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Secont debate controle e transparência com os municípios

As informações sobre as compras públicas emergenciais estão disponíveis para 
consulta em formato de dados abertos. A equipe da Subsecretaria de Controle 
elaborou um Guia Orientativo, com informações sobre a aplicação da Lei 
Complementar Nº 946/2020
A Secretaria de Controle e Transparência (Secont) participou na manhã da última 
terça-feira (7) de debate com controladores municipais de todo o Estado sobre as 
ações necessárias para garantir o bom uso dos recursos públicos nas compras 
emergenciais realizadas para prevenção e combate ao novo Coronavírus (Covid-19).
A reunião, organizada pelo Fórum Estadual de Controle Interno (Feciontes), foi 
realizada por videoconferência. Sabemos que, com a prioridade necessária ao combate 
à doença, nem sempre o órgão consegue parar e mapear os riscos das compras 
emergenciais. Os modelos que elaboramos têm por objetivo facilitar esse trabalho, 
trazendo segurança jurídica ao gestor.
O subsecretário de Controle, Marcelo Antunes, se colocou à disposição para apoiar os 
municípios nas orientações sobre ações de controle nas compras emergenciais e 
explicou que o material elaborado pela Secont também pode ser aplicado na esfera 
municipal.
Dados para consulta:
www.transparência.es.gov.br
www.coronavirus.es.gov.br/contratos-emergenciais
Normas e procedimentos: www.secont.es.gov.br

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (13-04-2020) - Disponível em 
www.jusbrasil.com.br/diarios

NOVA GESTÃO

Nova secretária assume Setades com foco no avanço da 
assistência social

A Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social 
(Setades) conta com nova gestora. Cyntia Figueira Grillo assumiu, 
na primeira semana de abril, o comando da pasta. Com a mudança, 
Bruno Lamas reassume suas funções como deputado estadual.
A nova secretária tem experiência de nove anos em administração 
pública e já foi secretária de Assistência Social em sua cidade natal, 
Venda Nova do Imigrante. Também foi presidente do Colegiado de 
Gestores Municipais de Assistência Social do Espírito Santo 
(Cogemases) e subsecretária de Trabalho na Setades. Com foco na 
continuidade das ações que vem sendo desenvolvidas na pasta, a 
secretária Cyntia Grillo afirmou que espera unir a sua experiência na 
Assistência Social e Administração Pública para avançar com os 
trabalhos desenvolvidos na Secretaria. “Fiquei feliz com a indicação, 
agradeço a confiança do governador Renato Casagrande. Na 
Setades espero dar continuidade ao bom trabalho desenvolvido por 
Bruno Lamas e pretendo contribuir, com boas propostas, para que a 
assistência social do nosso Estado seja ainda mais fortalecida”, 
disse.
Cyntia Figueira Grillo - Secretária de Trabalho, Assistência e 
Desenvolvimento Social

EXPERIÊNCIA - Bruno Lamas também falou sobre a experiência no 
comando da Setades. “Saio da Secretaria tendo aprendido muito, já 
que minha experiência era no Legislativo, além da certeza do dever 
cumprido”, afirmou o ex-secretário.

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (13-04-2020) - 
Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios

22ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO
Gripe: caminhoneiros e motoristas de coletivos serão vacinados

No entanto, é preciso ressaltar que os motoristas de aplicativo ou táxi não estão contemplados nesta etapa, devido ao 
escalonamento da entrega das vacinas pelo laboratório produtor e a indisponibilidade de quantitativo para atender a todos.

Até a última sexta-feira (03), foram vacinadas 371.068 pessoas do público-alvo da 22ª Campanha Nacional de Vacinação, no Espírito 
Santo. Com isso, a cobertura vacinal dos idosos chegou a 85,24%, com 316.026 imunizados, e dos trabalhadores da saúde a 
55,29%, com 55.042 imunizados. A meta do Espírito Santo é vacinar 90% das pessoas do público-alvo.

Nesta nova fase, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários também poderão ser imunizados. Eles foram 
inseridos como grupo prioritário essa semana, pelo Ministério da Saúde, que ainda contabiliza o número de profissionais desses 
setores. Com isso, as três categorias se juntam ao grupo prioritário que também contempla portadores de doenças crônicas não 
transmissíveis e outras condições clínicas especiais; profissionais das forças de segurança e salvamento; funcionários do sistema 
prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas.
Luiz Henrique Mandetta - Ministro da Saúde

Fonte: Diário Oficial do estado do espírito Santo (07-04-2020) - Disponível em www.jusbrasil.com.br/diarios


