 
serão nos mesmos moldes 
presentes hoje nas cidades 
de risco baixo e moderado, 
ou seja, 50% dos alunos em 
sala de aula e os demais 50% 
em aula remota.

O anúncio foi feito duran-
te pronunciamento nesta 
sexta-feira (07). Para os alu-
nos do fundamental II e dos 
demais níveis de ensino, a 
regra permanece a mesma 
nos municípios de risco alto, 
ou seja, só é permitido o aten-
dimento presencial de forma 
individual e com hora mar-
cada. Atualmente, as escolas 
estão fechadas em 56 muni-
cípios capixabas, só sendo 
permitido o ensino remoto.  

Durante o pronunciamen-
to, Casagrande explicou que 
a decisão foi baseada na di-
minuição no número de in-
ternações e mortes por co-
vid-19 no estado, nas últi-
mas semanas. "Estamos 
avançando com relação ao 

Pesquisa mostra que
94,2% dos capixabas
maiores de 18 já tiveram
relação sexual

SÃO PAULO  –  O 
IBGE divulgou, nesta sex-
ta-feira (7), a Pesquisa 
Nacional de Saúde (PNS) 
2019, que mostra, entre 
diversos dados relaciona-
dos à saúde, o comporta-
mento sexual dos brasilei-
ros. Segundo o estudo, no 
Espírito Santo, 94,2% (2,9 
milhões) das pessoas de 
18 anos ou mais de idade 
informaram que tiveram 
relação sexual pelo menos 
uma vez na vida.

Em relação às caracte-
rísticas sociodemográ-
cas, a proporção de ho-
mens que armaram terem 
tido relação sexual alguma 
vez na vida (95,1%) foi 
superior ao percentual ob-
servado para as mulheres 
(93,4%). Por faixas de ida-
de, entre os jovens de 18 a 
29 anos, 86,1% informa-
ram que tiveram relação 
sexual alguma vez na vida, 
percentual que aumentou 
para 98,1% na faixa etária 
de 30 a 39 anos. Entre a 
população idosa, de 60 
anos ou mais, 6,0% ar-
maram que nunca tiveram 
relação sexual.

Considerando o nível 
de instrução, o percentual 
de pessoas que tiveram 
relação sexual foi maior 
entre as pessoas com supe-
rior completo (95,2%), 
frente a 92,2% dos indiví-
duos com nível funda-
mental completo e médio 
incompleto.

IDADE DA 
‘PRIMEIRA VEZ’ NO 

ES
No Espírito Santo, em 

2019, a idade média da 
primeira relação sexual da 
população de 18 anos ou 
mais de idade foi estimada 
em 17,6 anos, valor maior 
que a média do Brasil 

(17,3 anos). Entre os indi-
víduos do sexo masculino, 
a idade média da primeira 
experiência sexual foi de 
16,8 anos, inferior à idade 
estimada para as mulhe-
res, estimada em 18,2 
anos. Em relação aos gru-
pos etários, observou-se 
que entre os mais jovens, 
de 18 a 29 anos, a idade 
média de iniciação sexual 
foi de 16,0 anos. O valor 
aumentou quando veri-
cado entre os adultos de 30 
a 39 anos (16,8), assim 
como nos grupos subse-
quentes – 17,9 anos entre 
as pessoas de 40 a 59 anos 
e 19,4 anos entre a popula-
ção idosa.

Apesar de apresentar 
uma idade média da pri-
meira relação sexual mais 
baixa em relação aos dema-
is grupos, os dados não 
permitem armar que a 
iniciação sexual entre a 
população atualmente jo-
vem tem se tornado, ne-
cessariamente, mais pre-
coce em relação às faixas 
etárias mais velhas.

MENOR 
PERCENTUAL DE 

PROTEÇÃO DO 
BRASIL

No Espírito Santo, con-
siderando os indivíduos de 
18 anos ou mais de idade 
que tiveram relação sexual 
nos últimos 12 meses ante-
riores à data da entrevista, 
18,1% referiram ter usado 
preservativo em todas as 
relações sexuais nesse pe-
ríodo, o que corresponde a 
410 mil pessoas. Esse foi o 
menor valor percentual do 
Brasil. Portanto, 81,9% 
das pessoas informaram 
que não utilizaram preser-
vativo em todas as rela-
ções sexuais que tiveram 
no período.

Previsão do Tempo

SÃO MATEUS

Fonte: Clima & Radar

21º
26º Sensação

térmica: 26º/ 21º
Ventos: 25 km/h
UV: 8 alto

de crianças que se contagi-
am é muito pequeno", fri-
sou.

Casagrande destacou tam-
bém que o governo estadual 
manteve, ao longo das últi-
mas duas semanas, diálogos 
constantes com diversas enti-
dades envolvidas direta-
mente no assunto, como o 
Ministério Público Estadual 
(MPES), a Defensoria Pú-
blicas e os sindicatos das 
escolas particulares, dos 
trabalhadores das escolas 
privadas e dos trabalhadores 
das escolas públicas. Segun-
do o governador, o próprio 
MPES tem posicionamento 
favorável ao retorno das au-
las presenciais para alunos 
da educação infantil e ensi-
no fundamental I.

"Não há uma concordân-
cia geral. As pessoas e as 
entidades têm posições dife-
rentes, é bom que se registre 
isso. Mas há uma decisão do 
governo de dialogar. Nossa 
decisão está alicerçada em 
pareceres técnicos e cientí-
cos e debatido com as enti-
dades. Nem todas concor-
dam com essa posição, mas 
é a posição mais madura e 
mais equilibrada que nós 
estamos seguindo", ar-
mou.

AULAS PRESENCIAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
E FUNDAMENTAL SERÃO RETOMADAS NO ES

funcionamento da educação 
infantil e dos anos iniciais 
do ensino fundamental. Esta-
mos em uma fase de deses-
calada, arrefecendo com a 
pandemia. Essa faixa, de 
ensino fundamental I e edu-
cação infantil, representa 
1,32% do total de casos no 
estado. Então, nessa fase de 
descida, essa decisão repre-
senta risco para agravar a 
pandemia", armou Casa-
grande.

Ainda de acordo com o 
governador, a decisão foi 
tomada com base em um 
parecer médico. Segundo 

Casagrande, estudos apon-
tam que as crianças na faixa 
etária de até 10 anos repre-
sentam pouco risco de con-
tágio, tando entre colegas 
quanto entre professores.

"Temos um parecer da 
Sociedade de Infectologia 
do Espírito Santo. Ela assi-
nou tecnicamente, em um 
debate conosco, que os estu-
dos mostram que, nessa fai-
xa, as crianças transmitem 
menos e, portanto, não cau-
sam disseminação e contá-
gio da doença no momento 
em que a gente está em que-
da da doença e o percentual 

ESPÍRITO SANTO ESTÁ ENTRE OS CINCO ESTADOS
MAIS ÁGEIS NA ABERTURA DE EMPRESAS NO BRASIL

As atividades nas cidades de risco alto serão nos mes-
mos moldes presentes hoje nas de risco baixo e modera-
do, ou seja, 50% dos alunos em sala de aula e os demais 
50% em ensino remoto.

VITÓRIA – No mês de 
abril, o Espírito Santo regis-
trou o quinto menor tempo 
médio para abertura de empre-
sas no país, segundo dados 
estatísticos da Redesim (Rede 
Nacional para a Simplicação 
do Registro e Legalização de 
Empresas e Negócios). Foram 
necessárias menos de 53 horas 
para realizar os processos de 
viabilidade, registro e obten-
ção de CNPJ na Receita Fede-

outro lado estão os órgãos en-
volvidos que recebem as de-
mandas e analisam a legalida-
de dos pedidos", acrescenta 
Matos.

A classicação do tempo de 
abertura de empresas da Rede-
sim é feita com base em três 
etapas:

Viabilidade: pesquisa pré-
via, sob responsabilidade da 
administração pública, para 
identicar a viabilidade de 
endereço e do nome empresa-
rial.

Validação cadastral: de res-
ponsabilidade da administra-
ção tributária, via Secretaria 
de Fazenda ou de Finanças, 
valida os dados coletados na 
Redesim.

Registro/Inscrição: análise 
do órgão registral (Junta Co-
mercial, Cartório PJ ou OAB) 
para obtenção do registro e da 
inscrição no CNPJ da Receita 
Federal.

Observação Importante: 
Não estão computados neste 
levantamento o tempo para 
obtenção das licenças, alvará 
de funcionamento e inscrições 
tributárias estaduais e munici-
pais.

ral. Em todo o país, a média de 
tempo para o mesmo processo 
cou na casa de 80 horas (3 
dias e 8 horas).

Ao reduzir o tempo de aten-
d i m e n t o  a o  c i d a-
dão/empreendedor, o Estado 
cria um ambiente favorável 
aos novos negócios, gerando 
desenvolvimento econômico, 
maior eciência na gestão, 
emprego e renda, e, por conse-
quência, aumento na arrecada-

ção de tributos.
"A tecnologia cria um ambi-

ente de negócio favorável ao 
empreendedor, totalmente 
virtual, simples, ágil e capaz 
de integrar todos os processos 
de registro e legalização, pro-
movendo a manutenção das 
atividades econômicas volta-
das ao desenvolvimento soci-
al e econômico do estado", 
explica James Matos, diretor 
da Vox Tecnologia, empresa 
desenvolvedora do SIGFácil, 
plataforma integradora da 
Redesim e que está presente 
em cinco dos 10 estados me-
lhores colocados neste ran-
king.

Ao todo, a Vox Tecnologia 
está presente em 11 estados 
(AL, ES, GO, MA, PB, PI, PR, 
RN, RO, SE, TO) e em mais de 
1.800 prefeituras, integrando 
as informações das secretarias 
da fazenda, juntas comerciais, 
bombeiros, órgãos ambientais 
e sanitários.

"A Redesim permite que o 
cidadão/empreendedor faça 
seus requerimentos, envie do-
cumentações e acompanhe o 
resultado das suas demandas 
em uma única interface. Do 

Entre a população idosa, de 60 anos ou mais, 6,0% afir-
maram que nunca tiveram relação sexual.
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SÃO MATEUS – O Go-
vernador do Estado Espírito 
Santo, Renato Casagrande 
(PSB), divulgou o 54º Mapa 
de Risco do Espírito Santo, 
da Matriz de Risco de Con-
vivência, que norteia as 
ações de enfrentamento da 
pandemia em decorrência 
do novo coronavírus no Espí-
rito Santo, no início da noite 
desta sexta-feira (07).

A vigência deste novo 
mapa acontece entre a próxi-
ma segunda-feira (10) e vai 
até o dia 16 de maio (domin-
go).

Depois de cinco semanas 
consecutivas no risco alto, 
São Mateus passou para o 
"risco moderado" e as medi-
das restritivas de combate da 
Covid-19, estão relaciona-
das abaixo:

Medidas sociais: muni-
cípios devem editar reco-
mendações quanto ao isola-
mento social com interven-
ção local; monitoramento de 
casos suspeitos e infectados; 
suspensão de shows, comí-
cios, passeatas e ans.

Comércio, bares e restau-
rantes: funcionamento de 
estabelecimentos comercia-
is com um cliente por 10m², 
obrigatoriedade do uso de 
máscara para funcionários e 
clientes, distanciamento 

SÃO MATEUS PASSA PARA RISCO
MODERADO E ACUMULA 207 MORTES

VITÓRIA – O governa-
dor do Espírito Santo, Rena-
to Casagrande (PSB), divul-
gou nesta sexta-feira (7) o 
novo mapa de risco da Co-
vid-19.

A nova classicação co-
meça a valer na próxima se-
gunda (10) e o estado volta a 
ter cidades em risco baixo 
para o contágio de Covid-19. 
No mapa atual, não há muni-
cípios com a classicação.

O novo mapa também tem 
24 municípios em risco alto, 
42 em risco moderado e 12 
cidades estão em risco baixo.

O governador informou 
que a taxa de transmissão da 
doença no estado continua 
abaixo de 1. "A pandemia 
neste momento está em que-
da no estado e estamos em 
redução no índice de trans-
missão", disse Casagrande.

De acordo com o gover-
nador, o número de óbitos 
continua em queda pela quar-
ta semana seguida e ressal-

ESPÍRITO SANTO VOLTA A TER CIDADES
EM RISCO BAIXO PARA COVID-19

tou a importância das medi-
das restritivas adotas para 
salvar vidas.

CLASSIFICAÇÃO
Risco alto: Alegre, Anchi-

eta, Boa Esperança, Cachoe-
iro de Itapemirim, Cariacica, 
Conceição do Castelo, Eco-
poranga, Guaçuí, Guarapari, 
Irupi, Mantenópolis, Mara-
taízes, Marechal Floriano, 
Muniz Freire, Pedro Caná-
rio, Pinheiros, Presidente 

Kennedy, Rio Bananal, São 
José do Calçado, Serra, Via-
na, Vila Valério, Vila Velha e 
Vitória.

Risco moderado: Afonso 
Cláudio, Água Doce do Nor-
te, Alfredo Chaves, Alto Rio 
Novo, Apiacá, Aracruz, Atí-
lio Vivácqua, Barra de São 
Francisco, Bom Jesus do 
Norte, Brejetuba, Castelo, 
Colatina, Conceição da Bar-
ra, Divino de São Lourenço, 

Domingos Martins, Dores 
do Rio Preto, Fundão, Ibira-
çu, Ibitirama, Itapemirim, 
Iúna, João Neiva, Laranja da 
Terra, Linhares, Marilândia, 
Mimoso do Sul, Montanha, 
Mucurici, Nova Venécia, 
Pancas, Piúma, Ponto Belo, 
Rio Novo do Sul, Santa Leo-
poldina, Santa Maria de Jeti-
bá, Santa Teresa, São Do-
mingos do Norte, São Gabri-
el da Palha, São Mateus, Soo-
retama, Vargem Alta e Venda 
Nova do Imigrante.

Risco baixo: Águia Bran-
ca, Baixo Guandu, Governa-
dor Lindenberg, Ibatiba, Ico-
nha, Itaguaçu, Itarana, Ja-
guaré, Jerônimo Monteiro, 
Muqui, São Roque do Canaã 
e Vila Pavão.

SEM RISCO EXTREMO
Na última semana, o esta-

do deixou de ter cidades em 
risco extremo para a trans-
missão do novo coronavírus.
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PRF: governo derruba
liminar e provas serão
aplicadas no domingo

3Sábado, de maio de 20218 

BRASÍLIA – O gover-
no federal conseguiu cas-
sar a liminar que suspen-
dia as provas do concurso 
público da Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) e a 
aplicação dos exames está 
conrmada para o próxi-
mo domingo, dia 9 de ma-
io, a partir das 14 horas.

A Advocacia-Geral da 
União (AGU) entrou com 
recurso contra a decisão 
da 20ª Vara Federal Cível 
da Seção Judiciária do 
Distrito Federal de sus-
pender os testes. A orien-
tação da Corte era de que 
as provas deveriam ser 
remarcadas para uma data 
mais oportuna, quando 
houvesse uma redução 
nos casos da Covid-19.

O recurso foi acatado 
pelo vice-presidente em 
exercício do Tribunal Re-
gional Federal da 1ª Re-
gião (TRF 1), desembar-
gador Francisco de Assis 

Betti. A decisão do magis-
trado se baseou em dois 
fatores: a falta de agenda 
do Cebraspe para reagen-
damento das provas até 
junho deste ano e a im-
possibilidade de que o 
curso de formação fosse 
realizado ainda este ano.

Em comunicado oci-
al, o Cebraspe, responsá-
vel pelo concurso, conr-
ma a realização das pro-
vas. Os candidatos devem 
fazer a consulta do locais 
no site da organizadora. A 
PRF se manifestou nas 
redes sociais sobre a con-
rmação dos testes. 

O concurso da PRF ofe-
rece 1.500 vagas imedia-
tas para policial rodoviá-
rio. A remuneração inicial 
d o  c a r g o  é  d e  R $ 
10.357,88, já incluído o 
auxílio-alimentação de 
R$ 458. A seleção regis-
tou a participação de 
303.430 inscritos.

A Advocacia-Geral da União (AGU) entrou com recurso contra 
a decisão da 20ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Dis-
trito Federal de suspender os testes. 

social em las; funciona-
mento de bares, lojas de con-
veniência e distribuidoras de 
bebidas de segunda a sábado 
até as 22h e aos domingos 
permitido até as 16h.

Academias: vedada a rea-
lização de atividades aeróbi-
cas; limitação do número de 
alunos por área do estabele-
cimento com máximo de 20 
pessoas por horário de agen-
damento, respeitando o limi-
te de 15m² por aluno.

Atividades de ensino: 
permitidas atividades com 

presença de alunos nos esta-
belecimentos de ensino pú-
blico e privado.

MORTES PELA
COVID-19

O Município de São Mate-
us chegou a 207 óbitos em 
decorrência do novo corona-
vírus nesta sexta-feira (30). 
Os dados estão no Painel 
Covid-19, gerenciado pela 
Secretaria Estadual da Saú-
de (Sesa).

São Mateus chegou a 
10.085 casos com 207 mortes 

desde o início da pandemia. 
Ao todo, foram 35.472 casos 
noticados, 29.237 testes 
realizados, 15.864 foram des-
cartados, 9.523 suspeitos e 
9.593 foram curados. A taxa 
de letalidade é de 2,1%.

O balneário de Guriri se-
gue liderando com 1.934 
casos conrmados, seguido 
do Sernamby com 699 e Ran-
cho de Telha que tem 544.

Os casos do sexo femini-
no lideram com 5.265 e o 
masculino acumula 4.820 
casos.

A vigência deste novo mapa acontece entre a próxima segunda-feira (10) e vai até o dia 16 de 
maio (domingo).

Nova classificação começa a valer na próxima segunda-feira (10).
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VITÓRIA – Fazer contor-
nos em três municípios e não 
duplicar a parte da rodovia 
BR-101 que corta a Reserva 
Biológica (ReBio) de Soo-
retama é a proposta da con-
cessionária Eco101 para 
resolver o imbróglio que 
envolve o licenciamento 
ambiental necessário para as 
obras de duplicação do tre-
cho norte da rodovia. A medi-
da foi apresentada por repre-
sentantes da empresa na reu-
nião extraordinária virtual 
da Comissão Especial de 
Fiscalização da BR-101 na 
tarde desta quinta-feira (6).

O diretor superintendente 
da Eco101 Carlos Eduardo 
Xisto falou sobre as obras 
realizadas até o momento e o 
que foi investido (R$ 1,8 bi-
lhão) e arrecadado (R$ 1,2 
bilhão) pela empresa na rodo-
via. “O contrato é para am-
pliar a capacidade por meio 
de duplicações, fazer a manu-
tenção das pistas, regularizar 
e manter faixa de domínio, 
prover atendimento mecâni-
co e pré-hospitalar e disponi-
bilizar estrutura de atendi-
mento aos usuários”, disse.

A respeito do trecho nor-
te, ele explicou que em jane-
iro foram entregues ao Insti-
tuto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Iba-
ma) os estudos relativos aos 
contornos de Fundão, Ibira-
çu e Linhares e, no nal de 
abril, o referente à ReBio, 
que prevê a não duplicação 
dos 25 quilômetros de pista 
na região e na zona de amor-
tecimento da reserva. Se-
gundo falou, a proposta é de 
conhecimento da Agência 
Nacional de Transportes 

BR-101: EMPRESA PROPÕE NÃO
DUPLICAR TRECHO EM ÁREA DE RESERVA

São Mateus articula
ingresso no Prodnorte
SÃO MATEUS – O 

prefeito Daniel Santana 
assinou protocolo de in-
tenções para o município 
de São Mateus ingressar 
no Programa de Desen-
volvimento Regional Sus-
tentável do Extremo Nor-
te Capixaba (Prodnorte). 
O ingresso no consórcio é 
um pedido do governador 
Renato Casagrande, e foi 
encaminhado ao prefeito 
pela vice-governadora 
Jacqueline Moraes, e pelo 
atual presidente do Prod-
norte, André Sampaio, 
prefeito de Montanha.

Segundo a secretária 
executiva do Prodnorte, 
Evany Lira, a participação 
de São Mateus no Prod-
norte é importante para o 
consórcio e para o municí-
pio, que é o maior e mais 
populoso da região. “Pri-
meiro por questões do pró-
prio desenvolvimento, 
por ajudar o Consórcio a 
ter acesso a projetos maio-
res; e segundo, porque 
ajudar no desenvolvimen-
to dos municípios meno-
res aliviará a pressão so-
bre os equipamentos pú-
blicos mateenses, que ho-

je absorvem boa parte das 
demandas do norte do 
Espírito santo”, disse.

Entre os projetos em 
vista, com a participação 
de São Mateus, estão a 
melhoria da segurança 
pública, com a criação de 
um banco de dados co-
mum e investimentos em 
tecnologia de videomo-
nitoramento, a criação de 
um selo de inspeção regi-
onal para facilitar a cir-
culação e comercializa-
ção de produtos entre os 
membros do Consórcio, 
e a gestão consorciada da 
prestação de serviços de 
licenciamento ambien-
tal.

Segundo divulgou a 
prefeitura, o consórcio 
Prodnorte foi criado há 12 
anos, mas só em 2019 pas-
sou a ser um consórcio 
público, habilitado a fazer 
convênios com os gover-
nos Federal e Estadual. 
Ao longo de sua existên-
cia, teve papel fundamen-
tal em várias conquistas, 
como a chegada de em-
presas e a modernização 
da malha viária do Norte 
do Estado.

JAGUARÉ – O Governo 
do Espirito Santo divulgou o 
novo Mapa de Risco de 
Transmissão do Covid-19 
no estado, válido a partir de 
segunda-feira (10). De acor-
do com a publicação, o muni-
cípio de Jaguaré, que antes 
estava classicado como 
risco moderado, volta ao 
estagio de risco baixo de 
contágio.

De acordo com a Secretá-
ria de Saúde do Município, 
Tânia Pariz, algumas ações 
tomadas pelo município fo-
ram fundamentais para essa 
classicação: “Aumenta-
mos as equipes de vacina-
ção, implantamos uma equi-
pe de triagem para separar 
os pacientes com sintomas 
gripais na Unidade Mista de 
Internação, aumentamos a 
testagem rápida para pacien-
tes com sintomas e seus con-
tatos mais próximos e au-
mentamos a equipe de sca-

JAGUARÉ VOLTA AO RISCO BAIXO DE
TRANSMISSÃO EM NOVO MAPA DE RISCO

is sanitários no município”. 
Para fazer a classicação 

das cidades, o governo con-
sidera fatores como a taxa de 
ocupação de leitos de UTI, a 
média de casos ativos do 
município nos últimos 28 
dias, além da quantidade de 
testes realizados por grupos 
de habitantes.

Para o Prefeito de Jagua-
ré, Marcos Guerra, a soma 
de ações do município e o 
entendimento da população 
foram fundamentais para 
superar esse momento: 
“Com enorme satisfação 
recebemos essa notícia, a-
nal apenas 12 municípios no 
Estado foram classicados 

como Risco Baixo de Trans-
missão. Isso é fruto de medi-
das adotadas pelo município 
somadas ao empenho dos 
munícipes que entenderam a 
necessidade de um esforço 
maior para superarmos esse 
momento”.

Ainda de acordo com o 
prefeito Marcos Guerra, é 
preciso continuar os esfor-
ços para imunização, e re-
força que os cuidados por 
parte da população precisam 
continuar: “Primeiramente, 
agradecemos imensamente 
aos prossionais da saúde, 
que atuam diretamente na 
vacinação, precisamos con-
tinuar imunizando a popula-
ção, só assim, conseguire-
mos superar essa crise. Não 
devemos relaxar neste mo-
mento, continuem utilizan-
do máscaras, evitem aglo-
merações e higienize as suas 
mãos sempre”.
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Mulher é morta com 20
tiros e corpo é encontrado
parcialmente carbonizado

Terrestres (ANTT). A ex-
pectativa é que o órgão ambi-
ental dê uma resposta até 
julho.

RADARES
Diante da explanação, o 

deputado Marcos Garcia 
(PV), relator do colegiado, 
criticou a morosidade da 
empresa na obtenção da li-
cença ambiental para o iní-
cio das obras. Além disso, 
também criticou a instalação 
de radares ao longo da via. 
De acordo com o parlamen-
tar, o tempo de deslocamen-
to entre Linhares e Vitória 
aumentou em mais de uma 
hora, o que prejudica a vida 
da população de modo geral.

Garcia sugeriu ao presi-
dente da Comissão, deputa-
do Gandini (Cidadania), que 
ele entre em contato com a 

bancada federal do Estado 
para que seja acionada a Pro-
curadoria-Geral da União 
contra a Eco101. Ele ainda 
destacou que a Assembleia 
Legislativa (Ales) vai pro-
curar o Ministério Público 
Federal (MPF) para buscar 
uma solução para a questão 
dos radares.

REVÉS NO 
LICENCIAMENTO
Gandini fez um breve apa-

nhado sobre a troca de infor-
mações que envolvem a libe-
ração do licenciamento no 
trecho norte. O parlamentar 
mostrou estranheza com a 
situação do Instituto Chico 
Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio). 
Segundo o parlamentar, a 
autarquia ligada ao Ministé-
r io do Meio Ambiente 

(MMA) só foi se manifestar 
sobre a impossibilidade de 
duplicação na área da ReBio 
em meados de 2018. “A par-
tir disso começaram essas 
questões. Então se passou a 
discutir todo o processo com 
base nessa impossibilida-
de”, frisou.

IBAMA
Na semana passada a Co-

missão Especial recebeu ser-
vidores do Ibama, órgão res-
ponsável pelo licenciamento 
ambiental necessário para as 
obras de duplicação do trecho 
norte da BR-101. Eles expli-
caram que, para a concessão 
do documento, a Eco101 pre-
cisa apresentar um estudo 
viável de desvio da Reserva 
Biológica (ReBio) de Soore-
tama,  o que não havia ocorri-
do até a ocasião.

Na semana passada a Comissão Especial recebeu servidores do Ibama, órgão res-
ponsável pelo licenciamento ambiental necessário para as obras de duplicação do 
trecho norte da BR-101.
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Vice-governadora Jacqueline Moraes, Daniel Santana, 
prefeito de São Mateus e o atual presidente do Prodnor-
te, André Sampaio, prefeito de Montanha.

SÃO MATEUS – Uma 
mulher de 21 anos, foi as-
sassinada com mais de 20 
disparos de arma de fogo, 
na noite desta quinta-feira 
(6), no Córrego da Areia, 
zona rural de São Mateus.

Segundo informações, 
a vítima foi surpreendida 
em frente a sua residência, 
quando dois homens che-
garam ao local em uma 
moto Honda Bros preta e 
vermelha e efetuaram os 
tiros.

A Polícia Militar ainda 
não tem informações sobre 
a autoria e motivação. No 
boletim unicado, milita-
res registraram que a lha 
da vítima teve uma discus-
são com uma moradora  e 
tinha desavenças com ou-
tras pessoas.

A Perícia da Polícia Ci-

vil foi acionada, realizou a 
remoção do corpo para o 
Instituto Médico Legal e 
conrmou que a mulher foi 
alvejada com 20 perfura-
ções. Várias cápsulas de 
munições calibres .380 e 9 
mm foram recolhidas.

Na manhã de quinta-
feira (06), na Comunidade 
27 de Outubro, também na 
zona rural de São Mateus 
foi encontrado um corpo de 
um homem de 33 anos.

O corpo estava na beira 
da mata, parcialmente car-
bonizado e com ferimentos 
de arma branca.  

A vítima é natural de 
Teolândia (BA) e motiva-
ção e autoria ainda seguem 
desconhecidas. O corpo foi 
encaminhado para o IML 
de Linhares pela Perícia da 
Polícia Civil.

Para fazer a classificação das cidades, o governo considera 
fatores como a taxa de ocupação de leitos de UTI, a média 
de casos ativos do município nos últimos 28 dias, além da 
quantidade de testes realizados por grupos de habitantes.
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SÃO MATEUS – Com a 
produção encerrada desde 
2010, a Petrobras iniciou a 
remoção de três plataformas 
do Campo de Cação, no Espí-
rito Santo. A ação faz parte 
do plano de descomissiona-
mento e marca o m do ciclo 
produtivo de um campo de 
petróleo. Todas as atividades 
do Programa de Descomissi-
onamento de Instalações são 
aprovadas e acompanhadas 
pela ANP, IBAMA e Mari-
nha do Brasil, mantendo os 
requisitos de segurança e a 
integridade das instalações 
durante todo o processo.

O processo de retirada 
das plataformas tem o térmi-
no previsto para o nal deste 
semestre e, durante um ano 
após a remoção das estrutu-
ras xas e conclusão das 
atividades na área, a compa-
nhia realizará monitoramen-
to socioeconômico e ambi-
ental da região.

De acordo com o Plano 
Estratégico da Companhia 
para o período de 2021-
2025, 18 plataformas de pro-
dução serão descomissiona-
das até 2025.

O descomissionamento 
do sistema de produção é 
uma etapa natural do ciclo 
de vida de um campo de pe-
tróleo, quando este não apre-
senta mais viabilidade técni-
ca ou econômica para conti-
nuar produzindo. Nesse con-
texto, o processo abrange 
geralmente cinco etapas: a 
limpeza e descontaminação 
dos equipamentos, o trata-
mento e destinação de resí-

CLIENTE DA BARRA QUE ADQUIRIU CELULAR
E NÃO RECEBEU DEVE SER RESSARCIDO

www.
FANOTICIAS
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C O N C E I Ç Ã O  D A 
BARRA – O juiz da 1ª Vara 
de Conceição da Barra de-
terminou que uma loja virtu-
al indenize um cliente que 

adquiriu um aparelho celu-
lar mas não recebeu o produ-
to. O magistrado sentenciou 
a empresa a restituir ao con-
sumidor o valor da compra, 

que foi de R$ 1.089,10, e a 
indenizá-lo em R$ 2 mil a 
título de danos morais.

A loja virtual, em sua defe-
sa, alegou que foi responsá-
vel somente pela divulgação 
da oferta, restando à empre-
sa parceira, segunda reque-
rida no processo, promover 
toda a logística relacionada 
à comercialização do produ-
to adquirido. Contudo a se-
gunda demandada não foi 
encontrada em seu endereço 
para citação, razão pela qual 
a parte autora requereu a 
desistência em relação a ela.

Diante da situação, o juiz 
observou o artigo 18, do Có-
digo de Defesa do Consumi-
dor, segundo o qual há res-
ponsabilidade solidária entre 
todos os que participam da 

cadeia de consumo. “Não se 
pode desconsiderar o fato de 
que a requerida, em função 
de reunir diversos vendedo-
res e compradores no seu 
sítio, anunciando ofertas vari-
adas, atrai um número consi-
derável de acessos, o que se 
traduz, em termos de merca-
do de consumo, em status de 
conabilidade e credibilida-
de”, diz a sentença.

Nesse sentido, ao enten-
der que, ainda que a deman-
dada não seja a fornecedora 
dos produtos, ela integra a 
cadeia consumerista, pois os 
consumidores somente rea-
lizam as transações online 
por seu intermédio, o magis-
trado julgou procedente os 
pedidos feitos pelo autor da 
ação.

PETROBRAS INICIA REMOÇÃO
DAS PLATAFORMAS DE CAÇÃO

A roda de conversa foi proposta pela professora Quitilane Pinheiro, da área de Lin-
guagens, que leciona aulas de Projeto de Vida para as turmas dos 8º anos do Ensino 
Fundamental.  
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A empresa também deve indenizar o consumidor em 
R$ 2 mil a título de danos morais.

duos atendendo à legislação 
ambiental, o tamponamento 
dos poços, a desconexão e 
destinação dos sistemas sub-
marinos, e a destinação da 
plataforma em si.

O projeto de descomissi-
onamento do Campo de Ca-
ção, planejado em estrita 
observância à legislação e às 
regulações vigentes, marca 
o encerramento total das 
atividades de um campo de 
petróleo que produzia por 
meio de plataformas xas no 
litoral do estado do Espírito 
Santo. Tendo avaliado as 
melhores práticas da indús-
tria de petróleo no mundo e 
levando em consideração as 
características locais, o cená-
rio base adotado pela Petro-
bras considerou a remoção 
total das estruturas, com a 
garantia de encaminhamen-

to para reciclagem e correta 
destinação dos resíduos.

Durante esse projeto, a 
Petrobras manteve-se em 
contato com a comunidade 
local, tendo realizado reunião 
pública em 2016 e reunião 
com representantes da comu-
nidade em 2018, ocasiões em 
que o projeto foi apresentado 
à comunidade e os esclareci-
mentos às dúvidas da comu-
nidade foram devidamente 
prestados. A Petrobras man-
tém canais regulares para 
receber manifestações, dúvi-
das e sugestões de todos os 
moradores no entorno de su-
as operações.

ATUAÇÃO 
SOCIOAMBIENTAL NA 

REGIÃO
As comunidades próxi-

mas à área de Cação foram 

beneciadas pelo projeto 
nacional Rede de Parceiros 
Multiplicadores, que reali-
zou a formação de gestores, 
coordenadores pedagógicos 
e professores de escolas mu-
nicipais e ONGs, para quali-
car as aulas de educação 
física e esporte, favorecendo 
a educação integral e a qua-
lidade de vida. As comuni-
dades dessa região também 
estão sendo beneciadas 
pelo projeto Territorializa-
ção e Aceleração dos Objeti-
vos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), execu-
tado pelo Programa das Na-
ções Unidas para o Desen-
volvimento (PNUD), que 
promove a formação cidadã 
e a ampliação das capacita-
ções locais para o desenvol-
vimento territorial sustentá-
vel.

Atividade faz parte do projeto de descomissionamento do Campo de Cação, etapa 
natural que marca o fim do ciclo de vida de um campo de petróleo.

JAGUARÉ – A equipe 
da Delegacia de Polícia 
(DP) de Jaguaré dea-
grou uma operação, nessa 
quinta-feira (06), para 
cumprir mandados de 
busca e apreensão e man-
dados de prisão em diver-
sos endereços do municí-
pio. A ação teve apoio da 
Força Tarefa da Superin-
tendência de Polícia Regi-
onal Norte (SPRN) e re-
sultou na prisão de duas 
pessoas, apreensão de 
entorpecentes e de mate-
rial de embalo.

As primeiras diligênci-
as foram realizadas na 
localidade de Palmito, 
para cumprimento de 
Mandados de Busca e 
Apreensão Domiciliar 
nas residências de três 
investigados. No local 
das buscas, os policiais se 
depararam com três indi-
víduos, de 16,17 e 25 
anos, no quintal do imó-
vel, fazendo uso de maco-
nha, sendo que o maior de 
idade tinha Mandado de 
Prisão em aberto.

“Ele é suspeito de co-
meter um homicídio no 
dia 02 de abril deste ano, 
aqui em Jaguaré. A vítima 
foi uma adolescente de 14 
anos, que estava na janela 
de casa quando foi atingi-
da pelos tiros. O alvo dos 
disparos era o irmão da 
menina, que também foi 
atingido, e sobreviveu. 
Além disso, tinha manda-
do de prisão por roubo e 
violência doméstica”, 
relatou a titular da DP de 
Jaguaré, delegada Gabri-
ela Zaché.

Nas buscas na residên-
cia, os policiais encontra-
ram maconha, cocaína, 
crack em vários saqui-
nhos de chup-chup para 
embalar droga e um simu-

lacro de pistola. O maior 
e os dois menores foram 
conduzidos à DP de Ja-
guaré. Os menores assi-
naram Boletim de Ocor-
rência Circunstanciado 
por ato infracional análo-
go aos crimes de tráco 
de drogas e associação 
para o tráco e foram 
reintegrados às famílias. 
O maior, além do manda-
do de prisão, foi autuado 
em agrante por tráco 
de drogas e associação 
para o tráco, e encami-
nhado ao sistema prisio-
nal.

Em continuidade à ope-
ração, os policiais se diri-
giram até a comunidade 
de Barra Seca para averi-
guar uma denúncia anô-
nima. Em uma residên-
cia, se depararam com 
uma pequena plantação 
com nove pés de maco-
nha, além de buchas da 
mesma substância, di-
nheiro e uma balança, 
escondidos em um tubo 
de PVC. Um homem de 
19 anos foi preso, em a-
grante, e autuado em a-
grante por tráco de dro-
gas e associação para o 
tráco. Ele também foi 
encaminhado ao sistema 
prisional.

VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA

Nessa quarta-feira 
(05), um homem de 30 
anos foi preso em cumpri-
mento ao mandado de 
prisão por descumpri-
mento de medida proteti-
va. Os policiais vinham 
realizando buscas desde a 
expedição do mandado 
pelo Poder Judiciário até 
que, sem ter como se es-
conder, o suspeito decidiu 
se entregar na Delegacia 
de Polícia de Jaguaré.

Operação da Polícia
Civil em Jaguaré
resulta em prisões e
apreensão de drogas

A ação teve apoio da Força Tarefa da Superintendência 
de Polícia Regional Norte (SPRN) e resultou na prisão 
de duas pessoas, apreensão de entorpecentes e de ma-
terial de embalo.
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O IMPOSSÍVEL
Não sabendo que era 

impossível, foi lá e fez. 
Esta reexão, atribuída a 
Jean Cocteau, bem pode-
ria ser objeto de maior 
atenção no Brasil dos nos-
sos dias. Mas lancemos, 
antes, um olhar ao passa-
do.

Conta-se que nos idos 
de 1958 o então presiden-
te da IBM Corporation, 
Thomas J. Watson, decre-
tou que “há no mundo 
mercado para cerca de 
cinco computadores, e 
não mais”. Alguns não 
acreditaram nele e revolu-
cionaram o planeta.

Lord Kelvin, o famoso 
físico e matemático, ex-
clamou que “máquinas de 
voar mais pesadas que o 
ar são impossíveis”. Fe-
lizmente nem todos sabi-
am disso quando da cria-
ção do avião.

Vamos a outro episódio 
pitoresco: em 1899 uma 
edição da revista norte-
americana “The Literary 
Digest” proclamou que 
“carros jamais seriam de 
uso comum”. Também 
aqui algumas pessoas, 
não sabendo que era im-
possível, transformaram 
o mundo.

Contemple, agora, o 
passado recente. Quem 
diria ser possível que a 
criação de dois rapazes 
em uma garagem da Cali-
fornia seria a semente da 
qual brotaria a Apple, 
uma das maiores empre-
sas do mundo, com fatu-
ramento superior a países 
inteiros? Impossível, 
não? Pois é. Só que eles 
não sabiam disso!

Escrevo estas linhas 
para realçar o potencial 
humano. Para destacar 
que o mundo de hoje gra-
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CrônicaFALTA DA CORONAVAC NO ES: MAIS DE 87 MIL
CAPIXABAS ESPERAM A CHEGADA DA VACINA

VITÓRIA – Mais de 87 
mil capixabas aguardam a 
segunda dose da vacina Co-
ronavac no Espírito San-
to. O número foi divulgado 
no Diário Ocial do Estado 
desta quinta-feira (06), por 
m e i o  d a  R e s o l u ç ã o 
Nº048/2021 da Comissão 
Intergestores Bipartite.

Na publicação, assinada 
pelo secretário estadual de 
Saúde, Nésio Fernandes, 
consta “a necessidade de 
recebimento imediato” de 
87.749 doses do imunizante 
para completar os esquemas 
de vacinação que estão aber-
tos.

De acordo com o painel 
de vacinação da Secretaria 
de Estado da Saúde, atual-
mente, 28 dos 78 municípios 
do Estado estão sem a se-
gunda dose. Para dar conti-
nuidade à vacinação com a 
Coronavac, o Estado aguar-
da o envio de novas doses 
pelo Ministério da Saúde 
para, assim, distribuir para 
os municípios.

O QUE DIZ A 
PUBLICAÇÃO

Segundo a publicação do 
Diário Ocial, existem 
algumas razões para a falta 
da vacina. A primeira delas é 
o fato de o Estado ter segui-
do a orientação do Ministé-
rio da Saúde e utilizado a 

Rua Monsenhor Guilherme Schmitz,
194 B - Sernamby - São Mateus

(27) 9 9736-2880

Lavagem Geral, Lavagem do Motor,
Polimento, Cristalização, Aspiração

reserva de imunizantes da 
segunda dose para vacinar 
outros grupos.

Além disso, segundo a 
publicação, “o frasco da va-
cina Coronavac passou a 
render 9 doses ao invés das 
10 previstas”. O Estado tam-
bém adotou a estratégia de 
distribuição aos municípios 
da vacina Coronavac sem-
pre na terceira semana, ou 
seja, antes do prazo do inter-
valo de 4 semanas da vacina.

O Ministério da Saúde 
informou que aguarda a che-
gada de 1 milhão de doses da 
Coronavac para iniciar a 

distribuição para todo o Pa-
ís. Os imunizantes serão des-
tinados à aplicação da se-
gunda dose na população.

NOVO LOTE DE 
VACINAS

O Ministério da Saúde 
informou que vai enviar, a 
partir desta quinta-feira 
(06), para todo o Brasil 3,9 
milhões de doses da Astra-
Zeneca/Oxford, adquiridas 
por meio do consórcio Co-
vax Facility. A nova remessa 
é dividida de forma propor-
cional e igualitária entre os 
estados. O novo lote é desti-

nado para a primeira dose de 
pessoas com comorbidades, 
gestantes e puérperas, e de 
pessoas com deciência 
permanente.

A partir da próxima se-
gunda-feira (10/5), mais 1,1 
milhão de doses da Pzer 
também começam a ser envi-
adas para as 27 capitais bra-
sileiras, para a primeira dose 
de pessoas com comorbida-
des, gestantes e puérperas, e 
de pessoas com deciência 
permanente – o intervalo 
entre uma dose e outra da 
vacina da Pzer é de 12 
semanas.

VINTE MIL DOSES DA CORONAVAC
CHEGAM AO ESTADO NESTE SÁBADO (08)

VITÓRIA – O Espírito 
Santo receberá o quantitati-
vo de 20 mil doses da Coro-
navac (Sinovac/Butantan) 
para dar continuidade à com-
plementação da Campanha 
Nacional de Vacinação con-
tra a Covid-19, e são refe-
rentes à 19ª remessa. A pre-
visão de chegada ao Estado, 
segundo o Ministério da Saú-
de, é para este sábado (08).

As doses serão encami-
nhadas à Central Estadual de 
Rede de Frio da Secretaria 
da Saúde (Sesa) para cadas-
tramento. A distribuição aos 
municípios da Região Me-
tropolitana e para as regio-
nais de saúde Norte, Sul e 
Central acontecerá na próxi-
ma segunda-feira (10).

A expectativa também, 
segundo informações do 
Ministério da Saúde, é que o 
Espírito Santo receba uma 
nova remessa de doses da 

Pzer/BioNTech, na segun-
da-feira (10). O Estado 
aguarda conrmação do 
envio e do quantitativo de 
doses a serem encaminha-
das. Caso se conrme, a 
distribuição à Capital, Vitó-
ria, também ocorrerá na se-
gunda-feira (10).

ESCASSEZ DE DOSES 
CORONAVAC

O cenário de escassez das 
doses da vacina Coronovac 
(Sinovac/Butantan) no Bra-
sil, devido ao desabasteci-
mento do Ingrediente Far-
macêutico Ativo (IFA) pelo 
Instituto Butantan, acarre-
tou no comprometimento da 
distribuição das segundas 
doses em todo território bra-
sileiro, inclusive no Espírito 
Santo.

Na última semana, a Se-
cretaria da Saúde (Sesa) soli-
citou ao Ministério da Saúde 

vita mais em torno de idéi-
as que de matéria. Favore-
ce mais as criações que o 
extrativismo. Recompen-
sa mais a pesquisa que o 
trabalho mecânico.

Admiráveis novas fron-
teiras descortinam-se pe-
rante a humanidade. As 
tecnologias do grafeno, 
da geração de energia elé-
trica a partir da luz solar, a 
supercondutividade em 
temperatura ambiente e 
tantas outras nos prome-
tem… o impossível!

Atenta ao momento a 
União Europeia investe, 
hoje, 3,5% do seu PIB em 
pesquisa e desenvolvi-
mento. Os EUA, 2,7%. A 
China, 2,5%. A Coreia do 
Sul mais de 4%. E o Bra-
sil, historicamente, me-
nos de 1%. Tradução: pas-
samos o tempo a esperar o 
dia de pagarmos pelo uso 
das criações de outros po-
vos. Simples assim.

Na esteira desta tão his-
tórica como míope políti-
ca vamos perdendo o que 
de mais precioso temos: 
nossos melhores cére-
bros! Desiludidos, come-
çam a emigrar. A buscar 
no exterior o apoio que 
aqui não encontram.

É uma pena que seja 
assim. Somos um dos po-
vos mais criativos do mun-
do. Donos de um potenci-
al único. Anal, como 
exclamou Câmara Cascu-
do, “o melhor produto do 
Brasil ainda é o brasilei-
ro”.

o envio de doses comple-
mentares da Coronavac co-
mo alternativa para suprir a 
necessidade do imunizante 
para complementação do 
esquema vacinal dos capixa-
bas. Entretanto, retornou à 
solicitação com a conrma-
ção de um novo envio para 
este sábado (08) do quantita-
tivo reduzido, com 20 mil 
doses.

À população que se en-
contra com esquema para a 
segunda dose superior de 28 
dias, a Sesa orienta que 
aguarde o anuncio da chega-
da de novas doses e o agen-
damento que cada cidade irá 
realizar.

DISTRIBUIÇÃO DE 
DOSES AOS 

MUNICÍPIOS 18ª E 19ª 
REMESSAS

Nessa quinta-feira (06), o 
Estado recebeu 83.700 do-

s e s  d a  C o v i s h i e l d 
(Oxford/Fiocruz). A distri-
buição aos municípios da 
região Metropolitana de saú-
de e às regionais Central, 
Norte e Sul aconteceram 
pela manhã desta sexta-feira 
(07).

Em relação às doses da 
Covishield, o Estado fará o 
envio aos municípios de pri-
meiras doses aos grupos de 
comorbidades; gestantes e 
puérperas; trabalhadores da 
saúde; Forças de Segurança e 
Salvamento. Para segundas 
doses, fará o envio aos grupos 
de idosos de 80 a 84 anos; e 
trabalhadores da saúde.

Além disso, o Estado fará 
o envio de doses da Corona-
vac, com previsão de chega-
da neste sábado (08) e distri-
buídas na próxima segunda-
feira (10), para a segunda 
dose de idosos de 70 a 74 
anos.

A medida tem a função de desestimular tal conduta, levando em consideração a 
proporcionalidade,a razoabilidade e o potencial econômico do réu.

Diante do cenário 
de escassez em to-
do o país, capixabas 
aguardam a chega-
da do imunizante 
para receberem a 
segunda dose.
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DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 025/2021

PODER LEGISLATIVO
“APROVA O PARECER 
PRÉVIO TC-055/2017 E 
PARECER PRÉVIO TC – Nº 
076/2018, QUE REJEITOU 
A S  C O N TA S  D O  E X -
P R E F E I T O  D O 
M U N I C Í P I O  D E  S Ã O 
M A T E U S - E S , 
R E F E R E N T E  A O 
EXERCÍCIO DE 2015.”
O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de São Mateus – ES, 
Paulo Fundão, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em 
vista o que dispõe o Inciso IV 
do Artigo 31 da Lei nº 
001/90, de 05 de abril de 
1990 – Lei Orgânica do Muni-
cípio de São Mateus FAZ 
SABER que a Câmara Muni-
cipal aprovou e eu promulgo 
o seguinte:

Considerando o inteiro teor 
do Parecer Prévio TC-nº 
055/2017 e Parecer Prévio 
TC-nº 076/2018 (Recurso de 
Reconsideração), que indica 
prática de irregularidades 
sob a responsabilidade do 
senhor Amadeu Boroto;
Considerando que após o 

contraditório e a ampla defesa, 
as razões apresentadas pelo Ex-
Gestor Público não tiveram o 
condão de alterar os fundamen-
tos apontados como irregulares 
pela Corte de Contas;
DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º. Ficam REJEITADAS 
as contas do senhor Amadeu 
Boroto, referente ao exercício 
de 2015, quando se encontrava 
no cargo de Chefe do Poder 
Executivo Municipal, nos ter-
mos contidos no Parecer Prévio 
TC-nº 055/2017 e Parecer Pré-
vio TC-nº 076/2018, ambos do 
Tribunal de Contas do Estado 
do Espírito Santo - TCEES.

Art. 2º. Este Decreto Legislati-
vo entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art.3º. Revogam-se as disposi-
ções em contrário.
Sala das reuniões da Câmara 
Municipal de São Mateus, Esta-
do do Espírito Santo, aos 05 
(cinco) dias do mês de 05 (ma-
io) do ano de 2021 (dois mil e 
vinte e um).

PAULO FUNDÃO
Presidente 

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 026/2021

PODER LEGISLATIVO
“APROVA O PARECER 
PRÉVIO TC-096/2018 E 
PARECER PRÉVIO TC – Nº 
117/2020, QUE APROVOU 
A S  C O N TA S  D O  E X -
PREFEITO DO MUNICÍPIO 
D E  S Ã O  M AT E U S - E S , 
R E F E R E N T E  A O 
EXERCÍCIO DE 2014.”
O Presidente da Câmara Muni-
cipal de São Mateus – ES, Pau-
lo Fundão, no uso de suas atri-
buições legais, tendo em vista o 
que dispõe o Inciso IV do Arti-
go 31 da Lei nº 001/90, de 05 de 
abril de 1990 – Lei Orgânica do 
Município de São Mateus FAZ 
SABER que a Câmara Munici-
pal aprovou e eu promulgo o 
seguinte:

Considerando o inteiro teor do 
Parecer Prévio TC-nº 096/2018 
e  P a r e c e r  P r é v i o  T C - n º 
117/2020 (Recurso de Recon-
sideração), que indica sanea-
mento de irregularidades sob a 
responsabilidade do senhor 
Amadeu Boroto;

Considerando que após o con-
traditório e a ampla defesa na-
quela Corte de Contas, exerci-
da inclusive com a apresenta-
ção de recurso de reconsidera-
ção;
DECRETO LEGISLATIVO

Art. 1º. Ficam APROVADAS 
as contas do senhor Amadeu 
Boroto, referente ao exercício 
de 2014, quando se encontrava 
no cargo de Chefe do Poder 
Executivo Municipal, nos ter-
mos contidos no Parecer Prévio 
TC-nº 096/2018 e Parecer Pré-
vio TC-nº 117/2020, ambos do 
Tribunal de Contas do Estado 
do Espírito Santo - TCEES.

Art. 2º. Este Decreto Legislati-
vo entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art.3º. Revogam-se as disposi-
ções em contrário.
Sala das reuniões da Câmara 
Municipal de São Mateus, Esta-
do do Espírito Santo, aos 05 
(cinco) dias do mês de 05 (ma-
io) do ano de 2021 (dois mil e 
vinte e um).

PAULO FUNDÃO

Presidente 

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 027/2021

PODER LEGISLATIVO
“APROVA O PARECER 
PRÉVIO TC – Nº 109/2019, 
Q U E  A P R O V O U  C O M 
RESSALVAS AS CONTAS 
D O  P R E F E I T O  D O 
M U N I C Í P I O  D E  S Ã O 
MATEUS-ES, REFERENTE 
AO EXERCÍCIO DE 2017.”
O Presidente da Câmara Muni-
cipal de São Mateus – ES, Pau-
lo Fundão, no uso de suas atri-
buições legais, tendo em vista o 
que dispõe o Inciso IV do Arti-
go 31 da Lei nº 001/90, de 05 de 
abril de 1990 – Lei Orgânica do 
Município de São Mateus FAZ 
SABER que a Câmara Munici-
pal aprovou e eu promulgo o 
seguinte:

Considerando o inteiro teor do 
P a r e c e r  P r é v i o  T C - n º 
109/2019, que indica sanea-
mento das irregularidades ini-
cialmente identicadas nas 
contas do Prefeito Daniel San-
tana no exercício de 2017;
Considerando que pela análise 
do processo nº 3977/2016 da-

quela Corte de Contas respe-
itou-se o contraditório e am-
pla defesa.
DECRETO LEGISLATIVO

A r t .  1 º .  F i c a m 
APROVADAS as contas do 
senhor Daniel Santana, refe-
rente ao exercício de 2017, 
quando se encontrava no 
cargo de Chefe do Poder Exe-
cutivo Municipal, em prime-
iro mandato, nos termos con-
tidos no Parecer Prévio TC-
nº 109/2019, do Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito 
Santo - TCEES.

Art. 2º. Este Decreto Legisla-
tivo entra em vigor na data de 
sua publicação.

Art.3º. Revogam-se as dis-
posições em contrário.

Sala das reuniões da Câmara 
Municipal de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, aos 
05 (cinco) dias do mês de 05 
(maio) do ano de 2021 (dois 
mil e vinte e um).

PAULO FUNDÃO
Presidente                      

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
PODER LEGISLATIVO
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