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APRESENTAÇÃO

O presente Relatório de Gestão 2017, compõe a prestação de contas de Prefeito do
Município de Anchieta, referente ao exercício financeiro de 2017, conforme dispõe a
Instrução Normativa nº 43/2017 do TCEES e suas alterações. Contém informações de
natureza orçamentária, financeira, operacional, patrimonial e de gestão fiscal da Prefeitura
Municipal de Anchieta, colhidas ao longo do exercício. Sua elaboração e publicação possui
tripla função.
A primeira função vincula-se ao dever legal de prestar contas, previsto parágrafo único do
art. 70 da CRFB/88, no parágrafo único do art. 51, c/c, § 1º do art. 52, da Lei Orgânica
Municipal, e no art. 81 da Lei Complementar Estadual n. 621/2012. A segunda com fito de
permitir uma visão sistêmica do desempenho administrativo dos atos de gestão praticados
pelos responsáveis pelas diversas Unidades Administrativas deste Poder Executivo. A
terceira possibilita à atual Gestão demonstrar, de forma compilada, todo esforço
empreendido pelas Secretarias e Gerências no sentido de ajustar este Poder para o
enfrentamento das adversidades experimentadas frente à grave crise financeira e
econômica pela qual o Município está enfrentando.
As informações para composição do RELGES foram extraídas notadamente dos Relatórios
de Atividades das Secretarias, Gerências e Fundo Municipal de Saúde, com fito de
apresentarmos uma visão mais fidedigna de tudo que foi experimentado pela Gestão no
exercício de 2017, além de informações quanto ao Plano de Ação referente à atualização
do Sistema Geo-Obras determinada pelo TCEES, e o Plano de Ação referente ao
Patrimônio deste Poder. Compõe ainda este Relatório informações constantes da Lei de
Diretrizes Orçamentárias – LDO nº 1177, de 06 de janeiro de 2017, da Lei Orçamentária
Anual - LOA nº 1176, de 1º de janeiro de 2017 e dos relatórios exigidos pela LRF-LC nº
101/2000 (Relatório Resumido de Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal),
referentes ao exercício de 2017.
O ano de 2017 foi desafiador, de muito trabalho, mas também de muitas conquistas! A
gestão conseguiu, com muita dedicação e muita dificuldade, o equilíbrio entre a receita e
despesa, garantiu os serviços essenciais à população e resgatou a credibilidade do
município, junto aos prestadores de serviços, à população e aos servidores públicos
municipais.
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1 PLANEJAMENTO DE GOVERNO
1.1 PLANO PLURIANUAL
O PPA é o instrumento que orienta o planejamento e a gestão da administração pública
para um período de quatro anos. No Plano Plurianual são definidas por área de resultado,
as diretrizes estratégicas de governo e, em atendimento a elas, os programas, com
objetivos claramente definidos.
Os programas, respeitada a disponibilidade de recursos, são detalhados em ações, que
correspondem à estratégia a ser adotada pelo governo municipal para alcançar os
objetivos, detalhadas em metas físicas e recursos financeiros, referências para os
orçamentos anuais.
Nesse sentido, a gestão dos programas deve ser intensiva e orientada para a qualidade
da ação governamental, de forma a melhorar o desempenho do setor público, tendo como
preocupação permanente a avaliação da eficiência, da eficácia e da efetividade dos
resultados.
O ano de 2017 deu continuidade ao PPA 2014/2017, composto de 48 programas
finalístico/ apoio administrativo e 212 ações.
Tabela 1: Execução dos Programas de Governo:
CÓDIGO

PROGRAMA

VALOR ORÇADO
2017

VALOR LIQUIDADO
2017

0000

OPERAÇÃO ESPECIAL

R$ 3.406.000,00

R$ 3.527.524,27

0001

AÇÃO LEGISLATIVA

R$ 15.500.000,00

R$ 13.841.842,56

0002

ADMINISTRAÇÃO E APOIO OPERACIONAL

R$ 58.750.762,60

R$ 47.189.627,55

0003

ASSESSORAMENTO DIRETO E ESTRATÉGIAS DE GOVERNANÇA

R$ 123.013,00

R$

0004

ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS CIDADÃOS

R$ 26.906,98

R$ 5.375,91

0005

FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO

R$ 4,00

R$

-

0006

OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

R$ 4,00

R$

-

0007

PLANEJAMENTO INTEGRADO E GESTÃO ESTRATÉGICA

R$ 350.006,00

R$

-

0008

GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE COM USO DE TI.

R$ 1.302.017,00

R$ 382.784,26

0010

ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RECURSOS HUMANOS

R$ 77.630,63

R$ 138.108,16

0011

GESTÃO TRIBUTÁRIA

R$ 21.000,00

R$

-

-
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0012

TORPEDO DE INFORMAÇÕES

R$ 2,00

R$ -

0013

SUPORTE ADMINISTRATIVO COMPLEMENTAR DA EDUCAÇÃO

R$ 11.490.052,35

R$ 9.798.375,77

0014

EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR BÁSICA

R$ 105.157,08

R$ -

0015

EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

R$59.826.337,70

R$ 56.041.196,70

0016
0017

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - C

R$ 2.230.242,88
R$ 526.998,86

R$ 905.556,19
R$ 31.670,41

0018

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

R$ 660.509,87

R$ 377.645,75

0019

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

R$ 328.540,88

R$ 149.286,99

0020

CONTROLE SOCIAL - CONSELHOS DE DIREITOS

R$ 5.500,00

R$

-

0021

FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE

R$ 14.187,67

R$

-

0022

APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS

R$12.885,36

R$ 1.620,00

0025

EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO AMBIENTAL

R$ 58.511,00

R$ -

0026

LICENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

R$ 6.023,00

R$ -

0027

DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO AMBIENTAL

R$ 576.054,00

R$ 155.570,00

0028

DESENVOLVIMENTO RURAL

R$ 1.570.009,00

R$

0029

AGRICULTURA FAMILIAR

R$ 1.184.377,76

R$ -

0030

EMPREENDEDORISMO RURAL

R$ 20.012,00

R$ -

0031

FOM.E APO A ATIV.DA PESC.E AQUIC.PROF.ART.MAR.CONT

R$ 567.419,16

R$ 20.000,00

0032

PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS

R$ 2.061.165,45

R$ 369.290,46

0033
0034

FORTALECIMENTO DO TURISMO
INFRAESTRUTURA E PROMOÇÃO TURÍSTICA

R$ 237.100,00
R$ 175.107,00

R$ 256.864,84
R$
-

0035

IGUALDADE DE OPORTUNIDADE PARA GER.TRABALHO E RENDA

R$ 138.209,00

R$ 6.500,00

0036

INTEGRAR PARA DESENVOLVER COM SUSTENTABILIDADE

R$ 185.702,00

R$ 35.000,00

0037

INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA

R$ 18.404.100,00

R$ 247.243,49

0038

SERVIÇOS E QUALIDADE DE VIDA

R$ 11.541.500,00

R$ 17.078.145,41

0039

INFRAESTRUTURA NO CAMPO

R$ 3.955.896,82

R$ 156.137,75

0040

GESTÃO DO TRÂNSITO E DO TRANSPORTE

R$ 7.900.201,00

R$ 1.275.849,58

0042

ESPORTE TOTAL

R$ 942.883,99

R$ 130.877,87

0043

LAZER COMUNITÁRIO

R$ 280.000,00

R$ 74.017,50

0044

JUVENTUDE TOTAL

R$ 10.011,00

R$

0045

SEGURANÇA EM ANCHIETA

R$ 492.293,69

R$ 573.146,01

0046

PRESERVAÇÃO CULT.DE PATRIM.HISTÓRICO E ARQUEOLÓGIC

R$ 262.100,00

R$ 78.400,00

0047

GESTÃO, PROMOÇÃO E CAPAITAÇÃO CULTURAL

R$ 24.400,00

R$

-

0048

PRESERV., EXPANSÃO E FORTALEC.DA IDENTID. CULTURAL

R$ 662.700,00

R$

-

0049

MEMÓRIA VIVA E CIDADANIA CULTURAL

R$ 261.533,35

R$

-

0051

ATENÇÃO PRIMÁRIA

R$ 10.739.690,27

R$ 15.377.764,87

0052

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

R$ 24.229.265,90

R$20.260.957,08

0053

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

R$ 5.062.189,92

R$ 2.796.080,13

0054

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

R$ 1.512.006,56

R$ 1.121.642,53

0055

GESTÃO DA SAÚDE

R$ 8.486.794,33

R$ 7.329.305,10

0057

PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

R$ 16.189.733,00

R$ 9.248.824,29

0058

IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO INTERNA

R$ 2.022.548,25

R$ 664.029,45

9999

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

R$ 323.210,96

R$

TOTAL R$ 274.840.507,27

-

-

-

R$ 209.746.260,88
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1.2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
O Planejamento Estratégico é uma ferramenta de administração e de gerenciamento
eficaz e eficiente, uma vez que reúne todos os colaboradores da organização em prol do
estabelecimento de eixos, programas, projetos, eventos e ações que apontarão aonde se
deseja chegar e quais processos deverão ser implementados para alcançar os objetivos e
metas previstas.
Em março/2017, o Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e Gerentes se reuniram para
pensar em estratégias que promovessem a melhoria na qualidade de vida da população e
o efetivo desenvolvimento sustentável do Município. A partir do Planejamento Estratégico
a Administração buscou, e continuará incessantemente a buscar novas formas de
incremento da receita, com fito de gerar emprego, renda e fazer do município de Anchieta
um lugar melhor para se viver, trabalhar e morar.
Das contribuições propostas no Seminário realizado nos dias 03 e 04 de março de 2017,
foram estabelecidos a missão, visão, os valores da administração, as prioridades por eixo
estratégico e os parâmetros fundamentais para a modernização dos processos de
trabalho da prefeitura, intentando tornar os procedimentos mais eficientes e eficazes para
o atendimento das demandas da população.

MAPA ESTRATÉGICO
VISÃO

Ser referência em gestão pública inovadora, ética e participativa, retomando os
caminhos para a reconstrução de um município desenvolvido, fortalecido e de
oportunidades para todos.

PREMISSAS
Gestão democrática e participativa. Humanização no atendimento à população.
Responsabilidade fiscal, com transparência e ética. Desenvolvimento social e
econômico sustentável. Captação permanente de recursos financeiros.
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Gestão Pública e
Finanças

Comunicação e
Imprensa

Meio Ambiente e
Sustentabilidade

Infraestrutura e
Mobilidade

Desenvolvimento
Econômico

Desenvolvimento
Social e Segurança

Saúde e Esporte

Educação- Cultura e
Inovação

EIXOS ESTRATÉGICOS

MISSÃO

Governar com responsabilidade, ética, participação, sustentabilidade e visão
inovadora, garantindo serviços de qualidade à população anchietense.
.

VALORES

Atendimento eficiente à sociedade; Desenvolvimento social e econômico
sustentável; Gestão democrática, transparente e ética; Justiça e igualdade;
Cooperação e respeito.

A seguir, são relacionados, de forma analítica, os principais resultados alcançados
pela Prefeitura de Anchieta, por meio das diversas ações realizadas pelas 18
(dezoito) Unidades Administrativas do Executivo, dentro dos oito eixos estratégicos,
em 2017.
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1.3 PRIORIDADES POR EIXOS ESTRATÉGICOS
1.3.1 EIXO: EDUCAÇÃO – CULTURA E INOVAÇÃO
OBJETIVOS:
 Reestruturar o sistema de ensino, com otimização do transporte escolar e do
corpo docente, aliados aos processos qualitativos de aprendizagem;
 Ampliar as aprendizagens em todos os níveis e modalidades de ensino e
consequentemente aumento nos índices das avaliações externas;
 Elevar a eficiência do sistema educacional, melhorando a qualidade dos
processos de ensino aprendizagem;
 Investir na colaboração digital e em novas formas de relação com a
sociedade;
 Intensificar esforços junto ao Governo Estadual para ampliar a oferta de
cursos de habilitação e qualificação profissional, com vista a atender as
cadeias produtivas locais;
 Estabelecer novas parcerias com o governo federal, estadual e instituições
privadas

para

o

desenvolvimento

de

novos

programas

e

projetos

educacionais;
 Resgatar as parcerias com o Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da
Cultura e outras instituições para o desenvolvimento de projetos culturais.
1.3.1.1 EDUCAÇÃO
A Secretaria Municipal de Educação de Anchieta-ES, como organização responsável
pelo ensino e aprendizagem dos alunos matriculados na Educação Infantil, Ensino
Fundamental / séries iniciais e séries finais, e EJA (Educação de Jovens e Adultos)
tem a finalidade de assegurar a oferta e permanência do educando nas escolas da
rede municipal , primando pela qualidade do ensino e o pleno desenvolvimento das
ações pedagógicas que contribuem significativamente para a interação de alunos,
escolas, pais e comunidades que compõem a nova sociedade em que vivemos.
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Sua estrutura é formada por 10 (dez) segmentos setoriais que busca promover, junto
às escolas, não apenas o ensino formal necessário ao desenvolvimento humano,
mas também, a aplicação de atividades diferenciadas, dentro e fora da sala de aula,
com o objetivo de promover programações educativas de natureza sócio cultural e
esportiva e sempre que possível, por meio do incentivo do uso de ferramentas
tecnológicas nos ambientes colaborativos para inclusão e acesso dos estudantes ao
contexto preconizado pelas políticas públicas já estabelecidas na LDBEN/20 de
dezembro de 1996 para que, de fato ocorra na prática, melhorias significativas no
cotidiano escolar.
• SETOR: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
O Setor de Alimentação Escolar da SEME tem a principal função de fornecer
alimentação às escolas baseada nas recomendações nutricionais de cada criança,
considerando o tempo em que elas permanecem no espaço escolar. É responsável
por promover ações capazes de introduzir novos alimentos à cultura alimentar do
estudante e fazer com que eles conheçam, manipulem e mastiguem alimentos
variados e nutritivos, atendendo à resolução 26 de 17 de junho de 2013 /Fundo
Nacional para o Desenvolvimento da Educação (que dispõe sobre o atendimento da
alimentação escolar aos alunos da Educação Básica no âmbito do Programa
Nacional de Alimentação Escolar.
Em 2017, o setor elaborou o Manual de Boas Práticas de Fabricação das
Merendeiras; implantou a planilha de distribuição de mantimentos com calendário
semestral das entregas; realizou emissão da ordem de compra semanal e quinzenal
dos produtos alimentícios; implantou documento de rastreamento de mercadorias no
depósito de alimentação; elaborou Livro de Receitas para as escolas, capacitando as
merendeiras com Palestras, nas escolas, sobre alimentação Saudável.
A escola Patrícia Roffes concorreu ao prêmio da etapa final da Jornada Nutricional
Nacional do FNDE e a iniciativa envolveu diversos segmentos da Prefeitura, das
comunidades, gerando incentivo aos agricultores locais.
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Foram liquidados, em 2017, os valores de R$1.975.538,88 (Hum milhão, novecentos
e setenta e cinco mil e quinhentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos) com
a alimentação escolar.
• SETOR: ALMOXARIFADO
O Setor Almoxarifado da SEME visa adequar o acondicionamento correto de
materiais a serem utilizados nas escolas, de forma organizada, sincronizada e
acessível até o momento em que estes materiais são solicitados para uso,
garantindo-se assim, que estejam em boas condições; as ações desenvolvidas no
setor destacam benefícios visíveis à gestão escolar, pois, o departamento
de almoxarifado permite à direção administrativa da SEME um controle maior sobre
os materiais usados no cotidiano das escolas da rede.
Durante todo o ano letivo de 2017 houve aproveitamento de 252 caixas de giz
branco e 252 caixas de giz colorido que não seriam mais utilizados nas escolas
devido ao uso do quadro branco. Com essa medida evitou-se o desperdício, o setor
de almoxarifado fez um trabalho de divulgação entre os professores e enviou as
caixas de giz para serem utilizadas nas aulas de artes, na Educação Infantil.
Também foram recuperadas 920 pastas catálogo e diversos cadernos.
• SETOR: BIBLIOTECA CENTRAL
A Biblioteca Central fomenta informação e cultura aos munícipes de Anchieta, em
parceria com as bibliotecas instaladas nas unidades escolares do município; tem
suas ações diárias voltadas aos docentes, discentes, profissionais ligados à Ciência
da Informação, à área de Educação e Cultura, membros da comunidade acadêmica
e das comunidades, de um modo geral.
Em 2017 realizou a Tenda Literária, na Mostra Cultural; promoveu reuniões de
planejamento das ações pertinentes ao atendimento das necessidades da rotina das
escolas; organizou conversa com escritores do município, visitas às bibliotecas
escolares, encaminhamento de livros (doações) para as bibliotecas escolares;
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Reuniões com Auxiliares de Biblioteca; incentivou a inscrição de novos sócios e
manteve contato direto com a Biblioteca Pública Espírito Santo- BPES.
• SETOR: ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS
O Setor de Gerência Geral de Administração e Serviços desenvolve um conjunto de
atividades para manutenção das unidades de ensino que visam assegurar as
condições de segurança, confiabilidade e conservação das edificações onde
ocorrem diariamente as tarefas escolares, conforme foram previstas em seus
projetos originais. Desse modo, a SEME consegue, dentro do possível, atender os
usuários que diariamente fazem uso dos prédios escolares localizados no município
de Anchieta, mantendo-os em boas condições de uso.
Em 2017, o setor realizou reparos nas instalações elétricas e hidráulicas das
unidades de ensino, em geral; pintura e conservação de paredes, corredores
internos e externos e portões das escolas; Limpeza de caixas d’águas e cisternas;
capina de pátios e terrenos no entorno das escolas da rede; esgotamento e limpeza
de fossas; troca de lâmpadas, calhas, fechaduras, portas, vidros de janelas,
torneiras, carrapetas, encanamentos, fiação e outros materiais, sempre que
necessários à manutenção das atividades rotineiras das escolas; instalação de
equipamentos elétricos (ventiladores, máquina de lavar, ar condicionado, dentre
outros).
• SETOR: ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR E RECURSOS HUMANOS
O Setor de Administração Escolar atua junto às instituições de ensino, coordenando
práticas pedagógicas, bem como acompanhando e analisando o desenvolvimento do
currículo escolar nas Unidades de Ensino. É o setor responsável pela administração
legal dos estabelecimentos escolares que junto ao Setor de Recursos Humanos
prepara todas as documentações que são necessárias para que a área do financeiro
possa realizar pagamentos mensais corretamente aos servidores no desempenho de
suas funções.
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Elaborou a Portaria SEME/001/2017 que definiu critérios para a movimentação do
profissional efetivo do magistério municipal e municipalizado para os cargos
Professor P1 e P2 (professor e pedagogo); regulamentou a movimentação a pedido
do profissional da educação que é deslocado provisoriamente da sua localização
inicial para o exercício no ano letivo de 2017 em outro horário na mesma unidade
escolar outra unidade escolar.
Também organizou a seleção e contratação em regime de designação temporária e
cadastro de reserva – Edital SEME 001/2017 para atendimento às necessidades de
excepcional interesse público do Sistema Municipal de Ensino e de instituições
conveniadas da Educação Básica e Especial dos profissionais: Assistente Escolar,
Auxiliar de Biblioteca, Auxiliar de Secretaria Escolar, Biblioteconomista, Cuidador,
Docente I e II, Educação Especial, Instrutores (música, Informática, Laboratório de
Ciências) e Pedagogo.
Dentre tantas atividades desenvolvidas, o setor primou pelas orientações para o
cumprimento dos 200 dias letivos na íntegra, por parte dos profissionais da
Educação, atendendo as necessidades das Unidades, dentro das possibilidades.

• SETOR: DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO
O Setor da Gerência Operacional de Desenvolvimento Pedagógico se constitui na
referência norteadora de todos os âmbitos da ação educativa da escola. Por isso,
sua atuação requer a articulação e participação de todos aqueles que compõem a
comunidade escolar. Desse modo, para articular e construir espaços participativos,
bem como, produzir, no coletivo, projetos que diga não apenas o que a escola é
hoje, mas que também aponte o que a escola pretende ser, cabe ao referido setor, a
aplicação de método e organização sistemáticos.
O setor pedagógico iniciou o ano reorganizando a proposta pedagógica curricular da
Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e os conselhos de classe das escolas
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do campo; auxílio à Educação Especial na implementação da Formação em Serviço,
retomou o Fórum Municipal Permanente de Educação, deu início à formação ALFAprofessores Alfabetizadores e iniciou o estudo e implementação do Projeto Música
nas Escolas no contraturno escolar.
Em 2017 criou-se o Polo de Capacitação / Formação para Instrutores de música na
escola de Subaia, estabelecendo parcerias junto aos músicos locais, ao Conselho
Regional da Ordem dos Músicos do Brasil do ES, ao Projeto “Abrace a Vida” e à
Gerência do Centro Cultural de Anchieta “Thiago Bezerra Leite”.
O setor iniciou o Projeto “Avalia Anchieta”, nas escolas, para discussão,
acompanhamento e monitoramento dos resultados das avaliações externas e
internas, PAEBES, PROVA BRASIL, ANA, índices do IDEB, dentre outros. Também
foi ofertado a 183 jovens o Pré IFES com nova formulação.
• SETOR: INSPEÇÃO ESCOLAR
Ao Setor de Inspeção Escolar da SEME, cabe planejar a dinâmica de sua atuação
em consonância com as diretrizes estabelecidas pela Coordenadoria de Inspeção
Escolar da Subsecretaria Adjunta de Desenvolvimento do Ensino/MEC, observadas
as normas do Conselho Estadual de Educação – ES. Sua ação, dar-se-á,
prioritariamente, de modo preventivo e sob a forma de orientação, visando evitar
desvios que possam comprometer a regularidade dos estudos dos alunos e a
eficácia do processo educacional, além de zelar pelo bom funcionamento das
instituições vinculadas ao sistema municipal de ensino de ensino avaliando-as,
permanentemente, sob o ponto de vista educacional e institucional, verificando
formação e a habilitação exigidas do pessoal técnico-administrativo-pedagógico, em
atuação na unidade escolar.
Na elaboração do calendário escolar, definiu-se: dias letivos, início e final dos
trimestres, conselho de classe, recuperações, feriados, recesso, assegurando o
cumprimento dos 200 dias letivos; o calendário foi reestruturado, devido a greve da
Polícia Militar, para assegurar os 200 dias letivos.
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A inspeção escolar acompanha os atestados médicos para viabilização de
substituições legais, por meio de contratações e/ ou liberação de extensão de carga
horária para suplência do profissional afastado; administra a desistência de vaga por
iniciativa de servidores das escolas da rede (contratação de novo profissional DT,
após a desistência de quem estava trabalhando na função de Professor e Assistente
de Sala); acompanha a operação no Sistema Giz (verificação junto aos pedagogos
da rede, quanto à realização dos registros realizados pelos professores); é
responsável pela redação de Portarias que norteiam o funcionamento das escolas;
faz atendimento individual a Diretores / Pedagogos para esclarecimento de dúvidas;
encaminha Processos da Ouvidoria para averiguação de fatos e pronunciamentos
emitidos em resposta aos questionamentos enviados ao Setor; realiza visitas às
escolas com o objetivo de monitorar os serviços prestados, observando a rotina
escolar.
• PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
O Setor do Programa Dinheiro Direto na Escola é responsável pelo repasse de
orientações, acompanhamento e monitoramento das ações voltadas para o uso
correto dos recursos financeiros, em caráter suplementar, destinados às escolas de
Educação Básica do município de Anchieta (e casos específicos) para uso em
despesas de manutenção do prédio escolar e de suas instalações (hidráulicas,
elétricas, sanitárias etc.); de material didático e pedagógico; e também para
realização de pequenos investimentos, de modo a assegurar as condições de
funcionamento da unidade de ensino, além de reforçar a participação social e a
autogestão escolar. Os repasses são feitos anualmente, em duas parcelas iguais,
em atendimento à resolução CD/FNDE nº 5, de 25 de outubro de 2016, do Conselho
Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

• ESCOLAS DO CAMPO
Esse setor centraliza, agiliza e facilita todas as operações que envolvem a gestão
diária da administração escolar, da vida funcional dos professores e demais
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funcionários da educação, como também, prepara e emite documentos que dispõem
sobre a legalidade da situação escolar dos alunos, de forma rápida e eficiente, além
de manter, em seus arquivos, informações necessárias à atualização e emissão de
documentos solicitados. Em paralelo à esta disposição, o Setor responde também
diretamente pelos encaminhamentos pedagógicos direcionados às Escolas do
Campo, com as quais possui maior interação junto às atividades que as mesmas
desenvolvem no decorrer do ano letivo.
A coordenação das Escolas do Campo é responsável pela expedição de históricos
escolares; pela coleta de dados para alimentação do Programa Federal Bolsa
Família e Censo Escolar; pelo recebimento do QMP das escolas; realização de
matrículas e rematrículas, conforme demanda de alunos; atendimento às demandas
dos diretores das escolas da rede; pela aplicação de testes de leitura nas escolas;
orientações sobre a utilização do Livro Didático, do Sistema Web Giz, da Ficha
Avaliativa e pela representação do município de Anchieta, no Encontro das Escolas
do Campo que compõem o Macrocentro Sul, para construção da proposta
pedagógica campesina.
• TRANSPORTE ESCOLAR

O Setor de Transporte Escolar da SEME é responsável pelo atendimento aos alunos
da Educação Básica residentes em áreas rurais que necessitam de transporte para
deslocamento diário de ida e volta à escola, em cumprimento à resolução FNDE nº
12/11. Art. 2º O PNATE, permitindo assim, o uso dos valores transferidos
diretamente aos municípios que são feitos em dez parcelas anuais, de fevereiro a
novembro, para tal fim, com base nas informações do Censo Escolar do ano
anterior, onde X per capita é definido e disponibilizado na página do FNDE para
consulta e acompanhamento do recurso liberado.

Em 2017, o setor realizou o cadastro e recadastramento dos alunos que utilizam o
transporte escolar; reconfigurou os trajetos escolares e preparou documentação para
licitação de novas linhas conforme realidade; organizou reunião com alunos
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universitários e técnicos para apresentação de nova proposta de atendimento
desvinculada do Setor de Transporte Escolar da SEME. Foram liquidados, em 2017,
os valores de R$ 5.142.118,01(cinco milhões, cento e quarenta e dois mil, cento e
dezoito reais e um centavos).
Tabela 2: Panorama da rede municipal de ensino em 2017
Nº de escolas da rede (na ativa)
Nº de alunos atendidos na Educação Infantil
Nº de alunos atendidos no Ensino Fundamental I
Nº de alunos atendidos no Ensino Fundamental II
Nº de alunos atendidos no EJA
Nº de alunos atendidos na Pestalozzi
Nº de alunos - Projeto Música nas Escolas
Nº de alunos – Pré- IFES
Nº cursistas - Formação Educação Especial
Nº cursistas - Formação Ação ALFA – Professor Alfabetizador
Nº cursistas - Formação Musical

39
2.032
2.382
1.566
520
122
600
147
80
71
10

• ESCOLAS VINCULADAS À SEME:
CMEI JOCELINA NOGUEIRA – Bairro Alvorada
CMEI PADRE JOSÉ DE ANCHIETA – Bairro Nova Jerusalém
CMEI TOM E JERRY – Iriri
EMEIF ALTO JOEBA – Comunidade de Alto Joeba
EMEIF BELO HORIZONTE – Bairro Belo Horizonte
EMEIEF CÓRREGO DA PRATA – Comunidade de Córrego Da Prata
EMEIF DUAS BARRAS – Comunidade de Duas Barras
EMEIF PROFª EDMA MARIA MEZADRE MULINARI – Comunidade de Baixo Pongal
EMEIF EMBOACICA – Comunidade de Emboacica
EMEIF ESMERALDA MORACA – Comunidade de Planalto Anchieta
EMEIF GENELICE DOS REIS RAMOS HERMES – Comunidade de Recanto do Sol
EMEIF GOEMBÊ - Comunidade de Goembê
EMEIF ITAPEROROMA ALTA - Comunidade de Itaperoroma Alta
EMEIF ITAPEROROMA BAIXA - Comunidade de Itaperoroma Baixa
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EMEIF ITAPEÚNA – Comunidade de Itapeuna
EMEIF MATEUS ERNESTO FRANCISCO – Comunidade de Inhaúma
EMEIF OLIVÂNIA – Comunidade de Olivânia
EMEIF PARATI – Comunidade de Parati
EMEIF ALCIDES CECCON - Comunidade de Praia Dos Castelhanos
EMEIF PROFª ADY LYRIO MARCHEZI - Comunidade de Dois Irmãos
EMEIF PROFª MARIA LUIZA FLORES - Comunidade de Mãe-Bá
EMEIF ROSALINO SIMÕES - Comunidade de Chapada do A
EMEIF SÃO MATEUS - Comunidade de São Mateus
EMEIF SIMPATIA – Comunidade de Simpatia
EMEIF ÉLSON GARCIA – Comunidade de Ubu
EMEIF LIMEIRA – Comunidade de Limeira
EMEB PATRÍCIA FERNANDES ROFFES – Comunidade de Nova Esperança
EMEB NOVO HORIZONTE – Comunidade de Novo Horizonte
EMEF AMARILIS FERNANDES GARCIA – Sede de Anchieta
EMEF DULCINÉIA SILVA LYRIO RUPF EMEF IRMÃ TEREZINHA GODOY DE ALMEILDA – Centro de Anchieta
EMEF MANOEL DE PAULA SERRAO – Iriri
EMEF PROF TIO LILIU – Centro de Anchieta
EMEF PROFª ZULEIKA FLORES DA PURIFICAÇÃO – Comunidade de Jabaquara
(*) CONVENIADAS: EFA OLIVÂNIA
ESCOLA CATIVAR “ASSOCIACÃO PESTALOZZI” – Nova Esperança
CMEI CRIANCA FELIZ/ MEPES – Ponta dos Castelhanos
CMEI FRANCISCO GIUST/MEPES – Alvorada
CMEI PINGO DE GENTE / MEPES – INHAUMA
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1.3.1.2 CULTURA
A Gerência Estratégica de Cultura e Patrimônio Histórico- GECPH norteia-se numa
tríplice dimensão: política, onde a cultura cria condições para a vida coletiva e a
experiência pública; social, a cultura é condição para a cidadania, pensada com
inclusão, participação e pertencimento e econômica, a cultura é geradora de
recursos materiais e de desenvolvimento social.
No segundo trimestre de 2017, a G.E.C.P.H. firmando parcerias com a Secretaria
Municipal de Educação, Secretaria de Ação Social (CRAS) e a Secretaria Municipal
de Turismo, retorna as oficinas no Centro Cultural “Tiago Bezerra Leite”.
Foram atendidos trinta e sete (37) alunos com aulas de violão, dois (02) alunos com
aulas de violoncelo, três (03) alunos com aulas de viola clássica, dez (10) alunos
com aulas de violino, e, quinze (15) alunos com aulas de teclado, chegando a um
total de sessenta e sete (67) famílias atendidas, entre alunos da rede pública
municipal e moradores do município de Anchieta.
Gráfico 1: Panorama das oficinas de música- 2017
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• Oficina de Percussão/ Banda – “CRAS Music”
Em uma parceria com a Ação Social (CRAS), cerca de vinte (20) famílias carentes
foram atendidas com aulas de percussão para adolescentes, e a formação de uma
banda de música popular, “CRAS Music”.
• Oficina de Teatro
As oficinas de teatro no Centro Cultural, que não aconteciam há vários anos, foram
retomadas no ano de 2017, em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo,
atendendo a um total de sessenta e quatro (64) alunos, três (03) dias da semana.
• Oficina de Dança
Foi oferecido o Balé Clássico com o Projeto “Realizando Sonhos”, atendendo oitenta
e quatro (84) crianças do município de Anchieta, a partir dos cinco (05) anos de
idade.
• Coral do Servidor
Em uma parceria da G.E.C.P.H com a Secretaria de Educação e Saúde Ocupacional
criou-se o Coral do Servidor.
• Cursos de Capacitação
Em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo, no ano de 2017, foram
oferecidos dois (02) cursos de capacitação, “Atendimento e Recepção Turística e
Cultural”, e “Condutores Turísticos”, tendo como público alvo: Trade, Hotéis,
Empresários, Pousadas, Restaurantes, População em Geral. Um total de trinta e
cinco (35) alunos concluíram os cursos.
• Workshops, Parcerias e Articulações para a Preservação e Promoção da
Cultura e Patrimônio Histórico do Município de Anchieta:
 Seminário “Jesuítas no Brasil”: Legado para o Patrimônio Histórico
(Parceria IPHAN). Objetivo: aprofundar o conhecimento acerca do legado
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produzido pelos Jesuítas para o patrimônio nacional com a participação dos
gestores do Instituto do Patrimônio e da Companhia de Jesus.
Público Alvo: Gestores de bens jesuítas tombados, Gestores Públicos envolvidos
com a preservação do patrimônio, representantes da sociedade civil com interface
na atuação jesuíta, profissionais e técnicos da área de patrimônio cultural, sociedade
acadêmica envolvidos com o tema, estudantes universitários, público da região.
Público Atendido: cerca de cem (100) pessoas.
 Programa de Design e Gestão no Artesanato (Parceria SEBRAE) –
Público Alvo: Microempreendedores individuais do Artesanato e Artesãos.
Público Atendido: 20 participantes.
 Workshop “A Arqueologia e a Preservação do Patrimônio Cultural e
Arqueológico” (Parceria IPHAN).
Objetivo: Difusão do Patrimônio Histórico e Arqueológico de Anchieta.
Público Atendido: 30 participantes.
 Articulação do Jongo/ Caxambu no ES.
Objetivo: Discutir caminhos viáveis para a política de Salvaguarda deste
importante Patrimônio Cultural reconhecido pelo IPHAN desde 2005.
Data: 05 e 06 de agosto/2017 – Jardim da Penha, Vitória/ES.

• Casa da Cultura “Angelina Lopes Assad”
Reabertura do Espaço (02/06/2017): Mostra Cultural “Anchieta Nosso Patrimônio” –
Apresentação do Projeto de Educação Patrimonial “Conhecer Para Preservar”
(Parceria Educação) com 573 visitantes.
 Oficina/Palestra (06/06/2017) “Patrimônio Histórico e Cultural”, Palestrante
Sônia Missagia de Mattos (PHD, Pesquisadora do CNPq).
Público Alvo: Professores da Rede Municipal de Educação.
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Parceria com a Associação de Capoeira e Desporto de Anchieta (A.C.A.D.A) – Aulas
de Capoeira oferecidas gratuitamente da Casa da Cultura, às sextas feiras, no
horário de 18:00 às 21:30. Público Atendido: cerca de vinte (20) alunos.
• “2ª Teia da Memória”
Aconteceu do dia 10 ao dia 12/11/2017, na Barra do Jucu, Vila Velha/ES. A
Gerência

Estratégica

de

Cultura

e

Patrimônio

Histórico

acompanhou

as

representantes da comunidade de Chapada do A, uma comunidade que se auto
denomina comunidade indígena e que é um dos Pontos de Memória contemplados
pelo programa “Pontos de Memória”, criado em 2009, pelo Governo Federal.
O encontro, mediado pela SECULT, teve participação do IBRAM (Instituto Brasileiro
de Museus), do Secretário de Estado da Cultura, João Gualberto, além de uma
conferência com o renomado Museólogo do Rio de Janeiro, Prof. Carlos Chagas e
oficina de expografia com a Museóloga de Santa Catarina, Maristela Simão. Foram
fornecidas instruções de como trabalhar os pontos de memória do estado em rede,
com as representantes da Rede de Museologia Social do Rio de Janeiro.
Resultado do evento: foi elaborada uma “Carta de Aprovação”, e que, com a
aprovação de todos, registrou-se na mesma a criação da “Rede de Memória e
Museologia Social Capixaba” (REMUSES), primeira rede de memórias do estado,
onde Anchieta faz parte com a comunidade de Chapada do A, e Ana Paula Costa
Albuquerque, como articuladora, representante da GECPH. As reuniões da
REMUSES acontecerão bimestralmente, contemplando os pontos de memória do
ES.
• PRINCIPAIS EVENTOS REALIZADOS EM 2017
 Semana Santa: em parceria com a Secretaria de Turismo e Santuário
Nacional de São José de Anchieta, promoveu-se o Teatro da Via Sacra e
Crucificação de Cristo, em Anchieta e na comunidade de Iriri, nas festividades
da Semana Santa.
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 “Passos dos Quilombolas”- uma semana inteira de eventos, entre
apresentações de Jongo, capoeira, desfile da beleza negra e apresentação
das religiões de raiz africana, aconteceram no Centro Cultural na Semana da
Consciência Negra (semana da reafirmação da Identidade Negra – Coletivo
“O Outro Lado da História”) e teve como ponto culminante a caminhada dos
“Passos dos Quilombolas”, com trezentos e vinte e sete (327) inscritos.
 1ª Mostra Cultural- o mês de novembro realizou-se a “1ª Mostra Cultural”, no
“Centro Cultural Tiago Bezerra Leite”. Foram 03 dias de eventos culturais,
como apresentações musicais, teatro, dança e literatura.
 Natal Anchieta- no dia 21/12/2017, promovemos o evento “Natal Anchieta”,
com a chegada do Papai Noel, apresentação dos alunos das oficinas de
cordas do Centro Cultural, apresentação das alunas do projeto de Balé
“Realizando Sonhos”, finalizando com a apresentação do Coral do Servidor.
Todo o trabalho desenvolvido em 2017, na área cultural, teve como foco “A mudança
da cultura” e a “cultura de mudança”, oferecendo oportunidades iguais de acesso
aos bens culturais diversificados e de acesso aos meios de produção desses bens.
Nesta perspectiva, buscou-se o desenvolvimento de uma gestão mais coletiva e
solidária através de projetos que incidissem sobre a realidade municipal, visando à
consolidação da participação da cultura no desenvolvimento socioeconômico.

1.3.2

EIXO: SAÚDE E ESPORTE

OBJETIVOS:
• Resgatar e fortalecer os princípios que norteiam a política da Estratégia Saúde
da Família, de maneira resolutiva e humanizada;
•

Garantir a distribuição gratuita de medicamentos, de acordo com a Relação
Municipal de Medicamentos (REMUME);

•

Ampliar e estabelecer novas parcerias com o Governo Federal, Estadual, e com
os municípios circunvizinhos, empresas e entidades visando à ampliação dos
serviços de saúde;

•

Integrar os Serviços de Saúde;
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•

Manter os serviços essenciais de Saúde com o menor custo;

• Implantar o protocolo de regulação de consultas e exames especializados;
• Reestruturar as Secretarias de Saúde e Esporte com otimização dos serviços
prestados;
• Reestruturar o Programa Anchieta Rumo ao Futuro.
1.3.2.1

PROGRAMAS E AÇÕES EM SAÚDE

O Sistema Único de Saúde (SUS) é o conjunto de todas as ações e serviços de
saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais,
da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público,
para responder às condições de saúde da população.
Tabela 3: Estabelecimentos de saúde do Sistema Público Municipal
UNIDADES

CNES

UNIDADE ESF ESB DE ALTO PONGAL - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE BUCAL MI

4044460

UNIDADE ESF ESB AREA 10 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE BUCAL MI

7058187

UNIDADE ESF ESB DE BAIXO PONGAL - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA / SAUDE BUCAL MI

2445093

UNIDADE ESF ESB CENTRO I - ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA / SAÚDE BUCAL MI

4044436

UNIDADE ESF ESB CENTRO II - ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA / SAÚDE BUCAL MI

4044444

UNIDADE ESF ESB CENTRO III - ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA / SAÚDE BUCAL MI

4044479

UNIDADE ESF ESB DE IRIRI - ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA / SAÚDE BUCAL MI

8009929

UNIDADE ESF ESB DE JABAQUARA - ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA / SAÚDE BUCAL MI

8009880

UNIDADE ESF ESB DE RECANTO DO SOL - ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA / SAÚDE BUCAL MI

2522926

UNIDADE ESF DE MÃE-BÁ - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA / SAÚDE BUCAL MI

2465744

CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

2813483

P.A. - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

2499576

C.E.O. - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

2678780

C.E.U. - CENTRO DE ESPECIALIDADES UNIFICADO

4044355

C.T.A. - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO

3814505

CENTRO DE VIGILANCIA EM SAÚDE - Vigilância Ambiental/zoonoses – Vigilância Epidemiológica
Vigilância em Saúde do Trabalhador

2678799

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS - AD

7158246

LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANCHIETA

9340297

CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO / FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL

9340548
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No município de Anchieta a Estratégia de Saúde da Família é uma política prioritária
dentro da atenção primária à saúde distribuída em seu território, compreendendo-o
como espaço organizativo dos seus processos de trabalho e das suas práticas,
considerando-se

uma

atuação

em

uma

delimitação

espacial

previamente

determinada.
Em Anchieta, o território e a sua população de aproximadamente 28.546 habitantes
(IBGE, 2017), são distribuídos em 10 territórios, com suas respectivas unidades e
equipes de saúde, a saber: Centro I, Centro II, Centro III, Área 10, Iriri, Baixo Pongal
(unidades de apoio; São Mateus, Itapeúna e Itaperoroma Baixa), Alto Pongal
(unidade de apoio: Córrego da Prata), Jabaquara (unidades de apoio: Duas Barras,
Simpatia e Limeira), Recanto do Sol (unidades de apoio: Belo Horizonte, Goêmbe e
Chapada do Á) e Mãe- Bá (unidades de apoio: Ubu e Parati).
Abaixo quadro das principais ações desenvolvidas pelas equipes de saúde da
família, ao longo dos três quadrimestres do ano de 2017.
Tabela 4: Principais ações desenvolvidas pelas equipes dos ESFs

Fonte: Consulfarma

• Núcleo de Apoio à Saúde de Família - NASF
Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram criados pelo Ministério da
Saúde em 2008 com o objetivo de apoiar a consolidação da Atenção Básica no
Brasil, ampliando as ofertas de saúde na rede de serviços, assim como a
resolutividade, a abrangência e o alvo das ações.
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No Município de Anchieta há uma equipe multiprofissional, Núcleo de Apoio de
Saúde da Família (NASF1) desde o ano de 2012, hoje vinculada à Unidade de
Saúde da Família Centro I.
O quadro demonstrativo abaixo relata as ações realizadas por este setor durante o
ano de 2017.
Tabela 5: Relatório Anual do NASF

NASF - Relatório Anual
AÇÕES 2017

Total

Ações de Educações em Saúde

91

Treinamentos/ Capacitações/Cursos que o setor participou

12

Reuniões de equipe

36

Reuniões com a gestão

18

Reuniões com outros setores

45

Planejamento e elaboração documentos: projetos, capacitações,
cursos, palestras, grupos, eventos e treinamentos

368

Ações conjuntas com outros setores de Saúde

25

Ações conjuntas com outros setores

17

Ações conjuntas com o PSE - Programa Saúde na Escola

28

Matriciamento

22

Estudo de Caso

66

Consulta Compartilhada

1

Visitas Domiciliares

129

Atendimentos Individuais

137

Ações do Bolsa Família

11

Reuniões de família

3

Visitas Institucionais

1

Outras atividades

2
TOTAL

1012

Fonte: Relatório Quadrimestral consolidado 2017 (NASF)

• Saúde Bucal
A Equipe de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família representa a possibilidade
de criar um espaço de práticas e relações, a serem construídas para a reorientação
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do processo de trabalho e para a própria atuação da saúde bucal no âmbito dos
serviços de saúde. Dessa forma, o cuidado em saúde bucal passa a exigir a
conformação de uma equipe de trabalho, que se relacione com usuários e que
participe da gestão dos serviços, para dar resposta às demandas da população e
ampliar o acesso às ações e serviços de promoção, prevenção e recuperação da
saúde bucal, por meio de medidas de caráter coletivo e mediante o estabelecimento
de vínculo territorial.
O Município de Anchieta conta com 15 equipes distribuídas nos territórios onde
atuam as equipes de saúde da família.
Tabela 6: Atividades desenvolvidas pela equipe da Saúde Bucal
1º Quad.
2017

2º Quad.
2017

3º Quad.
2017

Acumulado
2017

Número de Consultas

2.685

2.766

3.108

8.559

Número de Procedimentos Básicos

8.407

9.401

12.522

30.330

Saúde Bucal na Atenção Básica

Fonte: Consulfarma

• Programa Bolsa Família
O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que beneficia
famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país.
Possui três eixos principais: a transferência de renda promove o alívio imediato da
pobreza; as condicionalidades reforçam o acesso a direitos sociais básicos nas
áreas de educação, saúde e assistência social; e as ações e programas
complementares objetivam o desenvolvimento das famílias, de modo que os
beneficiários consigam superar a situação de vulnerabilidade.
Tabela 7: Atividades desenvolvidas pelo Programa Bolsa Família

Fonte: Sisvan
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Obs: No que tange à responsabilidade da saúde, o quadro acima expressa o
número de famílias cadastradas e acompanhadas pelo Programa Bolsa Família.
• Saúde da mulher
O Programa atua para que a assistência à saúde da mulher, na atenção primária no
SUS, se consolide como referência de qualidade e primeira e escolha de primeiro
atendimento da população. Dentre as ações destacamos o quadro abaixo,
principalmente a ampliação do número de mulheres que realizaram mamografia e
biópsia de colo de útero no ano de 2017.

Gráfico 2: Exames de mamografia

Gráfico 3: Biópsia de Colo de Útero

Tabela 8: Ações realizadas em prol da saúde da mulher

Fonte: Consulfarma
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Importante ressaltar algumas ações também relevantes: melhoria da qualidade e
acesso à assistência ao pré-natal; planejamento familiar com oferta de métodos
contraceptivos; otimização dos fluxos para as vagas de vasectomia e laqueadura
tubária; manutenção do controle da sífilis congênita; incentivo a notificação da
violência contra mulher.
• Programa Saúde na Escola
O Programa Saúde na Escola (PSE) vem contribuir para o fortalecimento de ações
na perspectiva do desenvolvimento integral e proporcionar à comunidade escolar a
participação em programas e projetos que articulem saúde e educação, para o
enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de
crianças, adolescentes e jovens brasileiros.

Tabela 9: Ações desenvolvidas no Programa Saúde na Escola
1º Quad.
2017

PSE

Número de Atividades
Realizadas

Educação e Ações de Avaliação
e Procedmento
Saúde
Coletivo

25

2º Quad.
2017

3º Quad.
2017

Educação e
Saúde

Ações de Avaliação
e Procedmento
Coletivo

Educação e
Saúde

Ações de Avaliação
e Procedmento
Coletivo

38

55

55

60

25

Acumulado
2017

258

Fonte: Relatório Programa de Saúde na Escola

• Centro de testagem e aconselhamento.
O Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) realiza aconselhamento e testagem
para o vírus HIV, além de ações coletivas em parceria com as Unidades de Saúde
da Família e os demais segmentos da vigilância em saúde e com o Programa de
Educação em Saúde e Mobilização Social (PESMS), nos diversos espaços coletivos.
Tabela 10: Número de consultas e insumos de prevenção

40

Estado do Espírito Santo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CNPJ 27.142.694/ 0001-58
Tabela 11: Ações desenvolvidas, em articulação com outros setores:

• Atenção a Média e Alta complexidade
A Atenção Especializada compreende ações e serviços de saúde ambulatorial e
hospitalar em todos os níveis de complexidade de maneira regionalizada e
hierarquizada. Atua através de encaminhamento, onde os usuários se deslocam aos
centros especializados para a realização do processo terapêutico, com forma de
cuidados diversificados, contando com acesso a procedimentos de acordo com a
sua necessidade. É um meio de assistência que oferece serviços qualificados e
precisa estar articulado com o sistema de saúde.

• Centro de Especialidades Unificadas- CEU
Atenção Especializada Ambulatorial caracteriza-se pelo papel complementar a
Atenção Primária à Saúde (APS), proporcionando ao usuário a continuidade de
diagnóstico e/ou assistência.
Em relação à Assistência Especializada Ambulatorial, o município de Anchieta conta
com: cardiologia, neurologia adulto, fonoaudiologia, nutrição e ginecologia prestado
por profissionais efetivos no Centro de Especialidades Unificado.
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As especialidades de ortopedia, oftalmologia, otorrinolaringologia, cardiologia,
urologia, dermatologia, pediatria, endocrinologia, coloproctologia, além de exames
laboratoriais que não são realizados pelo laboratório municipal, são viabilizados
através do Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIM – Expandida Sul). Há a
preocupação de monitoramento dos faltantes, que ao longo do ano, as equipes são
orientadas para que sensibilize o usuário a não faltar as consultas e exames
agendados.
Tabela 12: Serviços do Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIM – Expandida Sul)

Fonte: Consulfarma

Os usuários são referenciados pelas unidades de saúde e regulados pela Central de
Regulação, onde há a atuação de um médico regulador.
Também podemos destacar o aumento considerável das consultas especializadas
ofertadas pelo Centro de Especialidades Unificado, ofertadas pelo consórcio e pelo
estado, os gráficos abaixo trazem o percentual de aumento em relação ao ano de
2016.
Gráfico 4: Consultas CEU
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Gráfico 5: Consultas Consórcio

Gráfico 6: Consultas- Estado

Fonte: Consulfarma

• Laboratório Municipal
O município de Anchieta conta em sua estrutura de serviços de saúde de um
laboratório municipal de análise clÍnicas, que é um serviço de apoio diagnóstico, cujo
objetivo é apoiar a realização de um diagnóstico assertivo dos casos de usuários
inseridos no sistema de saúde.
Tabela 13: Exames realizados em 2017
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• Centro de Especialidades Odontológicas- CEO
O tratamento oferecido no Centro de Especialidades Odontológicas é uma
continuidade do trabalho realizado pelas equipes de saúde bucal da atenção básica,
que tem a responsabilidade de encaminhar o paciente para os serviços
especializados. Oferece a população os seguintes serviços: diagnóstico bucal, com
ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca; periodontia especializada.
Tabela 14: Ações realizadas no CEO

Fonte: Consulfarma

• Saúde Mental
A saúde mental é definida como sendo um estado de equilíbrio entre a pessoa e o
meio sociocultural. Este estado garante ao indivíduo a sua participação laboral,
intelectual e social para uma alcançar bem-estar e qualidade de vida.
O município de Anchieta possui dois serviços voltados para o atendimento à
população em sofrimento metal, Centro de Atenção Psicossocial CAPS I (neuroses e
psicoses) e o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas CAPS –AD.
É um serviço que objetiva o fortalecimento dos laços familiares, comunitários
reinserindo os usuários socialmente, realizando acompanhamento clínico e
terapêutico, fomentando o exercício da cidadania, bem como dos direitos civis.
Caracterizam-se como substitutivos e não complementares ao hospital psiquiátrico
que articula seus profissionais, usuários e familiares, promovendo a autonomia e
protagonismo nos tratamentos.

44

Estado do Espírito Santo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CNPJ 27.142.694/ 0001-58
• Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I

Tabela 15: Demonstrativo dos serviços do CAPS I

Fonte: Consulfarma

• Centro de Atenção Psicossocial – CAPSAD
A equipe realiza consultas individuais, grupos e oficinas terapêuticas, visitas
domiciliares, inter consultas, articulação com outros serviços da rede de saúde e
com a comunidade.
Os pacientes que necessitam de Internação principalmente para dependência
química, em sua grande maioria, ocorrem através de demanda judicial por meio da
Central de Regulação de Vagas do Estado.
Em relação a pacientes que demandam por internação voluntária, esta ocorre
através da parceria com o Programa Integrado de Valorização à Vida (PROVIV). Tal
programa é de responsabilidade da Coordenação Estadual sobre Drogas, criada por
meio da Lei Complementar Nº 605 de 05 de dezembro de 2011, e tem por finalidade
proporcionar o acesso das pessoas com Dependência Química e suas famílias às
possibilidades de cuidados/tratamento realizados pelo Núcleo Integrador da Rede
(NIR).
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Tabela 16: Demonstrativo das principais atividades realizadas no CAPSAD

Fonte: Consulfarma

• Serviço de Fisioterapia
No município de Anchieta o serviço de terapêutico de fisioterapia ocorre no Centro
de Especialidades Unificadas, conforme demonstrativo abaixo:

Tabela 17: Demonstrativo dos serviços de Fisioterapia
Centro de Especialidades Unificadas

1º Quad.
2017

2º Quad.
2017

3º Quad.
2017

Acumulado
2017

Número de pacientes atendidos na fisioterapia

158

283

195

636

1.390

2.619

2.474

6.483

Número de procedimentos fisioterapia

Fonte: Consulfarma

• Transporte Sanitário
A Central de Transporte Sanitário realiza atendimento a pacientes em tratamento de
saúde pelo Sistema Único de Saúde (SUS) que estejam impossibilitados de serem
removidos em transporte comum. É destinado ao deslocamento programado de
pessoas para realizar procedimentos de caráter não urgente e emergencial, no
próprio município de residência ou em outro nas regiões de saúde de referência.
O serviço de transporte sanitário no município de Anchieta está descrito na Instrução
Normativa SSP Nº 03/2017, que “Dispõe sobre os critérios para controle no
transporte de pacientes do Município de Anchieta - ES.”
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Tabela 18: Demonstrativo dos serviços prestados pelo transporte sanitário

Fonte: Relatório Transporte Municipal

Está demonstrado no quadro acima os atendimentos realizados pelo transporte
sanitário, assim como a oferta do kit lanches para os pacientes que se deslocam
muito cedo. Demonstrado também o faturamento desse serviço, pelo município.

• Assistência Farmacêutica
Conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto
individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial, visando o
acesso e seu uso racional. A dispensação de medicamentos na atenção básica está
concentrada na farmácia básica municipal, além da dispensação efetuada em
algumas Unidades de Saúde da Família fora do centro da cidade.
A relação municipal de medicamentos essenciais (REMUME) foi atualizada através
da Portaria nº 05 de setembro de 2017.
Tabela 19: Demonstrativo dos serviços da assistência farmacêutica
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• Pronto Atendimento Municipal
As urgências e emergências ocorrem no Pronto Atendimento Municipal e no Pronto
Socorro do Hospital e Maternidade/ MEPES, ambos os serviços “Porta Aberta”, de
acesso da população local e da região
Tabela 20: Demonstrativo dos serviços do PA

Fonte: Consulfarma

•

Serviço Móvel de Urgência / Resgate

O serviço móvel municipal atende as urgências, quando acionado, bem como as
transferências de pacientes para outros pontos de atenção do município e fora dele.
Realiza também atendimentos eletivos. São três equipes e respectivas ambulâncias.
Atualmente existe uma unidade móvel do SAMU (192), regulado pelo Estado, que
complementa o serviço municipal às urgências.
Tabela 21: Demonstrativo dos atendimentos prestados no ano de 2017.
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• Hospital e Maternidade de Anchieta – MEPES
A Atenção Hospitalar é realizada por um ente de direito privado, filantrópico, de
média complexidade, cuja mantenedora é o MEPES (Movimento de Educação
Promocional do Espírito Santo), contratado para garantir de forma complementar a
assistência hospitalar.
O município de Anchieta ainda não possui regulação de leitos hospitalares e, na
rede estadual a regulação se dá por meio da central de Regulação de vagas do
Estado
Tabela 22: Demonstrativo dos serviços prestados pelo Hospital
1º Quad.
2017

2º Quad.
2017

3º Quad.
2017

Acumulado
2017

8.145

9.776

9.856

27.777

Tratamentos/Procedimentos Clínicos

411

453

505

1.369

Tratamentos/Procedimentos Cirúrgicos

77

148

150

375

Diagnósticos por Radiologia

668

1.227

816

2.711

2.007

1.658

1.595

5.260

Hospital e Maternidade de Anchieta

Consulta/Atendimentos/Acompanhamentos

Diagnósticos de Laboratório Clínico

Fonte: Relatório de Prestação de Contas

• Vigilância em Saúde
A vigilância em saúde está relacionada às práticas de atenção e promoção da saúde
dos cidadãos e aos mecanismos adotados para prevenção de doenças. A vigilância
se distribui entre: epidemiológica, ambiental/controle de zoonoses, sanitária e saúde
do trabalhador.
As ações coletivas de Vigilância em Saúde são os processos de trabalho, baseados
em ações envolvendo outros entes, e por isso se desenvolvem de forma inter
setorial e com caráter coletivo.

• Vigilância Sanitária
As ações de vigilância sanitária dirigem-se, em regra, ao controle de bens, produtos
e serviços que possam vir oferecer riscos à saúde da população, como alimentos,
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produtos de limpeza, cosméticos, medicamentos, dentre outros. Realizam também a
fiscalização de estabelecimentos de serviços de saúde e de interesse à saúde, como
escolas, unidades de saúde, clínicas, academias, centros comerciais, e ainda
inspecionam os processos produtivos que podem pôr em risco a saúde da
população.

Tabela 23: Ações realizadas pela Vigilância Sanitária

• Vigilância Ambiental / Controle de Zoonoses
Consiste em um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção
de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que
interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de
prevenção e controle dos fatores de riscos ambientais relacionados às doenças ou a
outros agravos à saúde.
As ações neste contexto têm como carro chefe o controle de vetores causadores de
doenças como dengue, zika, chicungunya e febre amarela, bem como o controle da
qualidade da água de consumo humano, e o controle de vetores de transmissão de
doenças – especialmente insetos e roedores.
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Tabela 24: Ações realizadas pela Vigilância Ambiental

Fonte: CCZ – Centro de Controle de Zoonoses

Gráfico 7: Animais Vacinados

O gráfico destaca o número de animais vacinados no ano de 2017 em comparação
com 2016

• Vigilância Epidemiológica
A Vigilância Epidemiológica tem como objetivo alimentar os sistemas de informação
e realizar análise que permitam monitorar o quadro epidemiológico do município e
que subsidiem a formulação, implementação e avaliação das ações de prevenção e
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controle de doenças e agravos, a definição de prioridades e a organização das
ações e serviços de saúde.
Tabela 25: Principais agravos notificados em 2017.
INDICADORES - Vigilância Epidemiológica - Agravos
Notificados

1º Quad. 2º Quad. 3º Quad. Acumulado
2017
2017
2017
2017

Atendimento Antirábico

43

49

55

147

dengue

19

3

13

35

ZikaV

1

0

0

1

Chikungunya

5

0

7

12

Acicente de Trabalho com Exposição a Material Biológico

4

5

2

11

Intoxicação Exógena

1

4

10

15

Acidentes Causados por Animais Peçonhentos

1

1

4

6

Esquistossomose

2

1

0

3

Hepatites Virais

2

3

7

12

Sífilis não Especificadas

7

10

18

35

Sífilis em Gestantes

3

0

4

7

Leptospirose

1

1

0

2

Tuberculose

2

0

3

5

Óbitos Mulheres

7

12

16

35

Óbitos Homens

24

20

10

54

Natimortos

2

1

1

4

Taxa de Mortalidade Infantil (SISPACTO)

0

1

0

1

Numero de Casos de Sífilis Congênita em Menores de 1 Ano de Idade
(SISPACTO)

0

1

1

2

Números de Casos Novos de Aids em Menores de 5 Anos (SISPACTO)

0

0

0

0

Proporção de Cura de Casos Novos de Tuberculose Pulmonar Basilífera
(SISPACTO)

0

0

25

25

Ações PQA Visa

Proporção de Cura dos Casos Novos de Hanseníase (SISPACTO)

0

0

0

0

Número de Casos Autóctones de Malária (SISPACTO)

1

0

0

1

Números de Òbitos Maternos em determinado Período e Local de
Residência

0

0

0

0

Ações de Educação em Saúde

5

7

4

16

Ações Conjuntas, Vigilância e Outros Setores

12

20

6

38

Ações de Vigilância Epidemiológica Articulada Com a Estratégia de Saúde da
Família

4

10

2

16

Ações Educativas para Trabalhadores, Setores Regulados e Cidadãos

3

2

3

8

• Vigilância em Saúde do Trabalhador
A Vigilância em Saúde do Trabalhador é compreendida como uma atuação contínua
e sistemática, ao longo do tempo, no sentido de detectar, conhecer, pesquisar e
analisar os fatores determinantes e condicionantes dos agravos à saúde,
relacionados aos processos e ambientes de trabalho, em seus aspectos tecnológico,
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social, organizacional e epidemiológico, com a finalidade de planejar, executar e
avaliar intervenções sobre esses aspectos, de forma a eliminá-los ou controlá-los.

Tabela 26: Demonstrativo das ações realizadas em prol da saúde do trabalhador
Vigilância em Saúde do Trabalhador

Número de Notificações de Saúde do Trabalhador

1º Quad.
2017

2º Quad.
2017

3º Quad.
2017

Acumulado
2017

15

7

10

32

Número de Acidentes de Trabalho Graves

9

2

7

18

Ações de Educação em Saúde

11

9

16

36

Ações de Vigilância de Saúde do Trabalhador, Articulada com a ESF

3

6

9

18

Ações Educativas de Prevenção de Acidentes e Adoecimentos Relacionados ao Trabalho.

10

9

11

30

15

7

10

32

15

7

10

32

Notificação de Agravos e doenças Relacionadas Ao Trabalho devidamente Preenchidas
(Meta Pqavs: 100% Das Notificações de Agravos Relacionados Ao Trabalho Com Campo
"Ocupação" Preenchido) SISPACTO
Ações de Incentivo e Qualificação ao Preenchimento Adequado Da Notificação de
Acidente de Trabalho
Avaliação de Notificações e Agravos de Acidentes Relacionados Ao Trabalho SINAN

15

7

10

32

Avaliação de "Relat. de Atend. Ao Acidentado No Trabalho" - RAAT

14

13

7

34

Participação em Treinamentos, Capacitações e Cursos

1

1

0

2

Reuniões

19

23

20

62

Elaboração de documentos e Projetos, Planejamento de Eventos, Elaboração de
Capacitações, Cursos e Treinamentos

31

28

22

81

Ações Conjuntas, Vigilância e Outros Setores

57

98

98

253

Ações de Elaboração do Perfil Econômico do Município em Parceria Com a Aps (Plano
Diretor)

0

0

0

0

Ações de Intensificação das Ações Educativas de Prevenção de Acidentes e Adoecimentos
Relacionados Ao Trabalho (Plano Diretor)

11

9

16

36

Implementação de Ações de Vigilância do Trabalhador nos Ambientes de Trabalho Nas
Instituições Públicas e Privadas (Plano Diretor)

3

5

0

8

Fonte: Sinan

• Gestão em Saúde
No ano de 2017, foram elaboradas a Programação Anual de Saúde, o PPA (Plano
Plurianual), o Plano Municipal de Saúde 2018-2021 e a Programação Anual de
Saúde para o ano de 2018.
Foram realizadas três Conferencias de Saúde, sendo duas temáticas (Saúde da
Mulher e Vigilância em Saúde-Nacional), onde no município foi realizado Fórum
Municipal de Saúde da Mulher em 03/04/2017, 1º Fórum de Vigilância em Saúde
(18/04/2017) e a Conferencia Municipal de Saúde (31/07/2017). Esses espaços
permitiram a reflexão sobre o sistema de saúde vigente, as necessidades de saúde
da população, os enfrentamentos necessários para a manutenção dos serviços de
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saúde frente à crise econômica nacional e precisamente no município de Anchieta,
em virtude da queda de arrecadação proveniente da paralisação das atividades da
empresa Samarco Mineração. Esses eventos subsidiaram a elaboração do Plano
Municipal de Saúde 2018-2021.
Em relação ao monitoramento das ações de saúde, foram realizadas reuniões
trimestrais com as equipes das unidades de saúde da família, para monitorar e
avaliar os indicadores de saúde e traçar estratégias para as mudanças necessárias,
frente às demandas identificadas.
A Programação Anual de Saúde foi avaliada e monitorada pela equipe gestora a
cada quadrimestre.
Foram encaminhadas ao Conselho Municipal de Saúde as prestações de contas
quadrimestrais, bem como apresentadas na Câmara Municipal por meio de
audiências públicas, conforme prevê a lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de
2012.
Foi iniciada a informatização dos serviços de saúde, com implantação do prontuário
eletrônico em 80% dos pontos de atenção.
As auditorias no Pronto Atendimento Municipal e no serviço contratualizado também
sofreram implementação, bem como a Central de Regulação passou a contar com
um médico regulador.
Para adequar ao novo cenário econômico às receitas e despesas, a Secretaria de
Saúde reduziu o seu quadro de pessoal de 691 servidores em 2016 para 651 em
2017, promoveu a reorganização dos serviços do Pronto Atendimento Municipal,
reduziu em 67% o número de imóveis alugados, reduziu valor dos principais
contratos,

reorganizou

processos

de

trabalho

nos

diversos

setores

com

monitoramento dos custos.
• Ouvidoria
A ouvidoria é um instrumento da gestão para o aperfeiçoamento da qualidade e da
eficácia das ações e serviços prestados pelo SUS. Na Ouvidoria recebemos
denúncias, reclamações, críticas, sugestões, solicitações de informações e elogios.
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No município de Anchieta não há a ouvidoria específica do SUS. O usuário do
sistema utiliza a ouvidoria municipal, por meio da qual as demandas chegam a
Secretaria de Saúde e são encaminhadas aos setores competentes, para que
possam responde-las e posteriormente serem devolvidas à ouvidoria, que dará
retorno ao usuário.
Tabela 27: Ocorrências da ouvidoria em relação aos serviços de saúde

Ocorrências Secretaria de Saúde

Recebidas

Devolutivas

% de
Atendimento

277

241

87%

Fonte: Ouvidoria PMA

A atual situação econômica iniciada pela crise a nível mundial e mais notadamente a
crise local iniciada pela paralização da Samarco Mineração SA aumentou a taxa de
desemprego local, em consequência disso, muitos perderam seus planos de saúde
particulares por não terem mais condições financeiras de seguir pagando suas
mensalidades. Isso ocasionou uma migração dessas pessoas para o Sistema Único
de Saúde – SUS do município, justamente em um momento em que a arrecadação
caiu substancialmente, um fenômeno inversamente proporcional onde aumenta-se a
demanda e diminui-se a oferta tornando a Gestão de Saúde nestas circunstâncias
um grande desafio.
Para enfrentar esses desafios se fez necessário fortalecer o planejamento e o
monitoramento dos indicadores de saúde, alinhando a receita com as despesas, de
maneira controlada, otimizando os recursos e adotando estratégias para que
pudesse ser oferecido a população os serviços necessários, respondendo às suas
necessidades de saúde, de maneira oportuna, qualificada e resolutiva, fazendo mais
com menos, primando pela responsabilidade assumida pela atual gestão.
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1.3.2.2 PROGRAMAS E AÇÕES NO ESPORTE
A Secretaria de Esportes, em 2017, promoveu diversas ações de lazer e
entretenimento à população, por acreditar que atividades esportivas e de lazer são
fundamentais para as pessoas, pois reduz a probabilidade de aparecimento de
doenças, contribui para a formação física e psíquica além de desenvolver e melhorar
tais formações. É neste processo que o esporte mostra sua grande contribuição à
sociedade.
Foram realizadas diversas ações esportivas e de lazer abrangendo todas as faixas
etárias, com grande participação de competidores e público presente. O maior alvo
são os alunos da rede municipal de ensino que no contraturno escolar participam de
aulas de futebol de campo, futsal, futebol de areia, vôlei, basquete, jiu jitsu e
capoeira. Também são atendidos adultos com aulas de zumba, ginástica rítmica,
ioga, entre outras atividades esportivas e de lazer.
Para atender toda essa demanda de atividades esportivas e de lazer foi lançado o
Programa Esportivo “Anchieta Rumo ao Futuro”, para atender as modalidades
esportivas acima descritas, além de torneios e campeonatos, jogos escolares e
jogos comunitários.
O Programa Anchieta Rumo ao Futuro, dispunha de 22 modalidades, atendendo
1.983 alunos (matriculados) nas comunidades: Alvorada, Justiça II, Iriri, Nova
Anchieta, Ponta dos castelhanos, Belo Horizonte, Nova Anchieta, Planalto, Centro,
Recanto do sol, Mãe-bá, Nova Esperança, Praia dos Castelhanos, Parati, alto
Pongal, Inhaúma, Nova Jerusalém, Chapada do Á, Ubu, Alto Pongal, Cantagalo,
Baixo Pongal, Jabaquara, Limeira, Porto de Cima, São Mateus.
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Gráfico 8: Alunos por modalidades
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• Principais atividades desenvolvidas em 2017:
 Reunião com a Tenente Edna Rocha Coutinho do corpo de bombeiro militar
de Anchieta, sobre a situação do alvará de licença da Vila Olímpica Adélia
Marchezi Petri.
 Lançamento do projeto campeões do futuro junto com o Governador do
estado.
 Encontro com representante dos times para dar início ao campeonato
municipal de beach soccer 2017.
 Revitalização do Centro Poliesportivo de Nova Jerusalém.
 Criação de uma logística para busca de materiais esportivos doados para o
projeto campeões do futuro
 Realização do Campeonato São José de Anchieta de Beach Soccer
 Realização do torneio 1º desafio Anchieta X Vitória de Beach Soccer
 Apoio e incentivo a atletas de alto rendimento no ciclismo.
 Apoio de logística a atletas de ciclismo campeonato capixaba.
 Elaboração do plano estratégico para adequação e liberação da Vila Olímpica
junto ao corpo de bombeiros de Anchieta e Secretaria de Infraestrutura.
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 Elaboração do edital para o processo seletivo de contratação de assistentes e
instrutores esportivos.
 Apoio operacional e promocional ao evento treino da equipe maratonista
RUNNERS, Anchieta x Ubu.
 Apoio com medalhas ao evento esportivo “Praticando Atletismo” na escola de
Alto Pongal Tia Marlene Petri.
 Levantamento dos Atletas apoiados pela Lei 858/2013
 Apoio com troféus ao torneio de famílias de Itapeuna
 Apoio operacional na 9ª Caminhada Ecológica Anchieta X Itapeúna
 Apoio com troféus ao Torneio de família de São Lourenço
 Apoio Operacional e promocional da Ultramaratona Anchieta x Vitória
 Apoio operacional ao campeonato First Down de Futebol Americano
 Início dos Projetos do Programa Anchieta Rumo ao Futuro
 Apoio com premiação ao campeonato feminino de futsal da comunidade de
Simpatia.
 Apoio com premiação ao campeonato de futsal da comunidade de Boa Vista
 Apoio organizacional ao 1º Campeonato de Karatê interestilos ocorrido na vila
Olímpica.
 Apoio com troféus ao torneio dos pescadores na festa de São Pedro.
 Criação do Conselho Municipal do esporte.
 Apoio com transporte para associação Kadoshi participar do 31º Campeonato
estadual de Karatê 1º etapa maior em Vitória.
 Apoio Operacional e promocional da Ultramaratona Anchieta x Vitoria.
 Apoio operacional ao campeonato First Down de Futebol Americano.
 Apoio operacional e com premiação do torneio de futebol Socyet na
Comunidade de São Mateus.
 Apoio com Materiais esportivos para a 1º Olimpíada escolar Élson Garcia de
Ubu.
 Participação com equipe de Anchieta formada pela Sejuv ao 17º Campeonato
capixaba de Beach Soccer.
 Apoio operacional e promocional da 3º etapa estadual de Karatê.
 Apoio Operacional a 1º Caminhada Trail Running Belo Horizonte x Anchieta.
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 Organização e promoção dos jogos dos servidores municipais.Organização e
promoção do 1º aulão de zumba no centro de Anchieta.
 Promoção e organização do 3º Encontro de Infantil de Capoeira.
 Promoção e organização do da etapa Iriri de Skimboard.
 Apoio com premiação ao torneio de futsal da festa do feijão de Emboacica.
 Apoio operacional e Organizacional ao 1º circuito interno de Jiu-Jitsu do
Programa Anchieta Rumo ao Futuro.
 Apoio operacional ao torneio Beneficente de Surf da Praia dos castelhanos.

1.3.3 EIXO: DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA OBJETIVOS
• Promover treinamentos para os agentes da Guarda Municipal, os agentes de
Defesa Civil, os Guardas Vidas e os Patrimoniais;
• Criar o Plano Municipal de Segurança e de Redução de Riscos;
• Desenvolver ações de promoção e acesso ao mundo do trabalho, para o público
alvo da Assistência Social;
• Investir em políticas intersetoriais, preventivas e de cooperação, com as demais
instâncias do governo municipal, com o Estado, poder Judiciário e o Legislativo,
priorizando a infância e juventude;
• Realizar o diagnóstico e monitoramento das famílias em situação de pobreza e de
riscos sociais, objetivando o reordenamento e direcionamento de programas, ações
e investimentos.

1.3.3.1

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

• CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS
O Centro de Referência de Assistência Social - CRAS é a porta de entrada da
Assistência Social. É um local público, localizado prioritariamente em áreas de maior
vulnerabilidade social, onde são oferecidos os serviços de Assistência Social, com o
objetivo de fortalecer a convivência com a família e com a comunidade.
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Em 2017, uma marca dessa equipe foi o trabalho de concessão e encaminhamentos
para a documentação civil dos usuários atendidos e acompanhados pelo CRAS.
Para exercer a cidadania cada cidadão deve possuir documentos pessoais, papéis
que regulamentem a existência de um indivíduo tornando possível desfrutar os
direitos e cumprir com os seus deveres na sociedade. Assim, neste ano foram
concedidos aos usuários 187 (cento e oitenta e sete) certidões entre Nascimento e
Casamento, todos em segunda via, e solicitado, sem custo aos usuários, aos
cartórios de origem, em sua grande maioria do Estado de Alagoas, Bahia, Espírito
Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco e São Paulo.

Tabela 28: Serviços ofertados pelo CRAS

SERVIÇOS OFERTADOS PELO CRAS
DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

Auxílio Natalidade

33

Urnas mortuárias

26

Atendimento Psicossocial
Visitas domiciliares

4.960
315

Famílias em acompanhamento

2.671

Vale Feira concedido *

2.898

Cestas Básicas concedidas

2.224

* Vale Feira
• Lei n° 813, de 24 de abril de 2013, que dispõe sobre o programa social de
concessão do ticket “Vale Feira” no município de Anchieta/ES, no valor de
R$ 44,00.
• ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS
Um dos principais objetivos das atividades socioeducativas é o fortalecimento de
vínculos familiares, comunitários e o protagonismo da população em situação de
vulnerabilidade e/ou risco social, referenciados pelo CRAS - Centro de Referência
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de Assistência Social. A potencialização da família e da comunidade no processo de
proteção social, por meio de grupos de convivência e atividades coletiva tem por
escopo a construção do espaço de convivência, formação para a participação e
cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e
adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa
etária. Por meio dessa oferta, integrante do Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos, os assistidos participam de oficinas de artes, Informática, música,
ginástica rítmica, pilates, além de rodas de conversas sobre as temáticas que
permeiam a vida de um jovem.
Tabela 29: Oficinas realizadas em 2017

OFICINAS REALIZADAS
Informática Básica

QUANTITATIVO DE
ALUNOS
62

Infocentro

26

Artes (Sede)

46

Artes - Intinerante (Condomínio São Martinho)

22

Artes - Intinerante (Nova Anchieta)

15

Artes - Intinerante (Parati)

20

Balett

41

Música – Violão/teclado

27

Música Percussão (sede e São Martinho)

20

Pilates para gestantes

08

Ginástica Rítmica

22

Total

279

• PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO CRAS EM 2017
 Projeto - “Qualifica Mais” para mudar Mãe-Bá
O objetivo geral deste projeto é desenvolver ações que envolvam as famílias na
aprendizagem de conteúdos que possibilitem a abertura de mente no que diz
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respeito à busca de alternativas para geração de renda, estimulando-as a um
desenvolvimento da capacidade criativa em tempos econômicos difíceis, através do
exercício da resiliência e empreendedorismo.
Tabela 30: Ações do Projeto “Qualifica Mais”
AÇÕES
Encontro de SensibilizaçãoAbertura do Projeto
Oficina de Biscoitos
Oficina Empreendedorismo
para Começar Bem
Oficina de Bolo de Pote
Oficina - Qualidade no
atendimento: Você seria seu
próprio cliente?
Oficina de Boas Práticas de
Fabricação e Manipulação dos
Alimentos visando atender
trabalhadores do verão
Oficina de Conservas Vegetais
Oficina de Congelados
Oficina de Congelados para
serem comercializados no
verão.
Curso de Sabonetes
Artesanais
Encontro Motivacional “De
Família para Família” – Evento
social de potencialização da
autoestima na família.
Oficina de Organização e
Ornamentação de eventos

RESULTADOS ESPERADOS
Motivação da comunidade para participarem
das capacitações
Moradores capacitados para produzirem
produto caseiro para comercialização própria.
Moradores capacitados para empreender seu
próprio negócio.
Moradores capacitados para produzirem
produto caseiro para comercialização própria.
Moradores qualificados em atendimento ao
público.
Moradores capacitados para melhor fabricarem
e manipularem alimentos em pousadas, hotéis
e quiosques, bem como por produção própria.

PESSOAS
ATENDIDAS
50
20
20
20
20
15

Moradores capacitados para melhor fabricarem
conservas vegetais.
Moradores capacitados a respeito de técnica
de preparo para congelados com destino
vendas.
Moradores capacitados para produzirem
produto caseiro para comercialização própria.

15

Moradores capacitados para produzirem
sabonetes artesanais para comercialização
própria.

20

15

20

Moradores encorajados em buscar novo rumo
para sua vida profissional.

100

Moradores capacitados em ornamentação de
festas e correlatos.
Total de pessoas atendidas

25
340

 Projeto “EMPREENDE CRAS”
A inspiração para a realização deste projeto está pautada na força da mulher no seio
de famílias em situação de vulnerabilidade, uma vez que esses travam lutas diárias
para o sustento de seus lares, o que tem de andado estratégias genuínas para o
enfrentamento.
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Tabela 31: Oficinas do Projeto “Empreende CRAS”

OFICINAS DE CULINÁRIA

PARTICIPANTES

Bolo de Pote

31

Bolo de Pote1

23

Conserva de Vegetais

12

Conserva de Vegetais

31

Conserva de Vegetais

17

Biscoito Amido de Milho

24

Biscoito Amido de Milho

32

Biscoito Amido de Milho

31
201

TOTAL

 Projeto” Anchieta Jovem Rumo ao Futuro”
Este projeto fora desenvolvido pelas instrutoras de Informática e Artes. Participaram
do projeto cerca de 15 jovens. As ações foram desenvolvidas no município, com
visitas aos marcos históricos, oficinas de inserção produtiva de edição audiovisual,
confecção de material jornalístico impresso, passeios culturais, entre outras
atividades relacionadas a temas culturais, esportivos, artísticos, econômicos e de
interesse social. O público alvo, são jovens com idade entre 13 e 21. “A essência do
projeto

é

a

valorização

da

cidade

de

Anchieta,

propiciando

aos

jovens maior proximidade com o contexto sócio-econômico-cultural do município”.

 Projeto “Amor Materno”
Projeto voltado às gestantes com encontros mensais em um grupo de apoio para as
gestantes do município, beneficiadas com algum dos programas sociais. Atualmente
são atendidas cerca de 26 gestantes.
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 Projeto “Beleza Solidária”
O Projeto Beleza Solidária é uma parceria solidária com profissionais da área da
beleza do município que aceitaram o desafio de levar autoestima e qualidade de
vida às comunidades do interior por intermédio da prestação de serviços de corte de
cabelo e barba.
• CENTRO SOCIAL DOS IDOSOS
O serviço tem como objetivo promover a longevidade do público atendido, ofertando
atividades que contribuam para um envelhecimento ativo, saudável e autônomo,
sendo também um espaço de encontro, socialização e empoderamento.
• ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS IDOSOS:
 OFICINA DE ARTES - Trabalha diversas técnicas de artes, tais como
bordado, crochê, pintura, vagonite, construção com material reciclado, entre
outros. Estimulando a criatividade, memória e socialização dos participantes.
 OFICINA DE INFORMÁTICA - Aproxima os participantes da área tecnológica,
auxiliando-os na compreensão do uso de ferramentas, das características de
um computador e suas aplicações. Além de um espaço de aprendizado, as
aulas promovem a integração e fortalecimento de laços de amizade dos
usuários.
 AULA DE MÚSICA - Ensino de música instrumental (teclado, flauta doce,
coral e grupo de seresta e musicalização). A oficina tem mais um papel
terapêutico, socializador e de entretenimento do que de formação de músicas,
trazendo benefícios em relação a memória, coordenação motora, e cognitiva
e socialização dos assistidos.
 OFICINA DE DANÇA - Com ênfase no aprendizado de ritmos populares
(samba, bolero, salsa, forró e outros), trazendo benefícios à saúde física e
psicológica, melhora da autonomia e autoconfiança dos participantes.
 GINÁSTICA

TERAPÊUTICA

-

Trabalha,

por

meio

de

movimentos

multiarticuladores de membros superiores e inferiores, a força e a resistência
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muscular dos participantes, contribuindo para a melhora da coordenação
motora, composição corporal, flexibilidade, e promovendo assim bem-estar e
qualidade de vida.
 HIDROGINÁSTICA - Oferta de aulas planejadas em piscina que trabalha o
fortalecimento muscular, o condicionamento físico geral, cardiovascular e
respiratório dos idosos participantes, proporcionando benefícios que vão
desde a redução de dores crônicas, aumento da sensação de bem-estar até a
redução dos sintomas do mal de Parkinson e esclerose múltipla.
 FUNCIONAL E ALONGAMENTO -

O alongamento e fundamental para

relaxar o corpo, ter uma postura correta, melhora da circulação sanguínea e
acabar com as dores musculares beneficiando a amplitude dos movimentos,
sendo composto por exercícios estático atuando na coluna cervical, lombar,
membros e região pélvica, torácica. Qualquer pessoa pode e deve fazer o
alongamento, o objetivo de alongar é evitar lesões. O objetivo do funcional,
através de um programa de treinamento individualiza e específico dando um
nível de condicionamento físico (força, velocidade, coordenação, resistência e
flexibilidade).
Tabela 32: Atendimentos no centro dos idosos

Qtd

SERVIÇOS
Total de carteirinhas de gratuidade no transporte municipal

227

Usuários cadastrados no ano de 2017

896

Usuários atendidos em 2017

681

Idosos inseridos

240

• CADASTRO ÚNICO / BOLSA FAMÍLIA
 Palestra

socioeducativa

com

as

famílias

recém-beneficiárias

do

Programa Bolsa Família de Anchieta/ES: O público alvo eram 21 famílias
recém-beneficiárias do Programa Bolsa Família, tendo fevereiro como o mês
de referência da inserção na folha de pagamento. Na oportunidade foi
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realizada exposição dialogada sobre o Cadastro único e o Programa Bolsa
Família, dando ênfase à observação das condicionalidades na área da Saúde
e Educação, bem como a responsabilidade e importância de manter o
cadastro do grupo familiar atualizado.
 Reuniões Intersetoriais do Programa Bolsa Família (PBF) nas Unidades
de Saúde: As reuniões aconteceram nas unidades de saúde e foram
solicitadas e agendadas pela coordenação do PBF na Saúde, a nutricionista
Viviane Miranda Moreira. Todas as unidades foram visitadas com o objetivo
de esclarecer dúvidas sobre o programa e estabelecer estratégias para
melhora

do

acompanhamento

(coordenadores,

enfermeiros,

de

condicionalidades

técnicos

de

pelas

enfermagem

e

equipes
agentes

comunitários de saúde). Em todas as reuniões a coordenação do Cadastro
Único fez-se presente, fato que aproximou os trabalhos das secretarias de
Assistência Social e Saúde.
 Reunião com as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família
acompanhadas pela Estratégia de Saúde da Família: divulgação dos
programas sociais que utilizam a base de dados do Cadastro único e
condicionalidades do programa, com ênfase na área da Saúde, reforçando às
famílias a importância do acompanhamento e efeitos no benefício caso a
família não cumpra tal condicionalidade.

• CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIALCREAS
 GRUPOS/PALESTRAS
Tema: “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes”
Público Alvo: Crianças e Adolescentes acompanhadas pela equipe do PAEFI
Tema: “Resgatando Autoconfiança” - Oficina em E.V.A
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Público Alvo: Mulheres
Tema: “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes”
Participantes: Usuários do Centro social dos Idosos, Usuários do CRAS, Usuários
do CREAS e munícipes.
Tema: Dia Mundial de Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa
Participantes: Usuários do Centro Social dos Idosos, servidores da SEMAS e
munícipes.
Tema: Estatuto do Idoso
Participantes: Aproximadamente 70 idosos do SCFV.
Tema: Confiança – “A Arte de Confiar”
Público Alvo: Crianças e Adolescentes acompanhadas pela equipe do PAEFI
Tema: Grupo de Apoio Para Pais – GAPP
Público Alvo: Pais e responsáveis
• PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO "LAR RENASCER”
 Conhecimento dos prontuários das crianças e adolescentes acolhidos;
 Elaboração de Plano Individual de Atendimento - PIA;
 Inclusão de equipe técnica (Nutricionista, Psicóloga e Pedagoga);
 Levantamento do quadro de saúde das crianças;
 Inscrição das Crianças e Adolescentes em oficinas no CRAS;
 Reintegração Familiar;
 Organização da programação de Férias;
 Consultas Médicas para as crianças e os adolescentes da casa;
 Visitas Assistidas;
 Visitas domiciliares;
 Eventuais
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1.3.3.2

SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Inserida dentro da Macroestrutura Organizacional da Prefeitura de Anchieta, nos
termos da Lei Municipal nº 568/2009, a Gerência Municipal de Segurança Pública e
Social é composta pela Gerência Estratégica da Guarda Civil Municipal (GE Guarda
Civil Municipal), Gerência Estratégica da Defesa Civil Municipal (GE Defesa Civil
Municipal), Coordenação dos Guarda-Vidas e Coordenação da Guarda Patrimonial.

•

PROGRAMA SEGURANÇA EM ANCHIETA

Como indicador do programa finalístico 0045 “ Segurança em Anchieta” foi adotado
a “Proteção do patrimônio público e dos munícipes”, com a meta física de 100%. Os
resultados podem ser expressos pela ausência ou redução de ocorrências que
indiquem a não cobertura integral dos serviços prestados pela GM de Segurança
Pública e Social.
Durante o ano de 2017, além do serviço de patrulhamento preventivo realizado nos
bairros, pela Guarda Civil Municipal, foram implantados os trabalhos da Patrulha
Rural e de Ronda Escolar, no intuito de cobrir integralmente o mapa do município.
Ainda, colabora com a prestação do serviço de segurança pública, a presença de
auxiliares de segurança, nos principais prédios públicos do município.
Reserva-se atenção, ainda, ao período de paralisação da Polícia Militar – ES,
ocorrido entre os dias 04 e 25 de fevereiro de 2017, devido à insegurança instalada
em todo o Estado. Nos primeiros três dias de paralisação, foram 270 lojas
depredadas e saqueadas na região da Grande Vitória, segundo informações do site
oficial da FECOMERCIO ES. Como resultado dos esforços empreendidos, nesse
período, pela Guarda Civil Municipal, foi registrado apenas 01 (uma) depredação a
loja, no município de Anchieta.
Os atendimentos realizados pela Guarda Civil Municipal são registrados em dois
importantes documentos oficiais: Boletim Unificado (BU) e Boletim Simplificado de
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Atendimento (BSA). Enquanto este é destinado ao registro de ocorrências de
pequeno e médio vulto, aquele é destinado as de grande vulto. A seguir, apresentase a estatística consolidada do exercício de 2017, que reflete diretamente no
cumprimento da meta física e do resultado esperado para o programa finalístico –
Segurança em Anchieta.
Tabela 33: Atendimentos registrados no Boletim Simplificado Unificado
DESCRIÇÃO DOS ATENDIMENTOS
APOIO A EVENTOS DIVERSOS
APOIO A OUTRAS INSTITUIÇÕES/SECRETARIAS
DENUNCIAS
INTENSIFICAÇÃO DE RONDA/AVERIGUAÇÃO
VISITA DE ROTINA
OUTROS ATENDIMENTOS
TOTAL DE REGISTROS

Nº ATENDIMENTOS
321
482
121
413
123
834
2.294

Tabela 34: Atendimentos registrados no Boletim Unificado
GRUPOS DE ATENDIMENTOS DE GRANDE VULTO
ACIDENTES DE TRÂNSITO
APOIO
AVERIGUAÇÃO DE SUSPEITO
CONTRAVENÇÃO PENAL
CRIME DE USO DE DROGAS
CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL
CRIMES CONTRA A PESSOA
CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE
CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO
DENÚNCIA
MENOR ABANDONADO
OUTROS
RECUPERAÇÃO DE PRODUTO DE ROUBO OU FURTO
TOTAL DE REGISTROS

•

Nº DE ATENDIMENTOS
03
07
02
01
02
02
01
07
01
24
05
01
01
07
64

DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Na Defesa Civil Municipal os atendimentos são discriminados por meio do “Registro
de Ocorrência de Resposta”. Ao todo, foram realizados 130 atendimentos no
exercício de 2017. Destaque para as ocorrências envolvendo animais, em sua
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maioria, remoção de colmeias de marimbondos ou de abelhas. Também, para as
vistorias em imóvel, objetos de processos administrativos.
Tabela 35: Ocorrências atendidas em 2017
TIPOS DE OCORRÊNCIA

TOTAL

ANIMAIS
ACIDENTES
CONSTRUÇÃO CIVIL
CORTE/PODA
EROSÃO
INCÊNDIO
INUNDAÇÃO
MEIO DE TRANSPORTE
PRODUTOS PERIGOSOS
VISTORIA/VISITA TÉCNICA
OUTROS
TOTAL

•

29
06
02
13
08
14
03
04
01
23
27
130

AÇÕES DA COORDENAÇÃO DE GUARDA-VIDAS

Devido ao grande fluxo de pessoas, não apenas na alta estação, em quatro praias
do município, a atenção foi voltada para elas. O que pode ser verificado pelo número
de atendimentos registrados, que ultrapassam 6.000 (seis mil).
Tabela 36: Atendimentos dos guarda-vidas em 2017
Praias

Abordagem
preventiva

Afogamento
sem
procedimento

Afogamento
com
procedimento

Atendimento
pré-hospitalar

Crianças
perdidas

Ubu

1164

01

00

01

01

Castelhanos

1867

56

00

10

54

Costa Azul

1433

02

00

06

16

Areia Preta

1620

08

01

01

02

TOTAL

6084

67
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• CAPACITAÇÕES/ TREINAMENTOS/FORMAÇÕES
Foram realizadas 09 capacitações no exercício de 2017, entre Cursos, Palestras e
Simulado. As capacitações trabalharam a ideia de preparação de situações fortuitas
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e futuras, que espera-se não aconteçam, mas caso ocorram, haja uma qualificação
para o enfrentamento das ocorrências:



Curso de Capacitação de Combate à Incêndio Florestal- realizado no
auditório do Corpo de Bombeiros Militar, o curso de Capacitação de Combate
à Incêndio Florestal, com carga horária de 20h, foi ministrado para 20 (vinte)
servidores, no intuito de desenvolver as técnicas de manuseio dos
equipamentos usados nas ocorrências de combate a incêndios.

 Simulação do Plano de Contingência e Emergência- a Defesa Civil
Municipal, em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar e
Guarda Municipal, realizou um simulado do plano de contingência e
emergência na praia de Costa Azul, em Iriri.
 Curso de Fiscalização Ambiental- com carga horária total de 120h,
capacitou 15 (quinze) agentes, no intuito de desenvolver o conhecimento
técnico ambiental dos servidores durante os procedimentos de lavratura de
notificações, autuações, apreensões, interdições ou embargos.
 Palestras “Uso da Algema” e “Violência contra a Mulher”-, com carga
horária de 09h, para 74 (setenta e quatro) guardas municipais, o intuito foi
preparar os agentes para prestação dos serviços de segurança pública
segundo o ordenamento jurídico pátrio.
 Curso Básico de Controle de Distúrbio Civil- com carga horária de 30h,
capacitou 27 (vinte e sete) guardas municipais para utilização dos
equipamentos antitumulto e das técnicas de contenção, progressão,
dispersão, controle, isolamento entre outras.
 Curso Básico de Primeiros Socorros- com carga horária total de 20h, o
Curso Básico de Primeiros Socorros, ministrado pelo Corpo de Bombeiros
Militar – ES, capacitou 25 (vinte e cinco) servidores para atuarem no socorro
às vítimas de traumas, de violência urbana, de mal súbito e de
distúrbios psiquiátricos.
 Curso Básico de Tecnologia Não Letal- o curso, com ênfase na Arma de
Lançamento de Eletrodo Energizado, Modelo Spark, com carga horária 20h,
teve o objetivo de habilitar os 90 (noventa) agentes da guarda civil municipal
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para a correta utilização do equipamento.
 Simulação de Vazamento de Óleo- em conjunto com a Empresa Mineradora
Samarco e o Corpo de Bombeiros Militar, a Defesa Civil Municipal realizou um
simulado de vazamento de óleo nas dependências da empresa, preparando
os agentes para uma real situação de emergência.
 Curso Básico de Imobilizador Tático- com carga horária de 30h, capacitou
18 (dezoito) guardas municipais para o uso das técnicas de imobilização,
preservando a integridade física do agente e do abordado.

1.3.4 EIXO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
OBJETIVOS:
• Aumentar a atratividade turística, atraindo novos investimentos;
• Agregar mais valor às cadeias produtivas;
• Promover ações que favoreçam a inclusão socioprodutiva.
• Instituir Políticas Públicas que tragam segurança jurídica e desburocratização,
para atração de novos empreendimentos;
• Reestruturar o Núcleo de Atendimento ao Consumidor (NAC), para aumentar a
arrecadação agropecuária;
• Reestruturar o programa de Compras Governamentais (PAA, PNAE).
• Desenvolvimento de mecanismos para organizar e incentivar a piscicultura
continental e marítima;
• Potencializar o turismo ecológico nas áreas de preservação já existentes, no
município;
• Qualificar e estimular a produção agropecuária, através de ações que possibilitem
a utilização equilibrada dos recursos naturais, a diversificação da produção e a
organização social da agricultura familiar.
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1.3.4.1 ATIVIDADE TURISTÍCA
A gestão

do

turismo esteve

atenta

às

questões

ambientais,

culturais

e

sociais, buscando minimizar os impactos da atividade e, fazendo com que os
moradores locais estejam inseridos economicamente e socialmente.
Todas as ações promovidas em 2017, na área turística, buscaram sensibilizar,
mobilizar e comunicar à comunidade a importância religiosa, histórica, ecológica,
turística e cultural do município de Anchieta, fomentando seu envolvimento,
elevando a autoestima e o orgulho de ter um santo, Apóstolo do Brasil.
Diretriz Principal: Criar um ambiente de colaboração, envolvimento e participação
efetiva dos atores do turismo, da cultura, do empreendedorismo que possibilite o
desenvolvimento de projetos e ações de fomento e promoção.
• Principais ações fomentadas em 2017:
 Levantamento de Projetos de Lei - Turismo e Cultura: Arquivo Público/ Extensão
UFES para pesquisa/ Legislação do Marco Regulatório;
 Parceria com a Gerência de Cultura para atividades no Centro Cultural;
 Levantamentos fotográfico e técnico, nos Balneários de Castelhanos, Ubu e Iriri,
sobre ordenamento dos espaços e atividades;
 Discussão sobre o Turismo Religioso com apresentação de projetos e calendário
de eventos: acolhimento religioso/ condutor religioso/ sinalização dos atrativos/
material de divulgação/ roteiros integrados/ eventos diversos/ desenvolvimento
de projetos âncoras como Projeção Mapeada/ Estátua de São Jose de Anchieta,
outros.
 Parceria com ABAPA: nivelamento do Projeto Passos de Anchieta e outras
caminhadas durante o ano já existentes e criação de novos trajetos.
 Elaboração da Campanha “DO DEVOTO” para incentivar o cidadão na fé e se
apropriar do Santo e Campanha “Terras de Anchieta”
 Parceria com Bandes para reformulação dos processos de trabalho da
Agência Nosso Credito;
 Nivelamento com as equipes do SINE, Junta Comercial e MEI.
73

Estado do Espírito Santo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CNPJ 27.142.694/ 0001-58
 Apresentação do TAC com propostas pontuais e emergenciais para
utilização/comercialização de produtos nas orlas do município.
 Convênio cartão Consignado: desconto de 10% no comércio local

• Missão: Gerir e Fomentar as Políticas Públicas de Desenvolvimento
Sustentável do Turismo e Cultura, de forma integrada e participativa,
incentivando o empreendedorismo, gerando emprego e renda para a
população e a satisfação do turista.
• Visão: Ser referência e ter credibilidade, junto ao trade turístico, no
desenvolvimento de ações sustentáveis tornando-se modelo de gestão para o
desenvolvimento do turismo, da cultura e do empreendedorismo.
• Eventos turísticos realizados em 2017:
 Festa Nacional São José de Anchieta;
 20ª Edição Caminhada Passos de Anchieta;
 11ª Edição do Forró Bobó em Iriri;
 Festa da Imigração Italiana / Passos dos Imigrantes;
 1º Festival de Moqueca Capixaba Castelhanos;
 Festa Moda de Viola, em Joeba;
 20º Festival Capixaba de Frutos do Mar;
 2ª edição dos Sabores de Boteco
• Plano de Qualificação
Foram oferecidos mais de 30 cursos no Centro Cultural de Anchieta, alguns pela
Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo e Gerência de Cultura e outros em
parceria com o Sebrae, Eftur (Escola Família de Turismo) e Secretaria de Educação.
 Cursos ofertados: aulas de jazz, ballet, viola, violino, violoncelo, violão,
teclado, flauta, e formação musical, oficina de jogos teatrais para professores,
interpretação para o teatro /cinema e iniciação de teatral infanto-juvenil.
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Tabela 37: Qualificações realizadas em 2017
Cursos /Palestras
Junto somos Fortes
Conheça seus custos e despesas para formar o preço de venda
Construindo estratégias coletivas para superação de desafios comuns
Qualidade no Atendimento – Você seria seu próprio cliente?
Como Planejar uma Empresa de sucesso e Palestra Microcrédito
Seminário Aderes
Programação de Design e Gestão de artesanato
Viola. Violino, violoncelo
Violão
Teclado
Realizando Sonhos (Balé)
Jazz (dança)
Formação Musical para profissionais da rede municipal
Cursos da EFTUR –Termo de Fomento nº 001/2-2017
Curso Condutores de Turismo
Curso de Atendimento/Recepção Turística e Cultural.
Curso de Oficina de Teatro
Interpretação para teatro/cinema

Participantes
14
19
130
23
14
32
22
36
35
22
80
80
10
350
25
15
48
20

Total de pessoas capacitadas

960

Tabela 38: Parceria através do Termo de Fomento nº001/2017- PMA- MEPES- EFTUR
CURSOS

CARGA
HORÁRIA
20h
20h
20h
04h
20h
04h
04h
04h
02h
04h
02h
20h
04h
20h
20h
02h
02h
20h
02h
02h
20h
20h
20h
20h
04h

Técnica de Sala e Bar
Coquetelaria Básica
Técnica de Recepção
Palestra: Como Organizar uma Cozinha
Técnica de Sala e Bar
Palestra: Como Organizar um Bar
Palestra: Apresentação Pessoal
Aula Show: Higiene e Manip.de Alimentos
Aula Show: Massas e Molhos
Palestra: Higiene e Manipulação de Alimentos
Aula Show Decoração de Pratos
Técnicas de Recepção
Manipulação de Alimentos e Apresentação de Pratos
Coquetelaria Básica
Técnica de Cozinha
Aula Show Montagem de Mesa de Frutas
Aula Show Licores e Xaropes
Técnica de Cozinha
Aula Show Bandejas de Frios
Aula Show Decoração de Mesas
Técnica Coquetelaria Básica
Técnica de Recepção
Técnica de Cozinha
Técnica de Sala e Copa
Introdução ao Mundo do Vinho
TOTAL

Nº DE ALUNOS
13
19
26
14
21
09
07
07
29
06
12
07
21
09
20
23
25
12
19
10
08
09
05
12
14
357

75

Estado do Espírito Santo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CNPJ 27.142.694/ 0001-58
•

Principais ações do setor do Comércio e Empreendedorismo

Tabela 39: Espaço do Empreendedor:
Descrição das atividades

Participantes

Seminários, Palestras, Cursos e Oficinas (29)
Impressão de boletos – DAS
Informação/orientação
Declaração anual do MEI
Abertura/Formalização do MEI
Baixa do MEI
Pedido de renovação de alvará e alteração
Consultoria individual SEBRAE
Nª de Escritórios de Contabilidade Atendidos

457
3.833
584
298
155
47
45
63
08

Tabela 40: Agência Nosso Crédito: 618 atendimentos
Descrição das atividades comerciais atendidas
Comercio de Produtos Alimentícios e de Bebidas
Comércio de Tecidos, Artigos de armarinho e vestuários.
Comércio de Cosméticos, Produtos de Perfumaria
Pesca
Atividades esportivas
Confecção de Peça Intina e banho
Serviços de Cabelereiro, Manicure, Pedicure e Tingimentos.
Acabamentos em Fios, Tecidos e artefatos Têxteis
Comércio de Peças e Acessórios para Veículos
Fabricação de Produtos Alimentícios

Tabela 41: SINE ANCHIETA
Descrição das atividades
CTPS – Carteira de trabalho
Seguro Desemprego
Vagas de empregos ofertadas

Atendimentos
1.567
3.214
236

• Projeto Bolsa de Serviços na Comunidade
Serviços oferecidos: Correios/ Policia Civil/ Carteira de Identidade/ Nosso Crédito/
MEI (Microempreendedor Individual) /SINE/ Carteira de trabalho/EFTUR/ Curso de
Capacitação/ Procon/ Sebrae/ Curso de Capacitação e Recreação Infantil.
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Tabela 42: Serviços ofertados nas comunidades
DATA
04/04
17/05
31/05
22/06
06/07
24/08
14/09
05/10

COMUNIDADES

TOTAL DE ATENDIMENTOS

Nova Anchieta e Planalto
Mãe-bá
Jabaquara
Belo Horizonte
Limeira
Recanto do Sol
Nova Jerusalém
Ubú
Total de atendimentos

151
214
153
27
40
119
85
12
801

1.3.4.2 ATIVIDADE AGRÍCOLA
No início de 2017 foi realizado o diagnóstico da situação interna da secretaria de
Agricultura e suas ações, composição da equipe, retomada de parcerias e,
principalmente, num levantamento mínimo de subsídios junto aos agricultores sobre
a conjuntura rural e os desafios da atividade econômica no atual contexto.

No primeiro semestre priorizou-se uma rodada de reuniões nos setores rurais, que
além de propiciar um levantamento rápido da situação do campo, serviu de subsídio
para a construção de ferramentas como PPA e Planejamento Estratégico da
SEMAA. No segundo semestre se pautou a realização de capacitações e execução,
dentro de alguns limites, dos programas e ações mais pertinentes da SEMAA.
Considerando que, além das peculiaridades do início de uma gestão, o ano também
foi marcado pela necessidade de ajuste das contas, dado a redução de receitas,
destaca-se como pontos relevantes vivenciados pela Secretaria:
Foi encontrada uma estrutura física sucateada, necessitando de reparos urgentes,
porém

que

não

puderam

ser

sanados;

informações

e

procedimentos

descompassados dificultando o andamento administrativo, principalmente quanto
aos processos de aquisição de bens e serviços comuns; equipe com número de
servidores insuficiente ou com baixo nível de qualificação para o desempenho
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técnico das ações; principais programas com problemas de manutenção e licitação,
dentre outros;
Como pontos positivos houve a retomada de parcerias, envolvendo os principais
órgãos e entidades que atuam com o rural; retomada de algumas ações e atividades
de relevância para o desenvolvimento da agricultura; revisão e melhorias em alguns
programas que estavam em andamento; envolvimento do púbico alvo da secretaria
em processos decisórios, como planejamento estratégico, PPA e PDM, dentre
outros.
• DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS/PROJETOS/AÇÕES:
 PROGRAMA 28 - DESENVOLVIMENTO RURAL
• Construção e Manutenção de Espaço de Comercialização e Realização
de Feira
Finalidade: Propiciar estrutura física de apoio a comercialização dos agricultores
familiares, estimulando a geração de trabalho e renda.
Público Alvo: Feirantes
Atividades Desenvolvidas:
 Abertura de processo para substituição das bancas, que se encontram em
estado precário;
 Solicitação de projetos junto a Secretaria de Infraestrutura para viabilizar
melhorias nas coberturas das feiras da Praça São Pedro e ao lado da PMA.
• PROMAEPA- Programa de Municipal de Mecanização Agrícola, Estrada e
Escoamento da Produção
Objetivos- Dotar o município das condições básicas de produção necessárias para
o fortalecimento da atividade agrícola; propiciar melhoria da renda e condições de
vida das famílias dos (as) agricultores (as) e geração de novas perspectivas na
geração de postos de trabalho possibilitando assim, a permanência das famílias no
campo; apoiar os agricultores familiares e Associações com serviços e preparo do
solo, drenagem, abertura de poços e açudes, transporte de insumos para a
produção e abertura e conservação de estradas das propriedades.
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Máquinas e Equipamentos disponibilizados ao programa em 2017:
 Retroescavadeiras - 01
 Trator agrícola - 03
 Pá - carregadeira - 01
 Caminhão caçamba -01
Público-alvo - Produtores rurais em geral com prioridade para os agricultores
familiares

TABELA 43: Atendimento de Máquinas por Setor (Horas) em 2017
SETOR

HORAS EXECUTADAS
CAÇAMBA

PÁ CARREGADEIRA

RETRO ESCAVADEIRA

TRATOR
AGRÍCOLA

TOTAL

PONGAL

0

26

53,5

81,5

161

JABAQUARA

0

5

48

191

244

SÃO MATEUS

0

36

66

305,5

407,5

CORINDIBA

0

12

213

66

291

HORIZONTE

0

15

38

127,3

180,3

TOTAL

0

94

418,5

771,3

1.283,8

Fonte: SEMAA / Dez 2017

 PROGRAMA 29 - AGRICULTURA FAMILIAR
• TERRA BOA
Finalidade - Apoiar os agricultores com serviços e insumos que permitam a melhoria e
diversificação da produção. O programa viabiliza a coleta e análise de terra, bem como
apoio logístico na aquisição de insumos (calcário, adubo, esterco, etc).
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Atividades Desenvolvidas:
TABELA 44: Atividades do Terra Boa em 2017

Coleta de Solo para análise e recomendação de insumos
Atendimento ao produtor com caminhão para compra e
transporte de insumos

104 coletas

12 serviços prestados

Fonte: SEMAA / Dez 2017

• COOPERAR RURAL
NAC- Núcleo de Atendimento ao Contribuinte
Finalidade – implantado pela prefeitura, e vinculado à Secretaria de Agricultura, por
meio de parcerias com vários órgãos / autarquias e entidades como SEFAZ, INCRA
e IDAF para prestar serviços de emissão e orientação fiscal e de regularidade da
propriedade, dentre outros. O papel do NAC é estimular, orientar e contribuir para
que o produtor rural mantenha sua formalização fiscal e consequentemente,
melhorar a arrecadação do município, por meio da produção rural
O NAC Anchieta conta no momento com 2 servidores. Entre os serviços oferecidos
pelo Núcleo local, estão:
Bloco de Produtor Rural - Cadastro para obtenção do bloco / Encaminhamentos de
pedidos / fornecimento de bloco e recepção de nota fiscal, isto é, lançamento dos
dados junto ao sistema da SEFAZ;
INCRA - Adesão ou atualização de cadastro junto à Autarquia;
Emissão de CCIR - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural;
Inscrição Estadual - adesão e preenchimento da FACA (Ficha de Atualização
Cadastral da Agropecuária) para ter acesso ao bloco de notas;
Emissão de GTA - Guia de Trânsito Animal - emissão da para que o produtor possa
transportar seus animais;
Emissão da AIDF - Autorização de Impressão de Documentos Fiscais;

80

Estado do Espírito Santo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CNPJ 27.142.694/ 0001-58
ITR - Declaração de Imposto Territorial Rural - atendimento para que o produtor
possa, anualmente, fazer sua declaração;
Emissão de SICALC - Sistema de Cálculo - Atendimento ao produtor que perdeu
prazo correto de emissão e pagamento da DARF - Documento de Arrecadação da
Receita Federal;
Adesão a NFA- e - cadastro e orientação ao produtor para emissão da nota fiscal
eletrônica
TABELA 45 - Atendimentos realizado no NAC de Anchieta
Recepção e cadastro de notas emitidas em 2016 e
lançadas em 2016/2017 - 1795 cadastros
Recepção e cadastro de notas emitidas em 2017 e lançadas
em 2017 - 583 cadastros (dado provisório)
12 cadastros
25
16
62
34
359
61

Bloco de Produtor Rural

INCRA
Emissão de CCIR
Inscrição Estadual
Emissão de GTA
Emissão da AIDF
ITR
Adesão a NFA-e
Fonte: NAC/ Dez 2017

TABELA 46- Lançamento de notas fiscais de produtor rural emitidas*
Quantidade de notas emitidas
583
Fonte: NAC/ Dez 2017

Valor Total
R$ 5.314.637,26

TABELA 47 - Número de Inscrição Estadual e Bloco de Notas existentes em Junho/2017
Inscrição Estadual

Bloco de Nota

Agricultura

1.001 (sendo 866 agricultores)

548

Pesca
Total

285
1.286

15
563

Fonte: NAC/ Dez 2017

A tabela acima mostra que existia, em junho de 2017, 1001 inscrições estaduais,
porém dessas, apenas 548 produtores produziram seus blocos de nota fiscal, isto é,
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em torno de 54%. Soma-se a este dado o fato que nem todos os produtores com
bloco de notas de fato realizaram a emissão de notas. Essa realidade mostra o
quanto ainda se faz necessário dinamizar, estimular, estender e cobrar a
regularização fiscal no meio rural.

• RETOMADA DAS PARCERIAS
Finalidades:
 Retomar o processo de parceria e articulação entre os órgãos e entidades
que trabalham com a agricultura para execução conjunta de ações de
interesse da atividade e seu público alvo, vislumbrando o desenvolvimento
sustentável e fortalecimento da agricultura familiar;
 Elaboração conjunta de um diagnóstico da Agricultura no Município de
Anchieta que sirva de subsídio à elaboração do PAA, LDO, LOA, Plano
Municipal de Desenvolvimento Rural e outros instrumentos de planejamento
de cada um dos parceiros;
 Apoio logístico e financeiro às entidades e órgãos parceiros
• Público-alvo
 Órgãos e entidades que atuam com a agricultura no município:
 Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento - SEMAA
 Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural INCAPER
 Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo - MEPES
 Escola Família Agrícola de Olivânia - EFA-O
 Sindicato dos Trabalhadores/as Rurais de Anchieta e Piúma - STRAP
 Sindicato Rural de Anchieta - SRA
• Atividades desenvolvidas:
 03 reuniões com entre os parceiros para levantamento de diagnóstico da
agricultura em Anchieta e planejamento de rodada de reuniões com os
setores rurais;
 04 reuniões com os setores rurais;
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 Planejamento e realização da I Rodada Técnica da Agricultura de Anchieta,
com 11 atividades;
 Reorganização do COMDERS, com os parceiros compondo a Secretaria
Executiva do mesmo;
 Reorganização da Feira Livre da Agricultura Familiar de Anchieta com revisão
de estatuto e regimento interno e retomada da Comissão de Regulamentação
da Feira Livre
 Operacionalização do Serviço de Inspeção Municipal - SIM.
 Continuidade e conclusão de Convênio de repasse de recursos para o
Sindicato Rural de Anchieta, tendo como objeto controle e vacinação de
rebanho contra a febre aftosa;
OBS - Considerando que o Marco Regulatório das Parcerias com Organizações da
Sociedade Civil (lei nº 13.19/2014) passou a vigorar para os municípios no início de
2017, não foi possível realizar parcerias com repasse de recursos junto ao STRAP,
uma vez tal legislação não permite este tipo de parceria com entidades sindicais.
 Manutenção e/ou melhoria em convênios de parcerias firmados com:
 INCAPER (disponibilidade de espaço físico, Auxiliar de Serviços Gerais e
Auxiliar Administrativo)
 IDAF (disponibilidade de espaço físico e Auxiliar de Serviços Gerais)

• GRUPO DE COMERCIALIZAÇÃO
Finalidade: Melhorar produção de alimentos básicos e a renda dos agricultores
familiares de Anchieta por meio da constituição de um “grupo de comercialização”
que possa atender aos programas governamentais tais como, PNAE, PAA, Compras
Governamentais e Vale Feira e outras opções de mercado, tais como, Feira Livre,
comércio local e entrega personalizada. À SEMAA caberia a articulação e
mobilização do grupo e do mercado, bem como a assistência técnica para
planejamento e organização da produção.
Público-alvo - Agricultores familiares de Anchieta
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• ASSOCIATIVISMO
Finalidade:

Estimular

a

organização

coletiva

dos

agricultores

familiares,

promovendo a inclusão social e a articulação de iniciativas econômicas que ampliem
as oportunidades de trabalho, distribuição de renda, produção de alimentos,
melhorias na qualidade de vida e fortalecimento da agricultura familiar.
Público-alvo - Associações rurais

• Atividades Desenvolvidas
 Levantamento do número e tipo de Associações presentes no meio rural
(moradores, produtores e outras);
 Realização de Seminário sobre Marco Regulatório das Parcerias com Organizações
da Sociedade Civil (lei nº 13.19/2014);
 Realização de Seminário sobre Associativismo, Cooperativismo e Mercado;
 Apoio técnico para revisão de Estatuto (AFAFA e Delícias de Joeba);
 Apoio técnico para participação em chamamento público e execução de contrato
junto ao PNAE (Aprobana);
 Mobilização para melhoria da organização da produção e canais de comercialização
(Grupo de Comercialização);
 Inicio de levantamento de bens em comodato para posterior formalização de acordo
com os moldes do Marco Regulatório.

• CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO
SUSTENTÁVEL DE ANCHIETA- COMDERS
Finalidade - O (COMDERS), tem caráter deliberativo, consultivo e fiscalizador, das
políticas municipais que visam o Desenvolvimento Rural e Pesqueiro Sustentável,
através da deliberação do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural, dos
programas Estaduais e Federais relacionados à reforma agrária, a agricultura
familiar e pesca, com funcionamento permanente.
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Público-alvo - Agricultores e Pescadores em geral / Composição do COMDERS:
Sociedade Civil Organizada e Poder Público.

• Atividades Desenvolvidas:
 Recomposição do Conselho - Com base na Lei 756/2011, em vigência no
início de 2017, as entidades e órgãos da Sociedade Civil e Poder Público
foram convidados a indicarem seus representantes, para que se pudesse
iniciar as atividades anuais do Conselho
 Revisão de Lei e Regimento Interno - dada a necessidade de atualizar a
legislação à realidade atual das Entidades e Órgãos, bem como à conjuntura
das atividades agrícolas e pesqueiras, foi encaminhado pelo COMDERS a
proposta de revisão que só fora colocada em votação na Câmara Municipal
no dia 05/12/17. Atualmente estáse aguardando a publicação da lei para se
proceder com a recomposição e Decreto de nomeação.
Considerando que o papel do COMDERS e subsidiar a atuação e fiscalização do
poder público no que se refere ao desenvolvimento das atividades econômicas,
pesca e agricultura, além do já mencionado, o Conselho também promoveu:
 Eleição do Presidente e do Secretário Executivo do COMDERS
 Apresentação do Panorama atual e principais ações/atividades voltadas aos
segmentos PESCA e AGRICULTURA, desenvolvidas pelos órgãos do Poder
Público e Entidades da Sociedade Civil;
 Aprovação de critérios para a participação dos Feirantes agricultores
familiares e dos pescadores artesanais no Programa Vale Feira para compor
a normatização conjunta (decreto) das Secretarias de Agricultura e
Assistência Social;
 Aprovação dos objetivos, programas e atividades da Secretaria de Agricultura
e de Pesca para o PPA 2018-2021.
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• PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO
RURAL DE ANCHIETA- PROMATERA

Finalidade: Construído em parceria com o STRAP, o MEPES e o INCAPER, o
programa é uma política pública que tem a finalidade de alavancar o
desenvolvimento sustentável do município, bem como, promover novas atividades,
disseminar conhecimento e tecnologias e sobretudo proporcionar melhoria na
qualidade de vida das famílias dos agricultores. O PROMATERA busca aproximar
o município, através dos serviços públicos de assistência técnica e extensão rural,
dos agricultores familiares, atendendo a demanda por setores - Pongal, Corindiba,
Horizonte, São Mateus e Jabaquara - com a disponibilização de Técnicos em
Agropecuária formados na Escola Família de Olivânia.

• Objetivos:
 Contribuir para a melhoria da renda, da segurança alimentar e da
diversificação da produção, para a manutenção e geração de novas
oportunidades de trabalho no meio rural;
 Desenvolver ações que levem a conservação e recuperação dos recursos
naturais e o manejo sustentável das atividades visando assegurar o
desenvolvimento rural sustentável;
 Potencializar processos de inclusão social e o fortalecimento da cidadania por
meios de ações integradas que respeitem as dimensões: ética, social,
política, cultural, econômica ambiental da sustentabilidade;
 Incentivar a construção e consolidação de formas associativas onde os atores
sociais sejam protagonistas dos processos de desenvolvimento rural;
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Tabela 48: Atividades realizadas pelos Técnicos do PROMATERA
ATIVIDADE
Atividade
SEMAA

da

Atividade
Interna
PROMATERA
Capacitação
Eventos
Internos
Eventos
Externos
Mobilização
Organização
de atividade
PROMAEPA
Vistoria
ATER
Assistência
Técnica

DESCRIÇÃO

TOTAL

Atividade de apoio a SEMAA (pesquisas, apoio ao administrativo,
reuniões internas, planejamento da secretaria, divulgação, apoio a
outras secretarias).
Trabalhos (relatórios, projetos, recomendações, requerimentos,
planejamento semanal), e atendimentos internos no prédio da
Secretaria de Agricultura.
Cursos (equipe técnica).

84
115
2

Participação de eventos promovidos pela secretaria (cursos, dia de
campo, visitas técnicas, palestras, seminários, rodada técnica,...).
Participação em eventos promovidos por outras entidades.

15

Entrega de convites, comunicados, organização de eventos (rodadas
técnicas, palestras, cursos, dia de campo e visitas técnicas)

62

Vistoria anteriores e posteriores a execução do serviço de máquina;
coleta de assinaturas de produtor, regulagem de implementos,
abastecimento de máquinas, manutenção dos equipamentos, apoio a
logística, transporte de operador.
Atendimento e acompanhamento aos produtores rurais nas sua
atividades produtivas.

356

TOTAL DE ATENDIMENTOS

5

268

1.011

Tabela 49: Visitas por propriedade, descriminadas por cultura / atividade.
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
Culturas

Visitas

Culturas

Visitas

Culturas

Visitas

Açaí

3

Cacau

03

Limão

01

Acerola

3

Café

20

Maracujá

06

Agroindústria

15

Coco

02

Milho

15

Aipim/Mandioca

15

Feijão

14

Nativas

01

Apicultura

2

Goiaba

02

Olericultura

11

Aroeira

2

Inhame

02

Pecuária de corte

15

Banana

8

Jardinagem

01

Pecuária de leite

101

Piscicultura

03

Videira

02

Poço de água

06

Pupunha

5

Pimenta do

07

Regularização

03

Reino

Fundiária
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Tabela 50: Formação, capacitação e eventos agrícolas
TEMAS
CACAU
CAFÉ
ADEQUAÇÃO DAS
PROPRIEDADES E
RESERVAÇÃO DE
AGUA
BANANA
PISCICULTURA
ASSOCIATIVISMO /
COOPERATIVISMO E
MERCADO
POLÍTICAS E
RECURSOS
GOVERNAMENTAIS
PARA A AGRICULTURA
FAMILIAR
AGROTURISMO
DOCUMENTAÇÃO:
DA PROPRIEDADE E
DA FAMILIA

TIPO DE AÇÃO / TEMA

DATA

PESSOAS

Curso Demonstração de Método
“Cacau e controle de vassoura de
bruxa”
Encontro de Cafeicultores com
demonstração de métodos “Poda
programada de ciclo e outros
técnicas”
Visita técnica “Preservar para ter”

24/07

19

11/08

80

AAAFVC
INCAPER

24/08

21

Associação
Plantadores de
Água

31/08

30

05/09

26

Seminário: “Associar, cooperar e
crescer”

14/09

46

Propriedade de
Renato Bianchini
Empreendimento
de Fábio Catani e
Fernando Bosisio
UNICAFES
PLURAL

Seminário “Políticas e recursos
governamentais para a Agricultura
Familiar”
(PNAE / PAA / PNCF / PRONAF /
Compras Governamentais /
Regularização Fundiária)
Seminário “Organizar e aparecer”

21/09

46

Delegacia da
SEAD-ES / SEAG

28/09

44

05/10

50

Sec. Turismo e
Adeturci
SEFAZ - NAC /
INCAPER / IDAF /
STRAP / FETAES

26/10

28

INCAPER

19/10

74

PARCEIROS

Visita técnica “Manejo adequado e
novas tecnologias”
Visita técnica “Insumos, manejo e
mercado”

JUVENTUDE E
EMPREENDEDORISMO

Seminário “Legalizar para
garantir”
(Nota fiscal / DAP / Regularização
da propriedade / Contratos /
Inscrição de Segurado Especial e
Previdência rural)
Visita técnica “Vitrine de
Forrageira”
(variedade de capim e
melhoramento de pastagem)
Seminário “Experiências exitosas,
mercado e sucessão”

TOTAIS

11 eventos

PECUÁRIA

-

PALESTRANTES /
PARCEIROS
CEPLAC

464

 PROGRAMA 30 - EMPREENDEDORISMO RURAL
• FEIRA LIVRE DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ANCHIETA
Finalidade - A Feira Livre da Agricultura Familiar de Anchieta tem por finalidade ser
um canal de comercialização da agricultura familiar, bem como de abastecimento
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suplementar da população com produtos in natura, produtos processados de origem
vegetal e animal, artesanatos, flores e plantas ornamentais.
Público-alvo - Agricultores familiares, associações, cooperativas, ou outras formas
de organização coletiva rural e agroindústrias, de Anchieta e municípios vizinhos.
Atividades Desenvolvidas
 Organização do Feirantes
 Atualização do Cadastro, por meio de levantamento da situação dos feirantes
em relação à documentação e produtos (tipos e origem);
 Controle semanal de frequências;
 Revisão do Regimento Interno da Feira
 Organização da Associação dos Feirantes - AFAFA (revisão de Estatuto e
eleição de nova diretoria);
 Organização e identificação dos feirantes com: licença anual, crachá, posição
e quantidade de bancas, visitas técnicas, etc;
 Inclusão de novos feirantes e atuação sobre os feirantes ausentes;
 Definição de procedimentos, ações e cobranças para 2018: DAP, exigência
de bloco de notas e emissão mensal de nota sobre comercialização na feira,
exigência de alvará de VISA e/ou SIM;
 Sensibilização quanto a oferta dos produtos com o objetivo de ampliar e
diversificar a produção in natura e de orgânicos, diminuir a aquisição de
produtos do Ceasa e melhorar a produção dos feirantes de Anchieta,
atualmente concentrada em produtos processados.
 Pesquisa de Satisfação junto aos clientes da Feira Livre da Agricultura
Familiar, no dia 03/06/2017, com aplicação de 261 questionários. O objetivo
da pesquisa foi levantar subsídios para a Secretaria de Agricultura, que é
responsável pela Feira, quanto aos aspetos positivos e negativos e definição
de ações de melhoria junto à mesma. A pesquisa abordou questões como:
melhor horário para compra, preços praticados, o que mais compram, como
avaliam a variedade e qualidade dos produtos, como avaliam os feirantes
quanto ao atendimento, limpeza e organização, o que acham do espaço da
feira livre, vantagens e desvantagens desse espaço de comercialização, bem
como sugestões de melhoria.
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Tabela 51: Participação dos feirantes por feira
SABADO
TOTAL
42
ANCHIETA
25
OUTROS MUNICÍPIOS*
17

QUARTA
21
14
6

*Outros municípios - Alfredo Chaves / Domingos Martins / Guarapari / Iconha /
Itapemirim / Marataízes e Piúma

Tabela 52 - Situação dos feirantes
Feirantes Cadastrados
De Anchieta
De outros municípios
Proprietário
Comodatário ou parceiro
Classificação:
Rural com outras atividades
Urbano
Com bloco de notas
Fonte: SEMAA / Dez 2017

42
25
17
27
5
6
4
16

 VALE FEIRA
• Finalidade - Programa de concessão do Ticket “Vale Feira” (Lei 813/13) com
o objetivo de atender, por um lado, os agricultores familiares / feirantes do
município de Anchieta e por outro as famílias carentes ou de extrema pobreza
que

vivem

em

situação

de

vulnerabilidade

social,

proporcionando

principalmente:
 Garantir a segurança alimentar adequada e saudável às famílias em situação
de vulnerabilidade social, carência e em extrema pobreza, de forma
complementar;
 Incentivar o consumo de frutas, legumes e verduras à parcela da população
carente do Município de Anchieta;
 Estimular a produção de hortifrutigranjeiros por parte dos agricultores
familiares do Município de Anchieta;
 Gerar trabalho e incremento de renda para as famílias que trabalham no
campo.
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Público-alvo - Agricultores familiares / feirantes do município de Anchieta e por
outro as famílias carentes ou de extrema pobreza que vivem em situação de
vulnerabilidade social atendidas pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência
Social).
Tabela 53: Panorama do VALE FEIRA

Número de feirantes cadastrados no
programa

11 feirantes (de um total de 24 que são do
município de Anchieta)

Número de Beneficiários do CRAS

280 beneficiários

Valor mensal por beneficiário

R$ 44,00 (quarenta e quatro reais)

Valor investido em 2017

R$ 147.840,00 (cento e quarenta e sete mil,
oitocentos e quarenta reais)

 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)
Finalidade - O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) oferece
alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de
todas as etapas da educação básica pública. O governo federal repassa, a estados,
municípios e escolas federais, valores financeiros efetuados em 10 parcelas
mensais (de fevereiro a novembro) para a cobertura de 200 dias letivos, conforme o
número de matriculados em cada rede de ensino.
A partir da Lei 11.947/2009, do total de recursos repassados pelo FNDE para PNAE,
no mínimo 30% deve ser utilizado para aquisição de gêneros alimentícios
diretamente da agricultura familiar e suas organizações com a finalidade de
estimular o desenvolvimento econômico e sustentável das comunidades. Tal
aquisição é feita por meio de Chamamento Público específico para os agricultores
familiares, pescadores artesanais e suas representações.
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Tabela 54: Ações realizadas em 2017
Atividades

Nº

Objetivos

Criação
da
Comissão
de
Alimentação
Escolar

-

Por meio de Decreto (Decreto nº 11) - em 13/02/17, com objetivo de
dar operacionalidade à (s) Chamada(s) Pública(s) de 2017, bem como
acompanhar o desenvolvimento dos contratos firmados, composta por:
03 representantes da Secretaria de Educação;
01 representante da Secretaria de Agricultura;
01 Representante do Setor de Compras - Sec. de Administração
Elaboração do Termo de Referência e Edital da Chamada Pública;
Negociação e convencimento da Procuraria sobre a modalidade
“Chamamento Público” já que os mesmos não entendiam a
diferenciação e importância dos diferenciais da Chamada Pública da
agricultura Familiar;
Realização da Chamada Pública e acompanhamento de todo o trâmite
do processo;
Acompanhamento e avaliação das entregas realizadas pelos
contratados;
Avaliação dos avanços e gargalos do programa e a relação com os
agricultores/associações;
Início do processo da Chamada Pública de 2018;
Propriedades/ agricultores familiares de Anchieta que comercializaram
produtos junto ao PNAE / Chamada Pública/2017, com objetivo de
averiguar a produção;
CLAC - Alfredo Chaves - Cooperativa que comercializou produtos junto
ao PNAE / Chamada Pública/2017, com objetivo de averiguar a
produção.
Seminário sobre o PNAE - promovido pelo FOSEMAG, com
participação, além da Comissão, Associações de Agricultores e
STRAP.

Reuniões
Comissão

da
11

Visitas técnicas
realizadas

02

Participação da
Comissão em
encontros/
Seminários.

01

Chamada
Publica

1

Período de realização - maio de 2017;
Associações participantes - APROBANA /CLAC/ COOPERVIDAS CAFSUL .
Associações contratadas - APROBANA / CLAC / COOPERVIDAS*

TABELA 55- Dados da Chamada Pública PNAE / Anchieta 2017

TOTAL

REPASSE FNDE

CONTRATADO

LIQUIDADO

CANCELAD0

R$ 731.370,00

R$ 526.795,00

R$ 426.609,10

R$ 99.343,50

Fonte: Portal da Transparência Anchieta - ES e Secretaria Municipal de Educação

Com base nos dados da tabela 53 - o município de Anchieta atingiu 58% (cinquenta
e oito por cento) dos recursos repassados pelo FNDE, superando o percentual
mínimo de 30% de aquisição da agricultura familiar.
A não efetivação da aquisição de 100% (cem por cento) do que fora contratado se
deu pelo atraso no trâmite do processo da chamada pública, resultando na
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impossibilidade de entrega de alguns produtos, por terem passado do período de
safra, bem como, na redução do quantitativo que fora previsto para 10 meses, uma
vez que as entregas ocorreram em apenas em 06 meses.
 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (S.I.M.)
Finalidade - Inspecionar e fiscalizar a produção industrial e sanitária dos produtos
de origem animal, comestíveis e não comestíveis, adicionados ou não de produtos
vegetais, preparados, transformados, manipulados, recebidos, acondicionados,
depositados e em trânsito no município de Anchieta.
Público-alvo - Empreendedores (agricultores familiares e ou empresários) do
município de Anchieta que manipulem ou pretendem manipular produtos de origem
animal para comercialização no território municipal, assim distribuídos:
 Nas propriedades rurais fornecedoras de matérias-primas, destinadas ao
preparo de produtos de origem animal;
 Nos estabelecimentos que recebem, abatem ou industrializem as diferentes
espécies de animais de açougues, entendidos como tais, os fixados neste
Regulamento;
 Nos estabelecimentos que recebem o leite e seus derivados para
beneficiamento ou industrialização;
 Nos estabelecimentos que recebem o pescado para distribuição ou
industrialização;
 Nos estabelecimentos que produzem ou recebem mel e cera de abelha, para
beneficiamento ou distribuição;
 Nos estabelecimentos que produzem e recebem ovos para distribuição em
natureza ou para industrialização;
Atividades Desenvolvidas:
No primeiro semestre de 2017 foi retomada a discussão para implementação do
SIM, que até o momento havia apenas sido instituído por Lei (n.º 1044 / 2014),
buscando apoio junto ao IDAF e outros órgãos de regulação e controle sanitário. No
segundo semestre foi constituído um grupo de trabalho que posteriormente
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transformou-se na Comissão Municipal do SIM, com o intuito de estruturar e dar
funcionamento ao serviço.
1.3.4.3

ATIVIDADE PESQUEIRA

Dentre as principais atividades desenvolvidas no ano de 2017 destacam-se as ações
para a adequação das organizações sociais a nova legislação (Marco Regulatório,
Lei 13019). Apenas uma entidade se adequou e firmou Termo de Fomento com o
município, e as entidades que estavam com pendências nas prestações de contas
ou com impedimentos legais de firmar parceria, não foram possíveis desenvolver
atividades para o desenvolvimento do setor pesqueiro.
A secretaria realizou atividades de apoio a organização da documentação do
pescador e das embarcações, promoveu o curso POP para 35 pescadores,
habilitando-os a exercer a atividade de pesca.
Foi feita a manutenção do mercado municipal de pescado, apoio a atividades para o
desenvolvimento do turismo cultural e náutico, estruturação de uma sala de rádio
para atender os pescadores e disponibilização de madeiras para pequenas reformas
de barcos.
Os técnicos participaram das discussões inerentes ao desenvolvimento do setor,
como: legislações incompatíveis com a realidade da pesca, deficiências estruturais,
desarticulação do setor e necessidade de um planejamento para o desenvolvimento
do mesmo.
Houve a celebração de diversas parcerias ao longo do ano com os principais órgãos
do setor pesqueiro: INCAPER, IFES, CAPITANIA DOS PORTOS, MARINHA,
IBAMA, SEAG, ASSOCIAÇÕES E COORDENAÇÃO DA PESCA FEDERAL.
 PROGRAMA 31 – FOMENTO E APOIO A ATIVIDADE DA PESCA E
AQUICULTURA
• Concessão do Auxílio Defeso Caranguejeiros- Lei nº 706/2011 e 909/2014,
concedido quando não pode haver captura dos crustáceos. O auxílio foi
liberado

no

dia:

27/03/2017.

Foram

24

famílias

de

caranguejeiros

beneficiadas.
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• Curso Formação Aquaviários (Pescador Profissional)
Finalidade: Formação do pescador profissional para poder exercer a atividade de
pesca, em parceria com Capitania dos Portos e IFES de Piúma, no período de
16/10/2017 até 31/10/2017. Foram beneficiados 34 pescadores.

• Termo de Fomento nº 002/2017 – Associação de Maricultores,
Pescadores e Armadores de Anchieta- AMPA
O termo de fomento com a AMPA deu continuidade na Operacionalização do
Programa Federal de Subvenção Econômica do Óleo Diesel para as Embarcações
Pesqueira do Município (Inicio: 06/09/2017 até 31/08/2018)
O Programa é de suma importância para os pescadores de Anchieta, pois com a
subvenção do preço do óleo diesel os pescadores obtiveram uma economia de
aproximadamente um real ao preço do litro de óleo diesel e sabendo-se que isso é o
que mais onera, chegando a representar 50% do custo dos pescadores.
A continuidade do Termo de Fomento é indispensável para a manutenção da pesca
em Anchieta, por sua importância social e econômica.
• Legalização de
Marisqueiras

documentos

e

embarcações

de

Pescadores

e

Atividades Desenvolvidas:
 Legalização de documentos na SEAP – 197 atendimentos pescadores e 22
embarcações
 Legalização de documentos na Capitania dos Portos – 04 atendimentos
pescadores e 19 embarcações.
 Cadastro CEI Receita Federal – 03 atendimentos
 INSS – 02 atendimentos
 IBAMA – 12 Atendimentos
• Mercado Municipal de Pescado
Finalidade: Ser um espaço de comercialização capaz de oportunizar a venda da
produção dos pescadores e possibilitar o abastecimento das famílias.
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Público-alvo: pescadores artesanais
Atividades Desenvolvidas: manutenção do espaço físico, limpeza e higiene dos
boxes, descarte dos resíduos de peixes, organização dos pescadores para o uso do
mesmo.
• Carpintaria Naval
Finalidade: contribuir na manutenção da frota pesqueira, a fim de manter a
atividade de pesca e garantir a segurança dos pescadores.
Atividades Desenvolvidas: Disponibilização de madeiras para reparos nas
embarcações.
• Atendimento Rádio de Comunicação/Pescadores
Finalidade: solicitar informações sobre o tempo / mandar notícias para familiares/
pedir ajuda em caso de problema com a embarcação.
Público alvo: Pescadores e familiares de pescadores

Tabela 56: Atendimentos ao pescador
Atendimentos da Rádio
Mês / 2017

Embarcações atendidas

Janeiro

175

Fevereiro

290

Março

269

Abril

192

Maio

229

Junho

256

Julho

184

Agosto

259

Setembro

216

Outubro

227

Novembro

217

Dezembro

162 até (22/12)

 NAC- NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
Finalidade - O Núcleo de Atendimento ao Contribuinte (NAC) foi implantado pela
prefeitura, e vinculado à Secretaria de Agricultura, por meio de parcerias com vários
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órgãos / autarquias e entidades como SEFAZ, INCRA e IDAF para prestar serviços
de emissão e orientação fiscal e de regularidade da propriedade, dentre outros. O
papel do NAC é estimular, orientar e contribuir para que o produtor rural e o
Pescador Artesanal mantenham sua formalização fiscal e consequentemente,
melhorar a arrecadação do município, por meio da produção rural e pesqueira.
Atividades Desenvolvidas pelo NAC:
Bloco de produtor rural e do pescador - Cadastro para obtenção do bloco /
encaminhamentos de pedidos / fornecimento de bloco e recepção de nota fiscal, isto
é, lançamento dos dados junto ao sistema da SEFAZ;
Inscrição Estadual - adesão e preenchimento da FACA (Ficha de Atualização
Cadastral Agropecuária e Pesqueira) para ter acesso ao bloco de notas e nota fiscal
eletrônica;
Emissão da AIDF - Autorização de Impressão de Documentos Fiscais;
Emissão de SICALC - Sistema de Calculo - Atendimento ao produtor que perdeu
prazo correto de emissão e pagamento da DARF - Documento de Arrecadação da
Receita Federal;
Adesão a NFA-e - cadastro e orientação ao produtor para emissão da nota fiscal
eletrônica
Público-alvo - Produtores e Produtoras rurais e pescadores artesanais e suas
organizações coletivas

Tabela 57: Atendimentos do NAC

Inscrição Estadual

Recepção e cadastro de notas emitidas em 2016 e lançadas
em 2016/2017 – 1. 795 cadastros
Recepção e cadastro de notas emitidas em 2017 e lançadas em
2017 - 583 cadastros (dado provisório)
16

Emissão da AIDF

34

Adesão a NFA-e

61

Bloco de
Pescador

Produtor

Rural

e
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Tabela 58: Notas fiscais de produtor rural e pescador emitidas em 2017*
Quantidade de notas emitidas

Valor Total

583
Fonte: NAC/ Dez 2017

R$ 5.314.637,26

Tabela 59: Número de Inscrição Estadual e Bloco de Notas em Jun/2017
Inscrição Estadual

Bloco de Nota

Agricultura

1.001 (sendo 866 agricultores)

548

Pesca

285

15

Total

1.286

563
Fonte: NAC/ Dez 2017

A tabela acima demonstra que existia, em junho de 2017, 1.001 inscrições
estaduais, porém dessas, apenas 548 produtores produziram seus blocos de nota
fiscal, isto é, em torno de 54%. Soma-se a este dado o fato que nem todos com
bloco de notas de fato realizaram a emissão de notas. Existem blocos que nunca
emitiram notas ou que no máximo emitiram apenas 01 nota. Esta realidade mostra o
quanto ainda se faz necessário dinamizar, estimular, estender e cobrar a
regularização fiscal no meio rural e pesqueiro.

 ASSOCIATIVISMO
Finalidade:

Estimular

a

organização

coletiva

dos

pescadores

artesanais,

promovendo a inclusão social e a articulação de iniciativas econômicas que ampliem
as oportunidades de trabalho, distribuição de renda, produção de alimentos,
melhorias na qualidade de vida e fortalecimento da pesca artesanal.
Público-alvo - Associações pesqueiras
Atividades Desenvolvidas
• Levantamento do número e tipo de Associações presentes no município
(moradores, pescadores e outras);
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• Realização de Seminário sobre Marco Regulatório das Parcerias com
Organizações da Sociedade Civil (lei nº 13.19/2014);
•

Realização de Seminário sobre Associativismo, Cooperativismo e Mercado;

• Apoio técnico para revisão de Estatuto (AMPA);
• Inicio de levantamento de bens em comodato para posterior formalização de
acordo com os moldes do Marco Regulatório.

 COMDERS- Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesqueiro
Sustentável de Anchieta
Finalidade - tem caráter deliberativo, consultivo e fiscalizador, das políticas
municipais que visam o Desenvolvimento Rural e Pesqueiro Sustentável, através da
deliberação do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural, dos programas
Estaduais e Federais relacionados à reforma agrária, a agricultura familiar e pesca,
com funcionamento permanente.
Público-alvo - Agricultores e Pescadores em geral / Composição do COMDERS:
Sociedade Civil Organizada e Poder Público.
Atividades Desenvolvidas:
Recomposição do Conselho - Com base na Lei 756/2011, em vigência no início de
2017, as entidades e órgãos da Sociedade Civil e Poder Público foram convidados a
indicarem seus representantes, para que se pudessem iniciar as atividades anuais
do Conselho.
Revisão de Lei e Regimento Interno - Dada a necessidade de atualizar a legislação
à realidade atual das Entidades e Órgãos, bem como à conjuntura das atividades
agrícolas e pesqueiras, foi encaminhado pelo COMDERS a proposta de revisão que
só fora colocada em votação na Câmara Municipal no dia 05/12/17. Atualmente está
aguardando a publicação da lei para se proceder com a recomposição e Decreto de
nomeação.
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Considerando que o papel do COMDERS e subsidiar a atuação e fiscalização do
poder público no que se refere ao desenvolvimento das atividades econômicas,
pesca e agricultura, além do já mencionado, o Conselho também promoveu:
• Eleição do Presidente e do Secretário Executivo do COMDERS
• Apresentação do Panorama atual e principais ações/atividades voltadas aos
segmentos PESCA e AGRICULTURA, desenvolvidas pelos órgãos do Poder
Publico e Entidades da Sociedade Civil;
• Aprovação de critérios para a participação dos Feirantes agricultores
familiares e dos pescadores artesanais no Programa Vale Feira para compor
a normatização conjunta (decreto) das Secretarias de Agricultura e
Assistência Social;
• Aprovação dos objetivos, programas e atividades da Secretaria de Agricultura
e de Pesca para o PPA 2018-2021.

 Piscicultura Visita Técnica “Insumos, Manejo e Mercado”- 05/09/2017,
em Olivânia - Propriedade de Fábio Catani
Finalidade - Fomentar e difundir técnicas de manejo e criação de piscicultura (Tilápia)
Público-alvo – Produtores rurais (pscicultores)
Atividades Desenvolvidas: Visita técnica a uma propriedade do município que realiza o
processo de produção de tilápia desde os alevinos até a engorda do pescado.

1.3.5 EIXO: INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
OBJETIVOS:
•

Reestruturar o sistema de limpeza, coleta e destinação dos resíduos;

•

Criar a central de gerenciamento da frota de veículos, otimizando a logística e
reduzindo despesas;
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•

Fortalecer as parcerias com os Governos Federal e Estadual, municípios vizinhos,
empresas privadas e demais Instituições do município para melhorar a mobilidade
urbana;

•

Manter as ações de melhoria e conservação dos equipamentos públicos.

Durante o exercício de 2017, muitos contratos passaram por uma análise do setor
Técnico da Secretaria de Infraestrutura para averiguar os valores contratuais bem
como os quantitativos contratados.
Após conclusão das análises, e em observância ao Decreto de Contingenciamento,
muitos contratos tiveram seus valores reduzidos e outros foram utilizados em
quantidades bem inferiores sem, contudo, comprometer a prestação dos serviços, e
outros ainda foram cancelados. Todas as medidas adotadas com fito de adequar o
orçamento, buscando o equilíbrio entre a despesa e receita.

1.3.5.1 Serviços Urbanos e Comunidades do Litoral
Dentro das atribuições do setor de serviços urbanos estão inclusas a limpeza
urbana, a destinação do lixo, os pequenos reparos em prédios públicos e a
manutenção de vias públicas.
Assim, no ano de 2017, foram realizados 548 atendimentos. Os serviços foram
programados para melhor atender aos bairros na retirada de entulho e coleta de lixo,
pequenos reparos dos prédios públicos e limpezas das vias.
Com o agendamento do serviço Limpa-Fossa, no ano de 2017, foram realizados
2.673 atendimentos, entre órgãos públicos e população em geral.

1.3.5.2 Iluminação Pública
Não foram encontrados material de reposição e de consumo, em estoque, para a
devida continuidade aos serviços. Como alternativa, a equipe usou de criatividade
para reaproveitar materiais, antes considerados sucatas, transformando-os e
tornando-os próprios para uso. Foram reutilizados reatores, lâmpadas, refletores,
braços e luminárias.
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No 1º semestre do ano 2017, foram realizados 2.945 atendimentos, conforme tabela
seguinte:
Tabela 60: Comunidades atendidas

Localidade

Atendimentos

Anchieta Sede

1.100

Litoral

929

Interior

916

Total

2.945

1.3.5.3 Programa Água no Interior

No início do ano de 2017 foram encontradas muitas bombas d’águas queimadas e
comunidades sem o abastecimento de água potável. Iniciou-se então o processo de
manutenção dos motores elétricos queimados e recuperação de 13 bombas,
reduzindo custos, como a contratação de empresas prestadoras de serviços.
Foram utilizadas boias automáticas de nível, nas comunidades do interior, o que
evitou o desperdício de água e revitalizou os lençóis freáticos de forma que os poços
pudessem aumentar o nível de água e garantir a integridade dos equipamentos.
Foram instalados também novos painéis com chaves de partida com relê, mais uma
forma de resguardar os equipamentos instalados.
As comunidades do município são atendidas pelo abastecimento de água da
prefeitura gratuitamente, mantendo uma equipe exclusiva para atendimento de
eventuais problemas, trabalhando de forma que a comunidade não fique sem água.

1.3.5.4. Manutenção da Frota Municipal
A Gerência de Transportes tem como função a gestão da frota municipal, que inclui
atividades

como

a

manutenção

Preventiva

e

Corretiva;

o

Controle

de

Abastecimentos de combustíveis e lubrificantes; a Regularização da frota; o
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Gerenciamento e Fiscalização dos contratos de prestação de serviço; a elaboração
de processos licitatórios para a contração de serviços; o apoio às atividades das
demais secretarias; ao Corpo de Bombeiros através de fornecimento de
combustíveis e manutenção dos veículos do Convênio de Cooperação Técnica
003/2016, válido até 31/12/2025.
1.3.5.5. Geo-Obras
Elaboração do Plano de Ação para inclusão, atualização e manutenção do sistema
Geo-Obras, vez que o Município estava com mais de 70 (setenta) contratos sem a
devida inclusão, conforme processo administrativo n. 3.798/2017, visando atender
ao que dispõe a Resolução TC nº 245, de 24 de julho de 2012, que dispõe sobre o
Sistema Informatizado de Controle de Obras Públicas – GEO-OBRAS ES e
estabelece procedimentos de cadastramento e acompanhamento de obras e
serviços de engenharia, executados pelas unidades gestoras estaduais e municipais
e dá outras providências.;
Atividades realizadas durante o ano de 2017, através de contratos de prestação
de serviço:

•

Manutenção de lanternagem, capotaria e estofamento de 03 equipamentos, 37
veículos da linha leve, 25 veículos linha pesada e semipesada (Ônibus, Microônibus, Caminhões, Vans, Ambulâncias, Camionetes), pertencentes à frota
Municipal;

•

Atendimento a manutenção de 27 veículos da linha pesada e semipesada
(Ônibus, Micro-ônibus, Caminhões, Vans, Ambulâncias, Camionetes) e 05
equipamentos pertencentes à frota Municipal;

•

Atendimento a manutenção de 40 veículos da linha leve;

•

Atendimento a manutenção de 14 motocicletas;

•

Serviço de borracharia de pneus para 50 veículos da Linha Leve, 30 veículos da
Linha Semi Pesada e Pesada (Ônibus, Micro-Ônibus, Caminhões, Vans,
Ambulâncias, Camionetes) e 05 Equipamentos;
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•

Regularização da Frota da Saúde e da Infraestrutura perante o Departamento
de Estradas e Rodagens do Estado do Espírito do Santo (DER-ES) e Inspeção
dos Cronotacógrafos (INMETRO);

•

Fornecimento de Pneus para frota do Município;

•

Serviço de reforma de pneus para 11 veiculos da linha Semi Pesada e Pesada
(Ônibus, Micro-Ônibus, Caminhões, Vans, Ambulâncias, Camionetes) e 02
Equipamentos;

O maior desafio do setor é conseguir organizar a frota municipal, otimizando custo
com controle logístico e manutenção preventiva.

1.3.6 6º EIXO: MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
OBJETIVOS:
•

Captar recursos externos para desenvolvimento dos projetos ambientais;

•

Implantar a gestão efetiva das Unidades de Conservação;

•

Fortalecer a gestão das UC’s: RDS Papagaios, APA Tartarugas, APA Monte
Urubu, Parque Natural Lagoa Verde;

•

Rever e adequar as normas de gestão, de licenciamento ambiental e de controle
de atividades potencialmente poluidoras e degradadoras ao meio ambiente que
sejam de responsabilidade do município;

•

Fomentar ações de ampliação das áreas verdes públicas e particulares;

•

Capacitar os proprietários de áreas verdes e de nascentes para a exploração
comercial sustentável.

1.3.6.1 CENÁRIO ENCONTRADO NOS SETORES DE RECURSOS HÍDRICOS E
NATURAIS E LICENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
• Gestão de Resíduos Sólidos: Coleta Seletiva suspensa por falta de
pagamento do convênio da UNIPRAN – Unidade de Triagem;
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• Gestão de Unidades de Conservação – UC’s:
 Uso indevido do recurso de algumas contas de compensação ambiental das
unidades, sem justificativa;
 Pendência de documentos nos planos de trabalho;
 Impossibilidade de uso do recurso até a regularização das pendências.
 Falta de gestão total do espaço protegido (invasões de áreas verdes,
públicas, e terrenos de marinha);
 Solicitações pendentes da Comunidade de Guanabara, nunca atendidas;
 Falta de limpeza e poda;

• Áreas verdes Municipais (Áreas Públicos e APP's
 Processo de contratação de empresa prestadora de topografia e cercamento,
vigente até julho de 2017, sem uso, e com o primeiro serviço realizado, sem
pagamento;
 Mapeamento de áreas verdes realizado parcialmente, mas, muitas áreas sem
registro de imóvel;
 As áreas mapeadas sem demarcação topográfica para precisão de
cercamento;
 Muitas Áreas verdes invadidas com construções consolidadas;
 Material adquirido em 2016 como mourões, cercas e assessórios, não foram
encontrados, exceto os localizados em 05 áreas cercadas;

• Cobertura Vegetal Municipal e Arborização Urbana
 Viveiro Municipal em completo abandono, sem cuidados e sem mudas;
 Plano de Arborização Urbana, com produtos apresentados, sem pagamento;
 Nenhum registro de recuperação de lagoas;
 Lei do PSA Municipal revogada e substituída pela Lei Águas do Benevente;
 Serviço de corte e podas com demanda reprimida desta 2014, com cerca de
50 processos;
 O local do viveiro totalmente insalubre;
 Inexistência de equipamentos de segurança para equipe de poda e corte;
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 Carro da poda com problemas mecânicos (saveiro e caminhonete);
 Falta de equipamento de trabalho para equipe de poda.

 Sem registro de trabalho com nascentes;

A Gerência de Recursos Hídricos e Naturais- GORHN é responsável pela gestão
dos recursos naturais, através do desenvolvimento de programas, projetos e ações
que venham a contribuir com a preservação, conservação e recuperação dos
mesmos, voltados à sustentabilidade ambiental do município.
De acordo com a realidade ambiental do Município de Anchieta, observado o
diagnóstico do setor, realizado no início dos trabalhos, alinhando-se ao Plano de
Governo da administração, e em observância aos projetos que já existiam no
município,

considerados

básicos

e

relevantes,

a

GORHN,

visando

o

desenvolvimento ambiental do município, organizou o desenvolvimento de suas
ações estrategicamente agrupadas nas seguintes áreas, fig.01:

Fig.01 – Gestão, atuação e competências da GORHN/SEMAN.

Fonte: Gerência de Recursos Hídricos e Naturais, 2017
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Fig.02– Atribuições por setores – GORHN.

• Programas/Projetos elencados no Planejamento Estratégico - a partir do
diagnóstico das necessidades do município para o desenvolvimento
ambiental e fortalecimento dos recursos naturais, culminado com o seminário
de elaboração do Planejamento Estratégico desta administração, foram
elencados os seguintes programas e projetos para desenvolvimento desta
gerência:
Tabela 61 – Programas, projetos e ações definidos no Planejamento Estratégico –
GORHN/SEMAN

º
1

2

Título dos Programas, Projetos e Ações.
Programa de Gestão de Resíduos Sólidos, composto
dos projetos:
Projeto 1: Coleta na escolas e prédios públicos.
Projeto 2: Ampliação e restruturação da coleta seletiva.
Projeto 3: Compostagem de resíduos sólidos.
Projeto 4: Reaproveitamento da casca do coco verde.

Programa Plante + Anchieta, composto dos projetos:
Projeto 1: Arborização urbana.

Eixo

Prio.

8

1

Prazo

1

CP

1

LP

2
2

MP
MP

Resp.

SEMAM

8

1
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Projeto 2: Recuperação de nascentes e áreas
degradadas.
Projeto 3: Recuperação, cercamento e sinalização de
áreas verdes.
Projeto 4: Criação do viveiro e do horto municipal.

3

4

Programa de Gestão e Fortalecimento das UC’s,
composto dos projetos:
Projeto 1: RDS Papagaios.
Projeto 2: APA Tartarugas.
Projeto 3: APA Monte Urubu.
Projeto 4: Parque Natural Lagoa Verde.
Projeto 5: Criação de novas UC’s e áreas protegidas.

8

2
1

MP
LP

1

MP

2
2

MP

1
1
2
2
2

MP
MP
MP
MP
LP

Programas de Educação Ambiental e Mobilização
Social
Educação Ambiental Formal e Não formal – escolas e
comunidades

SEMAM

SEMAM

CP, MP,
LP

CP – Curto prazo; MP – Médio Prazo;
LP – Longo Prazo.
Fonte: Planejamento Estratégico Gestão 2017 – 2020 – Seminário de Capacitação com a Equipe
Técnica de Governo, março 2017.

• Necessidades elencadas durante o ano de 2017
Considerando o papel e as competências desta gerência, responsável por grande
parte do desenvolvimento e melhoria ambiental do município, foram elencadas
durante o ano de 2017, necessidades básicas a serem supridas, visando maior
efetividade e cumprimento das metas previstas, como segue em síntese:
Ampliação ou criação de Equipe Operacional para o Setor;
Ampliação do número de técnicos do setor de análise ambiental e de projetos;
Ampliação do número de técnicos do setor de Poda e Cortes;
Serviços de Topografia e parceria com o Patrimônio Imóvel – Essa
necessidade foi parcialmente encaminhada com a contratação de
agrimensores para atender o setor de patrimônio Imóvel.
 Contratação de Coordenador de Educação Ambiental;
 Estruturação de espaço adequado e equipe para Resgate de Fauna;
 Melhoria ou transferência do Viveiro Municipal





PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES REALIZADAS
• Elaboração e Implementação do Programa Plante Mais Anchieta - Projeto
de Recuperação de Nascentes “ Plantando o Futuro”
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 Reunião geral com INCAPER, Sindicato Rural dos Trabalhadores e Secretaria
de Agricultura para celebrar parceria;
 Finalização da Elaboração do projeto de Recuperação de Nascentes
o “Plantando o Futuro”;
 Elaboração do Projeto Técnico para nascente 01;
 Busca de parceiros financeiros e de apoio para execução do projeto;
 Realização de parceria com Vale do Rio doce e Instituto Terra;
 Recuperação da Nascente 01 - Semana do meio ambiente, em Alto Joeba –
cercamento, plantio, construção de caixas de água para gado (lançamento do
Programa) – patrocinado pela iniciativa privada;
 Monitoramento do plantio com irrigação durante 90 dias e assistência ao
produtor quanto à captação de água para gado;
 Doação de mudas para recuperação de nascentes, solicitadas por
particulares;
 Visita técnica em Alegre –Projeto caixas secas;
 Participação no evento Benevente limpo;
 Articulação de parceria com Vale do Rio Doce

• Elaboração e Lançamento do Projeto de Composta Anchieta –
Compostagem doméstica-

Projeto premiado com segundo lugar do

Prêmio Ecologia Estadual
Finalidade: Reduzir a quantidade de resíduos orgânicos enviados ao aterro sanitário,
por meio da reciclagem e reaproveitamento dos resíduos, na geração de adubo
orgânico.









Elaboração de Regulamento, peças gráficas;
Divulgação em sites e cartazes nas comunidades;
Aquisição das composteiras domésticas;
Capacitação das famílias para o projeto de compostagem;
Solenidade de lançamento do projeto;
Monitoramento mensal do projeto com visitas às
Residências participantes e geração de relatórios
Elaboração do Projeto e os subprojetos de: Pátio de compostagem,
Mobilização social, e logística de coleta seletiva de orgânicos (coleta tríplice).

• Execução de Plano de Ação de Educação Ambiental para fortalecimento
da participação popular na coleta seletiva setembro a dezembro.
 Elaboração do Plano de Ação;
 Realização de Exposição Itinerante em prédios públicos;
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 Realização de Mobilização ambiental para funcionários de prédios públicos;
 Realização de Exposição Itinerante nos bairros com ônibus da Educação
Ambiental;
 Entrevistas encadeadas na rádio SIM FM;
 Criação do Minuto Ambiental.
• Transferência dos Serviços de coleta seletiva pública para Associação
de Catadores UNIPRAN e Parceria para continuidade dos serviços de
Processamento dos resíduos.







Articulação com Secretaria de Infraestrutura;
Elaboração de Plano de Trabalho, segundo Marco Regulatório 13.019/14;
Abertura e acompanhamento de processo;
Assinatura de Termo de Colaboração.
Publicidade: divulgação em site, entrevistas em rádio, etc.
Elaboração de Plano de Mobilização ambiental para mudança de cronograma,
em janeiro de 2018.

• Acompanhamento do TCA 002/13 – Lixão e TCA 001/13.
Finalidade: Atender as determinações do MP-ES, em cumprimento à PNRS, Lei
12.305/10.
Participação em audiência Pública - apresentação dos andamentos;
Visita Técnica ao lixão;
Análise do PRAD para lixão em questão;
Ação conjunta com secretaria de Infraestrutura para intervenção de
aterramento (paliativo) no lixão de Aparecidinha, por determinação do
Ministério Público;
 Apresentação de relatório de desempenho da coleta seletiva ao MP de
Anchieta.





• Gestão das Unidades de Conservação- UCs Municipais
 Análise das contas de compensação junto ao IEMA para as devidas
providencias
 Articulação com o IEMA na busca de soluções para as pendências;
 Reuniões com comunidades das áreas de influência das UCs de Monte
Urubu, Parque Natural Lagoa Verde, e APA de Tartarugas para
encaminhar ações;
 Encontro Catadores de Caranguejo na Serra/ES
 Participação nas reuniões do Fórum Gestor dos Manguezais – IEMA;
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 Elaboração e publicação da Portaria de Criação do Conselho Gestor da
APA Tartarugas;
 Vistorias em áreas degradadas e em atendimento à denúncias;
 Recuperação de áreas degradadas;
 Autorizações para extração de aroeiras entre abril e junho;
 Prestação de contas das compensações ambientais;
 Alteração do Plano de Trabalho da RDS;
 Construção do Projeto da Sede da RDS – em andamento.
 Participação no Curso de gestão de UCs – IEMA x IFES;
 Participação no Evento Nosso Monte, em Belo Horizonte, na UC Monte
Urubu;
 Parceria com SPU para resolução de invasões e outros usos indevidos na
área de marinha.

• Áreas Verdes Municipais (Áreas Públicas e APP's)
Finalidade: Realizar a gestão adequada das áreas verdes municipais, realizando
cercamento, sinalização e recuperação quando necessário.
 Busca de parceria com Patrimônio Imóvel para resolução dos problemas de
registros de imóveis das áreas e serviços de topografia;
• Cobertura Vegetal Municipal e Arborização Urbana
Lançamento do Programa Plante + Anchieta:
 Projeto de Plantando o Futuro - Recuperação de nascente 1 em Alto Joeba –
plantio de cerca de 160 arvores.
 Arborização do Bairro Residencial Martins – cerca de 120 arvores plantadas –
Semana do Meio Ambiente;
 Arborização de Espaço Público - trecho Ponte Cônego barros à escola Novo
Horizonte, plantio de 21 árvores Semana da árvore
 Arborização Espaço Público Praça das Graças, plantio de 01 Sibipiruna;
 Arborização Espaço Público Vila Olímpica – semana da árvore- cerca de 40
árvores;
 Recuperação de áreas degradadas na UC Tartarugas;
 Monitoramento e irrigação dos plantios durante 90 dias;
• Promoção de Ações de Educação e mobilização ambiental
 Coleta do óleo de cozinha usado nas escolas de Parati, Recanto do Sol, e
Ubu;
 Capacitação dos funcionários da empresa prestadora de serviços de limpeza
pública referente a coleta seletiva.
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 Reunião pública com a comunidade do bairro Residencial Martins para
esclarecimento do projeto de arborização;
 Visita ao Projeto “Abrace a Vida “ – Bairro Nova Anchieta, para apoio e
desenvolvimento de ações segundo a demanda solicitada pelo bairro;
 Lançamento do Projeto ‘Se Liga Anchieta” – palestras em 02 escolas da
Sede;
 Comemoração do Dia da água – parceria com vigilância ambiental, em
atividade na escola de Emboacica;
 Caranguejeiros – parceria com agricultura na mobilização para recebimento
do benefício e palestras de mobilização quanto ao defeso e RDS papagaio;
• Palestras (04) na escola de Mãe-bá em comemoração a semana do meio
ambiente com o tema Descarte de Lixo;
 Palestra no centro de convivência de Nova Anchieta/Planalto com o tema
Descarte de lixo.
 Exposições itinerantes nos prédios públicos, visita itinerante com o ônibus
ambiental nos bairros e mobilização de funcionários públicos;
• Elaboração de Portfólio de Projetos para captação de recurso de
compensação ambiental, nas licenças ambientais municipais
• Reestruturação do projeto Salvamar
• Elaboração de Edital para Termo de Colaboração do SOS Matilha
• Doação de 1052 mudas do viveiro municipal
• SETOR DE LICENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

O Licenciamento Ambiental tornou-se obrigatório em todo o território nacional desde
1981, através da Lei Federal 6.938/81. Desde então, empresas que funcionam sem
a Licença Ambiental estão sujeitas às sanções previstas em lei, incluindo as
punições relacionadas na Lei de Crimes Ambientais, instituída em 1998:
advertências, multas, embargos, paralisação temporária ou definitiva das atividades.
O Licenciamento Ambiental é imprescindível para o correto gerenciamento dos
recursos naturais no município de Anchieta e é através da fiscalização que as ações
que impactaram no meio ambiente foram conduzidas nos termos da legislação
vigente.
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A Gerência Operacional de Fiscalização, Controle e Licenciamento AmbientalGOLCF é responsável pela análise técnica ambiental de empreendimentos lotados
no município, visando prioritariamente a mitigação de impactos ambientais oriundos
de suas atividades, garantindo o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico,
social e ambiental e por garantir também, o atendimento as exigências legais,
através da fiscalização ambiental no município.

• AÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2017
 Abordagem da Fiscalização Ambiental
Através da parceria com o IBAMA, houve em 31/03/2017, treinamento de
Abordagem da Fiscalização para a equipe. O treinamento aconteceu no mangue de
Anchieta, e teve a duração de 3 horas. A ementa discutida foi como proceder
durante a fiscalização ambiental, como agir em situações de risco, cuidado com
armadilhas (emboscadas) e medidas de primeiros socorros.
 Capacitação em Fiscalização Ambiental
O curso de capacitação em Fiscalização Ambiental teve o objetivo principal
possibilitar aos servidores da Prefeitura Municipal de Anchieta conhecimentos
técnicos ambientais e dos procedimentos adequados na lavratura de notificações,
autuações, apreensões, interdições ou embargos, bem como verificar como deve
proceder a Fiscalização Ambiental, de maneira a buscar a prevenção na solução de
conflitos ambientais, buscando a excelência na qualidade dos serviços prestados.
Este treinamento teve carga horária de 120 horas, distribuídas em 20 horas para o
tema “Proteção e conservação da flora”; 16 horas de Legislação Ambiental; 18 horas
de Fiscalização Ambiental; 42 horas sobre Proteção e Conservação da Fauna e 24
horas de aulas práticas de Implantação de projetos e Manejo de Fauna Silvestre.
Ocorreram entre os dias 21 de agosto a 05 de setembro de 2017 palestras
ministradas por Policiais Ambientais, analistas do IBAMA e do IEMA e
representantes do Instituto de Pesquisas e Reabilitação de Animais Marinhos do ES
(IPRAM ES).
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 Revisão do Zoneamento Municipal - Plano Diretor Municipal
• Elaboração e revisão dos mapas de zoneamento municipal, através do
levantamento e tratamento de dados de geoprocessamento: levantamento de
dados com fontes (IJSN, IDAF, IBGE, MMA), tratamento destes dados
(verificação de DATUM, informações georreferenciadas, entre outros).
• Delimitação de zonas a partir de aerofotografias: bases online de dados,
como do IDAF, GEOBASES, entre outros;
• Análise em loco, quando as características da aerofotografia eram
desatualizadas.
 Licenciamento Ambiental: em 2017 foram emitidas 57 licenças ambientais.
Gráfico 09: Quantidade de documentos emitidos pela GOLCF em 2017.

Todo processo administrativo direcionado para o setor de Licenciamento Ambiental
é obrigatoriamente atendido com vistoria, análise e emissão de parecer técnico.
Durante o ano de 2017 foram emitidos neste setor, 162 relatórios e pareceres
técnicos.
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Gráfico 10: Parecer e Relatórios Técnicos

• Controle e Fiscalização ambiental
O setor desenvolve ações de controle e vigilância destinadas a impedir o
estabelecimento ou a continuidade de atividades consideradas lesivas ao meio
ambiente, ou ainda, daquelas realizadas em desconformidade com o que foi
autorizado.
Dentre as atividades desenvolvidas estão: a rota nas Unidades de Conservação,
defesos (neste período prevaleceu o defeso do caranguejo), vistorias, resgate de
fauna, atendimento de denúncias e apoio a outros setores da SEMAN. No gráfico
abaixo apresenta-se a atuação da fiscalização ambiental no último trimestre de
2017. Vale observar o crescimento principalmente, na demanda de denúncias.
Gráfico 11: Análise quantitativa do aumento na demanda da Fiscalização Ambiental.
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• Revisão da legislação ambiental municipal
Visando a atualização das diretrizes de licenciamento e fiscalização ambiental
buscou-se, em 2017, melhorias nos Decretos de Licenciamento Ambiental e de
Fiscalização.
• Programa Se liga na Rede
Programa desenvolvido para incentivar a população apta a se ligar ao sistema de
esgotamento sanitário, fazendo com que os efluentes domésticos dessas
residências sejam tratados adequadamente.
Ações executadas: palestras em escolas localizadas nos bairros onde as
residências estão aptas a serem ligados e entrega de comunicado explicativo, de
casa em casa.

1.3.7 EIXO: COMUNICAÇÃO E IMPRENSA
OBJETIVOS:
•

Atualizar e implantar o Plano de Comunicação Institucional;

•

Reestruturar e reorganizar o Portal da Transparência;

•

Ampliar os diversos espaços de participação social, reconhecendo-os e
integrando-os à formulação e avaliação das políticas públicas.

1.3.7.1 GASTOS COM PUBLICIDADE
 A Prefeitura Municipal de Anchieta investiu, em 2017, o valor de R$
634.489,45 (seiscentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e nove

reais e quarenta e cinco centavos) em serviços de comunicação institucional.

1.3.7.2 PRINCIPAIS AÇÕES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO
A Gerência de Comunicação Social é o setor responsável por toda comunicação
institucional da prefeitura e está ligada diretamente à Secretaria de Governo.
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Internamente é estruturada por um profissional de jornalismo, um relações públicas
dois publicitários e um auxiliar administrativo. Dividida informalmente por áreas de
atuação, como Assessoria, Jornalismo, Artes, Fotografia e Audiovisual.
As ações realizadas por esses profissionais passam pela rotina da assessoria de
imprensa e designer gráfico, além de atuações específicas como a produção,
atualização e acompanhamento das redes sociais, manutenção e gerenciamento do
site, recolhimento de matérias em eventos e reuniões diversas. Realiza ainda
cobertura dos eventos com a fotografia e filmagem/edição. Ainda realiza demandas
internas e externas de criação de artes para solicitações de eventos e programações
da Prefeitura em geral e promoção cultural e turística do município.
As solicitações de divulgação, a produção e a divulgação do conteúdo, coberturas
fotográficas, o atendimento à imprensa e os clippings são realizados e arquivados na
Gerência. A maioria das produções elaboradas pela Comunicação Social parte das
solicitações de divulgação, enviadas pelas Secretarias e Gerências por e-mail ou
telefone.

Tabela 62: Solicitações de divulgação recebidas e pautas geradas a partir das solicitações

Itens

Gestão 2017

Solicitações

350

Pautas geradas

1.226

As pautas são geradas a partir das solicitações recebidas e são divididas de forma
categorizada e multiplicadora com as solicitações de divulgação que são enviadas. É
importante destacar a relevância em se trabalhar com o apoio das Secretarias, uma
vez que essas precisam ser ouvidas e divulgadas, é necessária uma via de mão
dupla para uma boa comunicação.
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• Comunicação Interna
A Comunicação Interna da Prefeitura Municipal de Anchieta é promovida por meio
de um conjunto de ações que envolvem a divulgação de informações,
particularmente, na Internet e por planejamento de ações, eventos e programações
das Secretarias. É uma atividade que precisa ser ampliada e melhor desenvolvida.

• Agentes de Comunicação
Uma das medidas tomadas foi a nomeação de Agentes de Comunicação que são
funcionários de cada Secretaria com função servir como ponte entre a Gerência de
Comunicação Social e a suas respectivas Unidades. Esse agente é quem coleta os
dados e ajuda a criar pautas e a viabilizar os eventos e atividades. São essas
pessoas que entram em contato com a Gerência para criação de ações que possam
melhorar a comunicação e a divulgação da sua Secretaria.
Em 2017 foram realizados três encontros com os Agentes de Comunicação,
incluindo uma palestra com participação de jornalista e apresentador Bruno
Faustino. A nova medida tem sido bem positiva, vista que as demandas de trabalho
têm sido mais práticas e rápidas, facilitando e economizando tempo em ambas as
partes.
• Comunicação Externa
Nesse contexto, uma das principais atividades é o relacionamento com a Imprensa
local, regional e nacional, que se dá por meio de um conjunto de informações
fornecidas que visa subsidiar a redação/produção de notícias sobre os mais variados
assuntos.
Outra frente de trabalho importante da Gerência de Comunicação no que diz
respeito ao relacionamento com a imprensa é o envio de sugestões de pauta
(releases) para os veículos. Os releases são enviados para a imprensa local,
regional e nacional com o objetivo de informar os jornalistas dos mais diversos
setores de cobertura sobre a Prefeitura Municipal de Anchieta e do município, que
interessam à sociedade em geral. O intuito é que se tornem notícia nos veículos. O
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foco desse trabalho é ampliar a inserção de matérias sobre a mídia, promover a
transparência das atividades, apresentando os seguintes resultados em 2017:

• 1.066 matérias como sugestão de pauta à imprensa.
O Clipping é realizado pela Gerência e trata-se do registro diários de todas as
informações que foram divulgadas sobre a Prefeitura de Anchieta na mídia local,
regional e nacional. A clipagem é feita diariamente e arquivada na rede online da
Prefeitura. Além de quantificar a eficácia dos releases enviados à imprensa, o

Clipping facilita a busca por informações divulgadas sobre a Prefeitura na imprensa.
Abaixo segue a quantidade de clippings realizados no ano de 2017 via online e na
mídia física, como matérias, notas, rodapés, capas, etc.

Tabela 63: Dados relativos dos clippings físicos e onlines realizados

Clipping físico

Clipping online

453

982
.

Os clippings foram realizados nos seguintes jornais:
• Aqui Notícias;
• Gazeta Online e Impressa;
• A Tribuna Online e impressa;
• G1;
• Jornal Notícias e Negócios;
• Panorama Capixaba;
• Primeira Página;
• Folha de Guarapari;
• Hora Aghá;
• Espírito Santo Notícias;
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• Anchieta em Foco;
• Hora da Gente;
• Imprensa Livre;
• Litoral Sul Capixaba;
• Jornal O Navegador
• Portal 27.
A Comunicação Externa tem sido promovida, particularmente, por meio de
estratégias via Internet. Esse comportamento é reflexo de uma estratégia de inserir a
Prefeitura no cotidiano dos habitantes, vista que as redes sociais são ferramentas
que hoje é utilizado por todos, e de criar um tipo de diálogo que se estabelece com
públicos de interesse da Prefeitura.
Portanto, são usados como, por exemplo, o Portal da Prefeitura Municipal de
Anchieta, que por mês tem o alcance por média de 24.788 de usuários e as redes
sociais (Instagram e Facebook da Prefeitura Municipal de Anchieta) como forma de
comunicar.

Tabela 64: Dados relativos ao Portal da Prefeitura Municipal de Anchieta.

Dados
Visitantes do portal
Textos publicados ano

Gestão 2017
297.456
1.226

Fonte: Estatística do Google Analytics de 2017.

As estatísticas demonstram como a Internet é um caminho efetivo para ampliar as
divulgações. Em 2017, as postagens da página do facebook tiveram 19.065 curtidas:
54,15% homens, em sua maioria com a idade de 18 a 24 anos e um total de 1.560
postagens realizadas pela Gerência de Comunicação Social.
Outra rede social que tem sido usada é o Instagram que atualmente possui 3.984
seguidores, com 484 postagens, em 2017. O perfil apresenta um conteúdo mais
despojado, tem fotos do município, das paisagens, das praias, tanto da perspectiva
da Prefeitura, como de sugestões dos seguidores que mandam fotos para serem
postados no perfil. É uma rede usada também para divulgar eventos de turismo e
das demais Secretarias da Prefeitura.
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Nesse contexto destaca-se também o “Zap da PMA”, onde mensagens são enviadas
diariamente a mais de 300 pessoas cadastradas, por meio de um boletim informativo
diário. Nesse veículo diariamente são enviadas informações do cotidiano da
administração municipal, uma ramificação das matérias geradas no Portal da
Prefeitura, sendo entregues de forma mais próxima e flexível à população.
A divulgação das informações pelas redes sociais confirmou-se como uma boa
estratégia para ampliar a divulgação das notícias da Prefeitura. O retorno tem sido
positivo por parte dos seguidores, além do crescente compartilhamento das notícias,
obviamente, existe um percentual negativo de compartilhamento e comentários, que
no geral possuem alguma queixa em algum serviço ou atuação. Mas que em sua
maioria a rede social tem alcançado ótimas respostas dos perfis e boa interatividade.

• Produção editorial e artes
A Gerência de Comunicação Social também é responsável pela criação de artes
solicitadas pelas secretarias da Prefeitura. São criados folders, cartazes, materiais
digitais, banners, faixas, logotipos, marcas, projetos de identidade visual, dentre
outras solicitações.
O material gráfico, é atendido no setor e produzido geralmente na própria Gerência
ou quando o material é mais específico, é realizado na gráfica de contrato. O
trabalho nessa área é realizado pelos publicitários. No quadro a seguir está a
relação da quantidade de clientes internos atendidos anualmente e os quadros
anuais que mostram os pedidos solicitados no ano.

Tabela 65: Quantidade de pedidos solicitados e atendidos do ano de 2017

Pedidos solicitados

Pedidos atendidos

110

110
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Ao longo de 2017 a administração promoveu campanhas publicitárias nos seguintes
jornais: Jornal Notícias e Negócios; Panorama Capixaba; Primeira Página; Folha de
Guarapari; Hora Aghá; Espírito Santo Notícias; Anchieta em Foco; Hora da Gente;
Imprensa Livre; Litoral Sul Capixaba; Aqui Notícias e Jornal O Navegador.
• Programas de Rádio
 Anchieta Hoje: O programa “Anchieta Hoje” são programetes diários que
levam, de forma objetiva, as ações realizadas pela Prefeitura. Esses
programetes, intitulados Anchieta Hoje são substituídos semanalmente.
Basicamente, são textos curtos das ações e eventos da Prefeitura de
interesse a população, sendo transmitido às 9h da manhã, todos os dias.
Sendo gravadas na voz do Flávio Simões e editadas pela Rádio SIM FM.
 Conversando com o Prefeito: Outra ação radiofônica desenvolvida pela
Assessoria de Comunicação foi o programa radiofônico “Conversando com o
Prefeito”, levado ao ar semanalmente (às sextas-feiras) entre 8h às 9h. Ao
longo de 2017 foram 37 programas realizados ao vivo nos estúdios da Rádio
SIM FM de Anchieta, emissora que consegue alcançar, com o seu sinal de
irradiação, todo o município de Anchieta (sede e interior). Ainda em relação à
rádio foram realizadas entrevistas nas emissoras Band News e CBN.
O programa diário cria um contato maior entre o Prefeito e a população, levando as
informações necessárias para o público, esse vínculo é importante para uma gestão
transparente e saudável, ações assim transmitem segurança e confiança a
população.
Outras Ações:
• A Assessoria de Comunicação acompanhou o prefeito nas principais reuniões
em 2017: Palácio Anchieta, Audiências Públicas em Mariana – MG, Eventos
Institucionais dentro e fora do estado.
• Na televisão, foram realizadas campanhas de verão na TV Gazeta, emissora
de maior audiência na cidade e com maior cobertura. Acompanhamento do
prefeito e secretários em entrevistas na TV Gazeta, TV Vitoria, TV Guarapari,
Record News, TV Guarapari e TV Tribuna.
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• Também foram veiculadas ações espontâneas da Prefeitura de Anchieta nas
Revistas Eclética, Orla Turismo e SIM, todas de circulação estadual. A
Assessoria de Comunicação também coordenou a edição da Revista
Informativa 100 dias de governo, onde foram retratadas as ações iniciais da
atual administração.
• Cobertura fotográfica em mais de 160 eventos.
• Coordenação e produção de 2 vídeos institucionais: o primeiro mostrou o
diagnóstico da Prefeitura Municipal de Anchieta em janeiro de 2017, suas
perspectivas e os desafios do ano e o segundo, produzido em dezembro,
mostrou o que foi feito ao longo do ano, um resumo das ações, medidas,
programas e projetos, questões financeiras e os pontos mais importantes a
informar a população, de forma dinâmica e positiva.

1.3.7.3 SERVIÇOS DA CASA DO CIDADÃO
 Ouvidoria Municipal
Com o Projeto “Ouvir é respeitar. Anchieta ouve você”, a Ouvidoria Municipal obteve
um aumento significativo de demanda referente ao período de janeiro a dezembro
de 2017, em relação ao mesmo período de 2016, apresentando os seguintes
resultados:
Em 2016 foram abertas 688 ocorrências e em 2017 foram registradas 1.448
ocorrências. Os números representam aumento de 110% em relação ao ano de
2016.
Esse número significativo de acionamentos expressa a importância de ações com
objetivo de amenizar a deficiência na execução de serviços, em função da resolução
dos problemas apresentados. São mais de 1.400 manifestações individuais
cuidadosamente recolhidas, registradas e respondidas, encaminhadas a todos os
setores da Administração Pública Municipal, com pedidos de reclamações, elogios,
sugestões e denúncias, revelando a intensidade da participação dos usuários nos
serviços.
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Ranqueamento dos cincos assuntos mais demandados:
1º Irregularidades em obras particulares;
2º Má qualidade de atendimento do servidor;
3º Iluminação pública;
4º Transportes de vans;
5º Entulhos em terrenos particulares.

A independência da atuação da Ouvidoria, definida através da Instrução Normativa
SOV. 001/2017, tem sido fundamental para que eventuais problemas sejam
detectados e encaminhados com agilidade aos setores competentes e as possíveis
soluções sejam executadas satisfazendo o bem comum. O papel da Ouvidoria é
manter o diálogo entre o poder público e o cidadão.
De acordo com a instrução normativa que regulamenta a atuação desta Ouvidoria, o
prazo máximo de resposta ao usuário é de 20 dias, com possibilidade de
prorrogação desde que justificada por mais 10 dias, similar aos prazos estabelecidos
na Lei de Acesso à Informação.
Enfim, buscou-se, em 2017, zelo pelo funcionamento e cumprimento das funções
institucionais, contribuindo para a melhoria da gestão, propiciando ampla
transparência, ouvindo e respeitando cada cidadão, garantindo o livre acesso à
informação.

• Posto de Identificação: O posto de identificação da Polícia Civil, responsável
pelo cadastro e emissão de carteiras de identidade (RG), teve como
resultados no período de janeiro a dezembro/2017:
 Atendimentos: 20.385
 Documentos entregues: 3.168
• Telecentro: Espaço provido de computadores conectados à Internet, onde
são realizadas atividades, por meio do uso das TICs (Tecnologias da
Informação e Comunicação), com o objetivo de promover a inclusão digital e
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social das comunidades, especialmente dos estudantes, tendo por resultado
em 2017, 2.700 atendimentos.
• Projeto “Ouvindo e Governando com o Cidadão”- em 2017 foram
realizados 23 encontros com vários segmentos da sociedade e em diversas
comunidades do município de Anchieta com a finalidade informar a população
da real situação financeira do município, bem como ouvir sugestões e pensar
nas estratégias de enfrentamento da crise econômica, decorrente da
paralisação das atividades da Empresa Samarco.

1.3.8 EIXO: GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
OBJETIVO:
 Reestruturar o ambiente tecnológico da Prefeitura Municipal de Anchieta:
parque de servidores, estações de trabalho, banco de dados e firewall;
 Atualizar a legislação tributária e implantar o Regime Especial de Precatórios;
 Melhorar a arrecadação;
 Empreender esforços para a captação de recursos externos;
 Implantar a gestão econômica dos ativos;
 Aprimorar o recebimento de créditos de natureza tributária, pelas vias
extrajudicial e judicial;
 Tornar mais eficiente e eficaz a gestão de pessoas;
 Investir em governança compartilhada com outros municípios, outros entes e
setor privado;
 Acompanhar o planejamento e a execução orçamentária a curto, médio e
longo prazo;
 Monitorar e avaliar os resultados e a qualidade dos gastos públicos em função
das prioridades;
 Implantar e manter o Sistema de Controle Interno no âmbito Executivo do
Município de Anchieta.
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1.3.8.1

GABINETE DO PREFEITO

A Gerência Municipal de Gabinete é uma Unidade Administrativa da Prefeitura que
tem como foco principal o assessoramento e o suporte ao Prefeito, além de
contribuir para o desenvolvimento dos projetos e ações de todas as outras Unidades
da prefeitura.
Outra grande demanda do Gabinete é o atendimento ao público, tanto externo
(população em geral), como interno (servidores).
Tabela 66: Os resultados quantitativos das atividades desenvolvidas
GESTÃO DOS
1º
2º Trimestre
3º Trimestre
DOCUMENTOS
Trimestre
Processos Recebidos
2.018
1.548
2.199
Processos Enviados
1.148
1.637
2.443
Ofícios Expedidos
87
83
90
Memorandos Expedidos
20
32
25
Requisição de Despesas
06
00
05

4º
Trimestre
1.464
1.617
120
25
04

Total
2017
7.229
6.845
280
102
15

Gráfico 12: Controle dos processos enviados e recebidos

Tabela 67: Controle dos atendimentos realizados
Controle de Atendimentos 2017
Gerencia Municipal de Gabinete do Prefeito
Mês
Atendimentos Pessoal Atendimentos Telefônicos
Junho/2017
776
486
Julho/2017
793
1013
Agosto/2017
1196
898
Setembro/2017
1008
616
Outubro/2017
1008
489
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Novembro/2017
Dezembro/2017
Total Geral

931
884
6596

315
345
4162

Gráfico 13: Controle dos atendimentos pessoal e telefônico

Tabela 68: Agenda do Prefeito em 2017
Agenda
Participação no Programa “Conversando com o Prefeito” – Rádio SIM FM
Atendimento a Vereadores
Reunião com vereadores
Reunião com Empresários
Reunião de Secretários
Reunião CONDESUL
Reunião Consórcio Saúde
Atendimento ao Público
Visita a Setores da Prefeitura
Atendimento aos Secretários e a membros das Equipes
Participação na Cessão da Câmara
Encontro para Elaboração do Planejamento Estratégico
Reunião com o Promotor
Participação do Prefeito em Reuniões dos Conselhos Municipais
Participação do Prefeito em Reuniões da AMUNES
Posse de Servidores Efetivos
Reunião com a Comissão de Contenção
Reunião no Gabinete com Prefeitos dos Município Vizinhos – Pauta: Crise na
Segurança
Reunião com a Imprensa Local
Participação em Eventos
Viagem a Brasília
Viagem a Belo Horizonte – Audiência Pública sobre o retorno das operações da
Samarco
Reunião com Comissão de Estudantes
Reunião com Diretores e Coordenadores Escolares
Reunião no Palácio Anchieta

Total
51
45
11
59
10
07
03
285
04
200
02
02
03
09
07
03
07
01
02
75
05
01
04
02
09
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Reuniões com Instituições e Autoridades
Audiência Pública – Elaboração do PPA (Plano Plurianual)
Participação da Equipe em Oficina para Elaboração do PPA
Reunião com Vereadores e Secretários
Programa Ouvindo e governando com o Cidadão
Reunião com Quiosqueiros
Audiência Pública sobre o Transporte Universitário
Conferência Municipal de Assistência Social
Visita do Governador a Anchieta
Participação em Evento em Mariana - MG
Conferência Municipal de Saúde
Reuniões na ADERES – Agencia de Desenvolvimento das Micro e Pequenas
Empresas e do Empreendedorismo
Reuniões do CIF – Comitê Inter Federativo, em Mariana
Reuniões com o Judiciário Local
Reunião CAOA – Centro de Apoio Operacional da Defesa do meio Ambiente
Participação em Work Shop, seminários, etc...
Viagem ao Rio de Janeiro – Audiência sobre o processo da ANP – Agência Nacional
de Petróleo
Audiência Pública PDM
Audiência Pública sobre o retorno das operações da Samarco – Mariana - MG

1.3.8.2

160
01
03
02
14
02
01
01
01
01
01
03
01
02
01
03
01
02
01

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

O setor da Tecnologia da Informação tem função de promover e executar a gestão
da tecnologia da informação de todos os órgãos e serviços da Prefeitura, bem como
atividades de informação e gestão de conhecimento.
• AÇÕES REALIZADAS EM 2017:
Organização dos Usuários
 Liberação de acesso dos novos colaboradores à rede coorporativa da
Prefeitura, ou seja, o cadastramento de todos novos funcionários nos
servidores de controle de acesso;
 Reorganizados os logins dos antigos colaboradores em seus respectivos
setores, dentro da organização proposta nos servidores de controle de
acesso, assim como a desativação ou exclusão dos usuários que não
pertenciam mais ao quadro de funcionários da PMA;
 As unidades organizacionais foram reformuladas nos servidores de
controle de acesso;
 Foram criadas as contas de e-mail institucional para os novos servidores e
acessos ao sistema de chat interno (Lync) para os novos servidores;
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 Reestruturadas as permissões de acesso aos usuários às pastas
compartilhadas no servidor de arquivos;

Organização de Serviços e Servidores
 A comunicação entre os diversos servidores do Datacenter era realizada
em velocidades que alcançavam no máximo 100Mbps (cem megabytes
por segundo). O serviço foi ampliado para 10Gbps (Dez gigabytes por
segundo) ou seja, 100 vezes mais rápido;
 Melhoria em dois servidores habilitando-os a executar serviço de
armazenamento com maior disponibilidade, capacidade e segurança,
aumentando consideravelmente a capacidade de armazenamento de
dados na rede coorporativa da Prefeitura;
 Migração do servidor de e-mails para equipamento com maior segurança e
capacidade;
 Migração do servidor de arquivos para equipamento com maior segurança
e capacidade;
 Melhoria no servidor de banco de dados, realizado através de
redirecionamento de recursos de outros servidores;
 Melhoria no servidor de e-mails, realizado através de redirecionamento de
recursos de outros servidores;
 Organização, reinstalação e configuração do servidor de antivírus da PMA,
implementando novas políticas visando melhorar o desempenho e a
segurança da rede e computadores;
 Organização, reinstalação e configuração do servidor de impressões da
PMA;
 Reorganização do sistema de controle e proteção de tráfego de dados;
 Implementação de políticas de backups automáticos dos bancos de dados;
 Início da implementação de sistema que nos permite monitorar nossos
recursos de rede em tempo real.
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Atendimento a Usuários
Foram registrados 821 chamados para atendimento técnico, sendo que, por
motivos culturais, aproximadamente apenas 50% dessa demanda é computada, ou
seja, a tecnologia realizou em 2017, aproximadamente 1.642 atendimentos nos
diversos setores da municipalidade.

Gráfico 14: Chamados registrados no sistema de helpdesk

No Gráfico pode-se perceber um dos benefícios da reorganização do ambiente
tecnológico da Prefeitura Municipal, a redução de abertura de chamados para
suporte técnico.

1.3.8.3

PLANO DIRETOR MUNICIPAL- PDM

A Revisão do Plano Diretor Municipal foi uma das prioridades da Secretaria de
Governo, pois, conforme estabelece o Estatuto das Cidades – Lei 10.257/2001, o
Plano Diretor deve ser revisado a cada dez anos no máximo, ou seja, deveria ter
sido revisado em 2016.
Sendo assim, foi criada uma comissão para coordenar os trabalhos de revisão com
os seguintes resultados em 2017:
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 Capacitação da comissão pelo IJSN;
 18 reuniões de leitura técnica;
 06 Seminários Temáticos;
 02 Audiências Públicas;
 09 reuniões ordinárias e 03 reuniões extraordinárias do Conselho do Plano
Diretor.

1.3.8.4

ADMINISTRAÇÃO GERAL E RECURSOS HUMANOS

Em 2017 foram realizados processos seletivos para contratação em designação
temporária dos seguintes cargos:
 Processo Seletivo Simplificado N° 004/2017 – Arquivista e Técnico em
Agrimensura.
 Processo Seletivo Simplificado N° 005/2017 - Auxiliar Administrativo, Auxiliar
de Segurança, Auxiliar de Serviço Básico e Auxiliar de Serviço Operacional.
 Processo Seletivo Simplificado Nº 007/2017 – Auxiliar Administrativo e Auxiliar
de Segurança.
Um dos grandes problemas herdados, foram os diversos processos sem respostas,
destes, cerca de (450) quatrocentos e cinquenta, foram deixados na Secretaria de
Administração. Após levantamento verificou-se que nos últimos dias de dezembro
de 2016, mais precisamente entre os dias 28/12/2016 à 30/12/2016, outros (488)
quatrocentos e oitenta e oito processos haviam sido arquivados.
Foram encontrados os processos dos anos de 2015 e 2016 de direitos trabalhistas,
referentes a diferença de horas extras sobre 1/3 de férias e décimo terceiro salário.
Ao tomar conhecimento do fato, a administração conseguiu realizar o pagamento de
127 processos, num valor global de R$ 236.746,89 reais (duzentos e trinta e seis mil
e setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e nove centavos).
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• ESCOLA DE GOVERNO
Das principais atividades desenvolvidas, destacam-se:
 Resgate da parceria e cooperação de atividades entre o município de
Anchieta/ES (Escola de Governo) e ESESP (Escola de Serviço Público do
Espírito Santo);
 Assinatura do termo de parceria, onde o município de Anchieta tornou-se
“Polo” da região denominada “Expandida Sul”;
 Nova plataforma e atualização do sistema SICAD, sistema este que permite o
cadastro dos servidores e seus respectivos cursos de capacitação. Com o
sistema atualizado pode-se ter a real situação das progressões por
capacitação dos servidores estatutários, e que diretamente vem impactar em
seus vencimentos;
 Publicação do Decreto nº 5729/2017 que dispõe sob “Regulamentação da
Progressão Funcional dos servidores da Administração Direta do Município de
Anchieta/ES”, com implantação das metodologias que serão usadas para
prática funcional do decreto;
 Publicação do Decreto nº 5733/2017 do Decreto que dispõe sob “Declaração
de estabilidade funcional aos Servidores Públicos Municipais de Anchieta não
avaliados pela Avaliação Especial de Desempenho dos concursos públicos
dos anos de 2008, 2009 e 2011”, com implantação das metodologias que
serão usadas para prática funcional do decreto;
 Publicação do Decreto nº 5759/2017 do Decreto que dispõe sob “Institui os
Programas

de

Capacitação,

de

Avaliação

de

Desempenho

e

de

Dimensionamento dos Servidores Públicos do Município de Anchieta, nos
termos da Lei nº 708, de 27.05.2011, que dispõe sobre o Plano de
Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Servidores
Públicos - PDIC, estabelecido pelas Leis n.º 680, de 15 de março de 2011;
773, de 13 de março 2012; 774, de 13 de março 2012; 776, de 19 de março
2012 e seus Programas”, com implantação das metodologias que serão
usadas para prática funcional do decreto;
 Realização de 15 (quinze) cursos de capacitação atendendo a 623
(seiscentos e vinte e três) servidores.
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• LICITAÇÕES E CONTRATOS
Das principais atividades desenvolvidas, destacam-se:
 Elaboração de minutas das novas normas relacionadas as licitações na
modalidade pregão e relacionadas ao Sistema de Registro de Preços;
 Padronização dos Termos de Referência;
 Avaliação da funcionalidade do Sistema de Gestão Pública (ERP);
 Vinculação do plano de Contas no Tipo de Material no Sistema Informatizado
de Materiais;
 Elaboração de Fluxograma de Processos;
 Elaborações das Instruções Normativas junto às coordenações;
 Organização dos procedimentos para realização da Chamada Pública para
aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar juntamente com o
Departamento de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação e
com a Secretaria Municipal de Agricultura;
 Implantação do novo Decreto de Sistema de Registro de Preços;
 Encaminhamento aos usuários cadastrados, do Termo de adesão ao sistema
de compras governamentais do Governo Federal com o objetivo de melhorar a
apuração de preços para as licitações e agilizar os procedimentos de compras
públicas;
 Encaminhamento do Projeto de Lei Municipal que beneficia os Pequenos
empreendimentos tendo como base a Lei Complementar Federal 123/06 e
147/14 para a avaliação da Secretaria de Integração Econômica após a posse
do secretário da pasta;
 Acompanhamento dos trabalhos de implantação e divulgação do Decreto de
regulamentação do Cronograma de Compras (Decreto 5748/2017) e do
Decreto de regulamentação do Pregão Eletrônico (Decreto 5747/2017).
• COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
Das principais atividades desenvolvidas, destacam-se:
 Contratos de Locação de Imóvel;
 Contratos de Prestação de Serviços;
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 Contratos de Fornecimentos;
 Convênios;
 Contratos por Dispensa de Licitação;
 Contratos por inexigibilidade de Licitação;
 Contrato de Comodato;
 Permissão de Uso;
 Rescisões;
 Paralisações;
 Ratificações por dispensa de licitação;
 Ratificação de inexigibilidade de licitação;
 Notificação para assinatura de contrato ou para apresentação de garantia
para execução de contratos.
Gráfico 15: Relação de contratos formalizados

• CAGEFAN – Cadastro Geral de Fornecedores de Anchieta
Das principais atividades desenvolvidas, destacam-se:
 Seguimento do fluxo de processos com pendências de documentos que se
encontravam no setor. Deferimentos e/ou Indeferimentos de pedidos de
cadastro.
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 Análise de documentos apresentados pelas requerentes de cadastro,
deferindo ou indeferindo o pedido de cadastro;
 Notificação às empresas de pendências contidas nos processos de pedido de
cadastro, para regularização no prazo de trinta dias;
• PREGÃO
Das principais atividades desenvolvidas por este setor durante o ano de 2017,
destaca-se a criação da Instrução Normativa dentro dos padrões exigidos pelo
TCEES, conforme Decreto 5.651 de 10/01/2017.
 Foram realizados ainda 57 (cinquenta e sete) pregões durante todo ano,
sendo que 01 (um) foi fracassado, conforme gráfico 18.
Gráfico 16: Pregões realizados em 2017

• COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO
Das principais atividades desenvolvidas, destacam-se:
 Realização da Chamada Pública 001/2017;
 Anulação da Chamada Pública 002/2016;
 Elaboração da minuta do edital do Leilão de bens móveis;
 Elaboração da minuta do edital de Tomada de Preço 001/2017;
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 Retorno da Assessoria Jurídica da minuta do edital da Tomada de Preço
para Análise da Folha de Pagamento;
 Publicação e realização do Leilão 001/2017 de bens móveis;
 Elaboração da Minuta do Edital de convite referente aos Processos
10372/2017, 20162/2017, 10807/2017;
 Elaboração da Minuta do Edital da Chamada Pública do processo
21713/2017;
 Elaboração da Minuta do Edital da Chamada Pública processo
13539/2017.

• RECURSOS HUMANOS
Das principais atividades desenvolvidas, destacam-se:
 Organização de aproximadamente 15 mil arquivos digitalizados dos
servidores;
 Análise da Folha de Pagamento e parceria com a Procuradoria, corrigindo as
irregularidades encontradas.
 Elaboração de Instruções Normativas em atendimento a solicitação da
Controladoria Geral Município, com a finalidade de nortear os processos de
trabalho;
 Publicação de todas as portarias criadas no exercício de 2017, no Portal da
Transparência;
 Conferência dos processos dos servidores aprovados no Concurso Público de
2011 e 2018 para homologação junto ao TCE/ES;
 Organização dos termos de cessões e permutas dos servidores;
 Realização da primeira etapa do recadastramento dos servidores efetivos em
parceria com o IPASA. Do total de 1.588, foram atendidos 1333 servidores, o
que representa 84% do quadro de efetivos.
Atualmente, o quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Anchieta, excetuando
o Fundo Municipal de Saúde é formado por 2.166 (dois mil centos e sessenta e seis)
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servidores conforme distribuídos no gráfico III, assim como o quantitativo de
servidores aposentados no ano de 2017, conforme gráfico 19.

Gráfico 17: Quantitativo de servidores em 2017

Gráfico 18: Quantitativo de aposentados
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• ESTRATEGIA DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR
Das principais atividades desenvolvidas, destacam-se:
 Elaboração de Instruções Normativas;
 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO;
 Elaboração e implantação do Projeto Coral do Servidor
 Salientamos que durante todo ano foram realizadas consultas médicas para
avaliação do servidor quando protocolados atestados médicos, para
validação, acompanhamento de readaptação funcional e acidentes de
trabalho, conforme gráficos 21, 22 e 23.
Gráfico 19: Atestados validados

Gráfico 20: Acompanhamento de readaptação
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Gráfico 21– Emissão do CAT

A equipe psicossocial acompanhou 22 (vinte e dois) casos de dependência química
e/ou etílica entre os servidores da Prefeitura Municipal de Anchieta, ressaltando-se
que todos eles possuem vínculo de trabalho efetivo com a Instituição.
• ADMINISTRAÇÃO GERAL E SERVIÇOS
Das principais atividades desenvolvidas, destacam-se:
 Levantamento de todas as contas de energia, água e telefone de todos os
imóveis que sejam de responsabilidade de cada secretaria, seja ele locado ou
não, para melhor controle das contas;
 Implantação da Instrução Normativa;
Foram abertos e montados um quantitativo de 61.085 processos no setor de
Protocolo durante todo ano e arquivados um total de 17.945 processos.
• PATRIMÔNIO IMÓVEL
Das principais atividades desenvolvidas, destacam-se:
 Legalização de 20 imóveis de acordo com os processos de desapropriação;
 Elaboração de Instrução Normativa;
 Regulamentação de imóveis, perante ao Cartório de Tabelionatos de Notas e
Registros Geral de Imóveis;
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 Levantamento do inventário físico e levantamento jurídico dos bens imóveis;
 Identificação de 82 imóveis, adquiridos por dação em pagamento para
liberação e inclusão dos bens ao leilão;
 Abertura do 1º Leilão Público de imóveis, onde, foram separados 78 imóveis
que irão para o Leilão com data prevista para o dia 07/03/18.
 Elaboração do Plano de Ação referente ao Patrimônio, buscando cumprir o
que dispõe a IN nº 36/2016 do TCEES, processo administrativo nº
19.600/2017, devidamente protocolizado no TCEES sob o nº 18.416/2017-3,
tendo em vista a diferença entre as demonstrações contábeis e inventário
físico das últimas três prestações de contas evidenciando uma divergência
que se arrasta por anos;
 Aplicação do Plano de Ação, sendo inventariados e avaliados 453 imóveis da
classe contábil Terrenos, conforme processo administrativo nº 19.600/2017.
• PATRIMÔNIO MÓVEL
Das principais atividades desenvolvidas, destacam-se:
 Elaboração de Instrução Normativa;
 Levantamento de bens inservíveis junto as secretarias para realização de
leilão;
 Realização do primeiro leilão municipal, organizando e acompanhando as
retiradas, emissões de documentos, registros em cartórios, envio de
comunicações juntos ao DETRAN-ES.
 Elaboração do Plano de Ação referente ao Patrimônio, buscando cumprir o
que dispõe a IN nº 36/2016 do TCEES, processo administrativo n.
19.600/2017, devidamente protocolizado no TCEES sob o nº 18.416/2017-3,
tendo em vista a diferença entre as demonstrações contábeis e inventário
físico das últimas três prestações de contas, evidenciando uma divergência
que se arrasta por anos.
 Cumprimento ao Plano de Ação fase final quanto a classe contábil Veículos,
conforme processo administrativo nº 19.600/2017.

140

Estado do Espírito Santo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CNPJ 27.142.694/ 0001-58
• SETOR DE COMPRAS
Das principais atividades desenvolvidas, destacam-se:
 Contratação de sistema de Banco de Preço e adesão a cotação de preço
online do SEGES do Ministério do Planejamento,
 Capacitações com os servidores, minimizou as dificuldades com as emissões
de Pedidos de Compras, emissão de Autorização de Empenho, emissão de
Autorização de Liquidação, elaboração do Termo de Referência e na própria
descrição dos produtos e serviços por parte das Unidades executoras.
 Elaboração do Cronograma de Compras 2018;
 Elaboração de Instrução Normativa;
 Criação de Catálogo de Materiais e Serviços.
 Realização cerca de 150 (cento e cinquenta) cotações durante o ano de 2017.
• SETOR DE ALMOXARIFADO- das principais atividades desenvolvidas,
destacam-se: levantamentos e fechamentos mensais de Estoque junto ao
setor de contabilidade, a fim de manter os saldos atualizados e corretos.
1.3.8.5

DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS

No mês de outubro de 2017 foi lançado o Programa “Anchieta Criativa e
Empreendedora” com os seguintes objetivos:
 Atrair novos empreendimentos que contribuam para o desenvolvimento
econômico de Anchieta;
 Incentivar a formalização de empreendedores populares;
 Promover a inclusão social;
 Promover a diversificação e o incremento da atividade econômica;
 Criar um ambiente favorável à geração de emprego e renda no Município;
 Melhorar o ambiente empresarial com estímulos a novos negócios;
 Criar incentivos fiscais e estímulos econômicos diretos a empreendedores;
 Aumentar a arrecadação municipal;
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 Oferecer suporte técnico, gerencial, acesso a novas tecnologias e formação
complementar ao empreendedor;
 Promover a desburocratização dos fluxos dos processos;
 Fomentar o estudo do empreendedorismo no currículo da rede municipal de
ensino;
 Fazer com que Anchieta seja reconhecida como uma Cidade Empreendedora
e Criativa.
O Programa “Anchieta Criativa e Empreendedora” é formado por 10 projetos assim
discriminados:
1º Projeto “Incentivar”- Pretende criar incentivos fiscais e estímulos econômicos
diretos a empreendedores (multissetoriais) objetivando o aquecimento econômico do
município, propondo leis e programas específicos para iniciativas de inovação,
fomentando a geração de emprego e renda em Anchieta.
2º Projeto “Empreender”- Propõe a criação de um Fundo para concessão de
crédito produtivo a microempreendedores autônomos e cooperativas, visando
incentivar a geração de ocupação e renda entre os empreendedores do município,
apoiando e fortalecendo a economia local.
3º Projeto “Criarte”- Pretende auxiliar micro e pequenas empresas nascentes ou
que estejam em operação, que tenham como principal característica a oferta de
produtos e serviços no mercado com significativo grau de inovação, oferecendo
suporte técnico, gerencial, acesso a novas tecnologias e formação complementar ao
empreendedor, diversificando a matriz econômica do município.
4º Projeto “Anchieta Mais Fácil”- Ampliar a transparência dos atos da gestão e
promover a desburocratização dos processos administrativos relacionados a
licenças, emissão de alvarás, abertura de empresas, recolhimento de impostos e
taxas, dentre outros, buscando modernização e melhoria da prestação de serviços
às empresas, à sociedade civil organizada e aos cidadãos em geral.
5º

Projeto

“Educação

Empreendedora”-

Almeja

fomentar

o

estudo

do

empreendedorismo no currículo do sistema municipal de ensino, desenvolvendo um
ensino mais criativo, formando pessoas com mais iniciativa, trabalhando habilidades
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e estratégias para planejamento, construção, gerenciamento de projetos e empresa,
integrando os conhecimentos técnicos e científicos com o mundo do trabalho e da
produção.
6º Projeto “Mais Receita”- Objetiva a atualização da legislação do ISS, IPTU, Lei
Geral e outras medidas necessárias ao incremento da arrecadação municipal.
7º Projeto “Anchieta Amiga do Idoso”- Criar uma ambiência municipal favorável e
atrativa ao nicho da “terceira idade” e, consequentemente, melhorar a vida de toda a
sociedade.
8º Projeto “Quatro Estações”- Realizar estudos de viabilidade econômica e
apresentar uma proposta anual de eventos de negócios, turísticos, sociais, culturais
e esportivos a serem realizados e/ou apoiados pela administração pública municipal,
com objetivo de reduzir custos, aumentar a rotatividade turística, gerar emprego e
renda durante todo o ano.
9º Projeto “Anchieta em Rede”- Estudar a viabilidade de parcerias entre
administração municipal e pessoas físicas ou jurídicas para prestação de serviços,
voluntariado, melhorias e manutenção de áreas específicas, utilização temporária de
espaços institucionais e outros.
10º Projeto “Anchieta Mais Verde”- Priorizar a aplicação dos recursos disponíveis
para investimentos nas Áreas de Proteção Ambiental (APA’s), promover a proteção
dos ecossistemas e transformar espaços naturais em destinos turísticos em todas as
estações do ano, gerando renda e oportunidades de emprego.

1.3.8.6

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

A Procuradoria Geral do Município de Anchieta é a unidade que, por delegação,
representa o Município, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe ainda, nos termos
da lei, as atividades de consultoria e assessoramento do Poder Executivo, e,
privativamente, a execução da dívida ativa de natureza tributária.
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Tabela 69: Panorama das atividades desenvolvidas pela Procuradoria:

Mês

Atendimentos

Nº Pareceres

Julho

255

306

Despachos
Administrativo / judicial
280

Agosto

180

256

164

Setembro

203

238

247

Outubro

236

192

183

Novembro

194

170

235

Dezembro

182

150

147

Tabela 70: Leis/Decretos/Projetos elaborados:

Mês

Decretos

Projeto de Lei

Leis

Julho

4 – Geral / 10 - Adm

8

4

Agosto

11 – Geral / 07- Adm

9

5

Setembro

8 – Geral / 05 - Adm

2

11

Outubro

11 – Geral / 05 - Adm

1

11

Novembro

16 – Geral / 08 - Adm

7

14

Dezembro

19 – Geral / 03- Adm

4

17

Tabela 71: Atendimentos realizados na Assistência Judiciária:

Mês

Atendimentos

Manifestação em
Processos Judicial

Audiências

Julho

255

306

280

Agosto

180

256

164
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Setembro

203

238

247

Outubro

236

192

183

Novembro

194

170

235

Tabela 72: Atendimentos realizados pelo PROCON

Mês

Atendimentos

Nº Pareceres

Julho

255

306

Despachos
em processos
administrativo e judicial
280

Agosto

180

256

164

Setembro

203

238

247

Outubro

236

192

183

Novembro

194

170

23

• RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS
A Procuradoria utilizou das seguintes estratégias para a recuperação dos créditos
tributários:
 Acompanhamento de mais de 2.000 execuções fiscais ajuizadas;
 Estudos sobre a implantação de protesto/negativação dos contribuintes
inadimplentes com tributos municipais;
 Ação conjunta com a Secretaria de Fazenda, em especial com a coordenação
de dívida ativa, no sentido de atualizar o cadastro imobiliário municipal,
buscando maior celeridade na cobrança dos créditos tributários, bem como
proceder
maior
efetividade
quando
da
implementação
da
negativação/protesto do contribuinte inadimplente;
 Orientações e estudos junto ao setor de tributos imobiliários sobre
cadastramento de novas áreas para lançamento de IPTU;
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 Orientação para elaboração das leis de anistia de Autos por infração ao
Código de Obras e Posturas, IPTU e ISSQN;
 Assessoramento à Junta de Impugnação Fiscal e Conselho Municipal de
Recursos Fiscais.

• PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS

 Foi criada a Lei Municipal 1201/2017, que trata do pagamento das
Requisições de Pequeno Valor – RPV, no âmbito das condenações
pecuniárias sofridas pelo Município, limitando o valor a ser pago em até 60
(sessenta) dias, ao teto de R$ 5.998,65 (cinco mil, novecentos e noventa e
oito reais e sessenta e cinco centavos), correspondentes a 1.015 Unidades de
Referência Fiscal do Município de Anchieta - UFMA, atualizando-se
automaticamente esse valor pela variação da UFMA.
 Em relação a valores referentes a pagamento de precatório, no ano de 2017
teve os seguintes precatórios inscritos para serem pagos em 2019, no
Tribunal de Justiça do Espírito Santo:
 00001 0012846-60.2017.8.08.0000 NILTON SANTOS LEITE R$ 195.682,68
(EM ANÁLISE PELA ASSESSORIA DE PRECATÓRIOS DO TJ/ES);
 00002 0017304-23.2017.8.08.0000 ANDERSON FRAGA R$ 43.366,51;
 00003 0017305-08.2017.8.08.0000 WANDERLEY VIEIRA BUSTILLOS R$
137.256,39 (EM ANÁLISE PELA ASSESSORIA DE PRECATÓRIOS DO
TJ/ES);
 00004 0034610-39.2016.8.08.0000 MIGUEL JORGE GUISCEM NETO R$
128.020,68 (EM ANÁLISE PELA ASSESSORIA DE PRECATÓRIOS DO
TJ/ES);
 Em relação aos precatórios inscritos para pagamento no ano de 2019,
advindo do Tribunal Regional Federal da Segunda Região – TRF/2, consta
nos autos do processo 0011259-32.2000.4.02.5001, no valor de R$
1.686.414,95.
 No ano de 2017 foi pago o precatório constituído nos autos do processo
0014230-92.2016.8.08.0000 em favor de MARIA IZABEL PINHEIRO BARDE
DE MELO PORTINHO, no valor de R$ 146.613,22.
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1.3.8.7

CONTROLE INTERNO

Existe uma crescente exigência da sociedade por uma administração pública mais
correta, proba, resolutiva e transparente. Assim, uma nova atuação deve prover a
efetividade dos serviços públicos disponibilizados à comunidade. A Controladoria
Geral deve cada vez mais atuar, na busca do aprimoramento da gestão pública.
Cabe, aos órgãos controladores, o desenvolvimento, a execução e o monitoramento
dos instrumentos estratégicos da contabilidade além da busca de eficiência e
eficácia na utilização dos recursos públicos. Essa é uma resposta não só a demanda
da sociedade por transparência e prestação de contas, mas também às imposições
da lei de responsabilidade fiscal. Dessa forma, a Controladoria coopera para o
alcance de programas e metas do governo através de ações eficientes e legais,
construindo serviços e condições para o bem-estar da população (SILVA;
CARNEIRO; RAMOS, 2015).
Para que os órgãos controladores respondam a essas aspirações é essencial que
também estejam sólidos, nos âmbitos estrutural e estratégico. A Controladoria Geral
do Poder Executivo de Anchieta-ES, têm buscado se aprimorar, entendendo que
somente dessa forma poderá responder às suas atribuições, e desta maneira
efetivamente contribuir com os gestores, de forma que suas decisões estejam de
acordo com a missão e objetivos organizacionais da Prefeitura Municipal de
Anchieta.
Esta Unidade Central de Controle Interno (UCCI), está obstinada, focada em seu
múnus de fornecer uma garantia razoável quanto à consecução dos objetivos
organizacionais, em termos de eficácia e eficiência das operações, confiabilidade
dos relatórios e cumprimento da legislação e regulamentação aplicável.
Nesse sentido, o artigo 74, incisos I a IV, da Constituição Federal c/c art. 76 da
Constituição Estadual, c/c artigos 76 a 80 da Lei nº 4.320/1964 indicam que o
controle interno corresponde à função de controle da Administração Pública exercida
sobre o Poder Executivo pelos próprios órgãos de controle interno desse Poder.
Entende-se, em nosso caso, por Sistema de Controle Interno, o conjunto de
atividades de controle exercidas no âmbito do Executivo Municipal, incluindo as
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Administrações Direta e Indireta, de forma integrada, a ser realizada pela
Controladoria Geral do Munícipio de Anchieta, compreendendo:
I.

O controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia objetivando o
cumprimento dos programas, metas e orçamentos e a observância à
legislação e às normas que orientam a atividade específica da unidade
controlada;

II.

O controle, pelas diversas unidades da estrutura organizacional, da
observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das
atividades auxiliares;

III.

O controle do uso e guarda dos bens pertencente ao Município, efetuado
pelos órgãos próprios;

IV.

O controle orçamentário e financeiro das receitas e despesas, efetuado pelos
órgãos dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e Contabilidade;

V.

O controle exercido pela Controladoria Geral do Município tem como escopo
avaliar a eficiência e eficácia do Sistema de Controle Interno da
Administração e assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e
dos relativos aos incisos I a VI, do art. 59, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A estrutura organizacional da Controladoria Geral do Poder Executivo do Município
de Anchieta está respaldada legalmente pela Lei nº 838/2013 alterada pela Lei nº
1.184/2017 e atualmente está composta por:

Tabela 73: Estrutura Organizacional da Controladoria Geral

Item
01
02
03
04
05

Cargo
Controlador(a) Geral
Subcontrolador(a)
Auditor(a) de Controle Interno
Analista de Controle Interno
Oficial(a) administrativo

Quantidade
01
01
03
0
01
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Atividades da Controladoria Geral- 2017
Durante o período em referência, buscando implementar formas de atuação e
organização do Sistema de Controle Interno, conforme apresentado na tabela de
Implantação do Sistema de Controle Interno a seguir:
Tabela 74: Implantação do Sistema de controle Interno
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Órgão
Central
Unidade
Central de
Controle
Interno
(UCCI)

Secretaria
Municipal de
Governo

Secretaria
Municipal de
Administraçã
o e Recursos
Humanos

Sistema
Administrativo
1) Sistema de Controle
Interno –SCI

2) Sistema de
Planejamento e
Orçamento – SPO

3) Sistema de Controle
Patrimonial –SPA

Instrução Normativa

Ato de Aprovação

Versão

IN SCI Nº 01/2017: Norma das Normas

Decreto nº. 5.641
de 19/01/2017
Decreto nº. 5.651
de 10/02/2017

01/2017

Decreto nº. 5.693
de 28/06/2017

01/2017

Decreto nº 5.713 de
15/09/2017

01/2017

Decreto nº 5.713 de
15/09/2017

01/2017

Decreto nº 5.713 de
15/09/2017

01/2017

Decreto nº 5.713 de
15/09/2017

01/2017

Decreto nº 5.713 de
15/09/2017

01/2017

Decreto nº 5.713 de
15/09/2017

01/2017

Decreto nº 5.713 de
15/09/2017

01/2017

Decreto nº 5.713 de
15/09/2017

01/2017

Decreto nº 5.713 de
15/09/2017

01/2017

Decreto nº 5.713 de
15/09/2017

01/2017

Decreto nº 5.713 de

01/2017

IN SCI Nº 02/2017: Dispõe sobre a adesão da
Controladoria Geral da Prefeitura Municipal de
Anchieta (UCCI – Unidade Central de Controle
Interno), às Normas de Auditoria Governamental
– NAG’s.
IN SCI Nº 03/2017: Dispõe sobre os
mecanismos para elaboração da Matriz de Risco
para subsidiar o planejamento de Auditoria
Ordinária, no âmbito da Prefeitura Municipal de
Anchieta-ES.
IN SCI Nº 04/2017: Estabelece os
procedimentos de atendimento às equipes de
Controle Externo do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo e Tribunal de Contas
da União.
IN SCI Nº 05/2017: Estabelece os
procedimentos para remessa de documentos e
informações ao Tribunal de Contas do Estado
do Espírito e Tribunal de Contas da União.
IN SCI Nº 06/2017: Dispõe sobre o
procedimento para elaboração de Parecer
Conclusivo do Controle Interno sobre as Contas
Anuais do Poder Executivo do Município de
Anchieta/ES, do Fundo Municipal de Saúde e
IPASA (Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos de Anchieta/ES.
IN SPO Nº 01/2017: Dispõe sobre o processo
de elaboração e execução do PPA – Plano
Plurianual do Município de Anchieta/ES.
IN SPO Nº 02/2017: Dispõe sobre a orientação
para padronizar a elaboração e execução da
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias do
Município de Anchieta/ES.
IN SPO Nº 03/2017: Dispõe sobre as normas e
procedimentos para elaboração da LOA – Lei
Orçamentária Anual do Município de
Anchieta/ES.
IN SPO Nº 04/2017: Dispõe sobre os
procedimentos para realização de Audiências
Públicas no Município de Anchieta/ES.
IN SPO Nº 05/2017: Dispõe sobre as
orientações para acompanhamento dos
resultados previstos nos programas do PPA,
cumprimento das metas fiscais, das prioridades
e metas definidas na LDO do Município de
Anchieta/ES.
IN SPA Nº 01/2017: Dispõe sobre as
providências em caso de extravio e furto de
bens, do Poder Executivo do Município de
Anchieta/ES.
IN SPA Nº 02/2017: Dispõe sobre a alienação e
cessão de bens do Poder Executivo do
Município de Anchieta/ES.
IN SPA Nº 03/2017: Dispõe sobre o registro,

01/2017
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Secretaria
Municipal de
Administraçã
o Fazenda

Secretaria
Municipal de
Educação

Secretaria
Municipal de
Saúde

Secretaria
Municipal de
Infraestrutura

Secretaria
Municipal de
Administraçã
o e Recursos
Humanos

4) Sistema de
Contabilidade – SCO

5) Sistema de
Educação – SEC

6) Sistema de Saúde
Pública – SSP

7) Sistema de
Transportes – STR

8) Sistema de
Administração de
Recursos Humanos SRH

controle e inventário de bens móveis e imóveis
do Poder Executivo do Município de
Anchieta/ES.
IN SPA Nº 04/2017: Dispõe sobre os
procedimentos de desapropriação de bens
imóveis do Poder Executivo do Município de
Anchieta/ES.
IN SCO Nº 01/2017: Disciplina normas gerais
acerca do processo de Execução Orçamentária
e Extraorçamentária no âmbito da Administração
Pública do Poder Executivo do Município de
Anchieta/ES.
IN SCO Nº 02/2017: Dispõe sobre os
procedimentos para geração e consolidação dos
demonstrativos contábeis, estabelecendo rotinas
no âmbito da Administração Pública do Poder
Executivo do Município de Anchieta/ES.
IN SCO Nº 03/2017: Dispõe sobre as normas e
procedimentos para geração e divulgação dos
demonstrativos previstos na Lei de
Responsabilidade Fiscal, no âmbito da
Administração Pública do Poder Executivo do
Município de Anchieta/ES.
IN SEC Nº 01/2017: Dispõe sobre os
procedimentos para gerenciamento e controle
do transporte escolar para alunos da rede
pública municipal e estadual, a fim de garantir a
segurança e o bem-estar dos usuários.
IN SEC Nº 02/2017: Dispõe sobre
procedimentos para aquisição, recebimento,
armazenamento e distribuição de gêneros
alimentícios, elaboração de cardápio,
preparação e distribuição de alimentação
escolar nas Unidades Escolares da Rede
Municipal de Anchieta, incluindo a prestação de
contas da utilização dos recursos financeiros
junto ao FNDE - Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação.
IN SSP Nº 01/2017: Dispõe sobre os critérios de
controle e distribuição de medicamentos no
Município de Anchieta/ES.
IN SSP Nº 02/2017: Dispõe sobre padronização,
objetivos e procedimentos de coleta, transporte
e destinação de resíduos de serviços de saúde
nos Estabelecimentos de Saúde públicos do
Município de Anchieta/ES.
IN SSP Nº 03/2017: Dispõe sobre os critérios
para controle no transporte de pacientes do
Município de Anchieta/ES.
IN STR Nº 01/2017: Dispõe sobre as rotinas e
procedimentos para o gerenciamento e o
controle do uso da frota de veículos e máquinas
pesadas da Prefeitura Municipal de
Anchieta/ES.
IN STR Nº 02/2017: Dispõe sobre as rotinas e
procedimentos para a realização de
manutenções preventivas e corretivas da frota
de veículos e máquinas pesadas da Prefeitura
Municipal de Anchieta/ES.
IN STR Nº 03/2017: Dispõe sobre o controle de
entrada e saída de combustíveis, peças, pneus
e congêneres, no âmbito do Poder Executivo do
Município de Anchieta/ES.
IN STR Nº 04/2017: que Dispõe sobre locação
de veículos e máquinas pesadas, no âmbito do
Poder Executivo do Município de Anchieta/ES”.
IN SRH Nº 01/2017: Dispõe sobre as normas e
procedimentos a serem adotados para
Admissão de Pessoal Efetivo, mediante
provimento em concurso público.
IN SRH Nº 02/2017: Dispõe sobre os
procedimentos para admissão de pessoal
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Secretaria
Municipal de
Assistência
Social

9) Sistema de BemEstar Social – SBE

Procuradoria
Geral
Municipal

10) Sistema Jurídico –
SJU

Secretaria
Municipal
Administraçã
o e Recursos
Humanos

Secretaria
Municipal de
Governo

11) Sistema de
Serviços Gerais - SSG

12) Sistema de
Tecnologia da
Informação – STI

mediante contrato temporário, estabelecendo
rotinas de trabalho no âmbito da Prefeitura
Municipal de Anchieta/ES.
IN SRH Nº 03/2017: Dispõe sobre os
procedimentos para admissão de pessoal para
cargos o exercício de cargo comissionado e
função de confiança, estabelecendo rotinas de
trabalho no âmbito da Prefeitura Municipal de
Anchieta/ES.
IN SRH Nº 04/2017: Dispõe sobre os
procedimentos de manutenção de cadastro de
pessoal e controle sobre vantagens, promoções
e adicionais no âmbito da Prefeitura Municipal
de Anchieta/ES.
IN SRH Nº 05/2017: Dispõe sobre os
procedimentos da Escola de Governo do
Município de Anchieta/ES.
IN SRH Nº 06/2017: Dispõe sobre os
procedimentos sobre o Processo Administrativo
Disciplinar no Município de Anchieta/ES.
IN SRH Nº 07/2017: Dispõe sobre a
padronização do procedimento a ser cumprido
nos casos de ocorrências de Acidente de
Trabalho – AT pelos servidores lotados nos
diversos Órgãos, Unidades Gestoras e
Autarquias que compõem a Estrutura da
Prefeitura Municipal de Anchieta/ES.
IN SRH Nº 08/2017: Dispõe sobre os
procedimentos para apresentação de Atestados
Médicos e Odontológicos, estabelecendo rotinas
no âmbito da Prefeitura Municipal de
Anchieta/ES.
IN SRH Nº 09/2017: Dispõe sobre a
padronização do procedimento para
Readaptação do servidor efetivo estável,
estabelecendo rotinas no âmbito da
Administração Direta e Indireta do Poder
Executivo do Município de Anchieta/ES..
IN SBE Nº 01/2017: Dispõe sobre as
providências para cadastramento e atendimento
às famílias e pessoas em situação de
vulnerabilidade do Município de Anchieta/ES.
IN SJU Nº 01/2017: Dispõe sobre as rotinas e
procedimentos, a serem observados para
realização de processos administrativos e
judiciais, no âmbito do Poder Executivo do
Município de Anchieta/ES.
IN SJU Nº 02/2017: Dispõe sobre
procedimentos para a administração e cobrança
de dívida ativa no Município de Anchieta/ES.
IN SJU Nº 03/2017: Dispõe sobre os
procedimentos a serem seguidos quando da
realização de Sindicâncias Internas no âmbito
do Poder Executivo de Anchieta/ES.
IN SSG Nº 01/2017: Dispõe sobre os
procedimentos necessários à execução dos
serviços de apoio, que primam pela eficácia,
eficiência e transparência na aplicação de
recursos públicos, no âmbito do Poder Executivo
do Município de Anchieta/ES.
IN SSG Nº 02/2017: Dispõe sobre os
procedimentos necessários para estabelecer
rotinas para utilização e controle dos meios de
comunicação de telefonia móvel e fixa no âmbito
do Poder Executivo do Município de
Anchieta/ES.
IN STI Nº 01/2017: Dispõe sobre as rotinas e
procedimentos administrativos do Sistema de
Tecnologia da Informação (STI) quanto à
segurança física e lógica dos equipamentos,
sistemas, dados e informações, contra acessos
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Secretaria
Municipal de
Governo

13) Sistema de
Ouvidoria – SOV

Secretaria
Municipal de
Administraçã
o e Recursos
Humanos

14) Sistema de
Compras, Licitações e
Contratos – SCL

não autorizados, acidentes naturais e danos
intencionais, políticas de Segurança de
Informação, procedimentos de utilização da
internet, procedimentos de utilização do Correio
Eletrônico Coorporativo e procedimentos de
abertura de chamado – helpdesk da Prefeitura
Municipal de Anchieta/ES.
IN STI Nº 02/2017: Dispõe sobre os
procedimentos para aquisição, locação e
utilização de softwares, hardwares, suprimentos
e serviços de Tecnologia da Informação pelo
Poder Executivo do Município de Anchieta/ES.
IN STI Nº 03/2017: Dispõe sobre os
procedimentos a serem observados na
manutenção e disponibilização da
documentação técnica pelo Poder Executivo do
Município de Anchieta/ES.
IN SOV Nº 01/2017: Dispõe sobre os
procedimentos e rotinas de trabalho a serem
observados pelos servidores da Prefeitura
Municipal de Anchieta/ES.
IN SCL Nº 01/2017: Dispõe sobre orientações
para licitação na modalidade Convite, Tomada
de Preço e Concorrência Pública no âmbito da
Administração Direta e Indireta do Poder
Executivo Municipal de Anchieta/ES.
IN SCL Nº 02/2017: Dispõe sobre o
procedimento de contratação de bens e serviços
comuns, no âmbito da Administração Direta e
Indireta do Poder Executivo Municipal de
Anchieta/ES, mediante licitação na modalidade
Pregão (Presencial e Eletrônico), inclusive pelo
Sistema de Registro de Preços, bem como as
adesões a Atas de Registro de Preços.
IN SCL Nº 03/2017: Dispõe sobre o
procedimento para alienação de bens, no âmbito
da Administração Direta e Indireta do Poder
Executivo Municipal de Anchieta/ES, mediante
licitação na modalidade Leilão ou Concorrência
Pública.
IN SCL Nº 04/2017: Dispõe sobre o
procedimento de controle de estoque, quanto ao
recebimento, armazenagem e envio de materiais
adquiridos no âmbito da Administração Direta e
Indireta do Poder Executivo do Município de
Anchieta/ES.
IN SCL Nº 05/2017: Dispõe sobre os
procedimentos para cadastramento de
fornecedores e/ou prestadores de serviços,
estabelecendo rotinas e procedimentos a serem
adotados pela Administração Direta e Indireta do
Poder Executivo do Município de Anchieta/ES.
IN SCL Nº 06/2017: Disciplina os procedimentos
e rotinas para outorga das concessões e
permissões de serviços públicos, com vista à
eficácia, eficiência e transparência da aplicação
dos recursos públicos, no âmbito da
Administração Direta e Indireta do Poder
Executivo Municipal de Anchieta/ES.
IN SCL Nº 07/2017: Dispõe sobre os
procedimentos para acompanhamento e
controle de execução dos contratos,
uniformizando os procedimentos e norteando as
atividades desempenhadas pelos diversos
setores da Administração Direta e Indireta do
Poder Executivo do Município de Anchieta/ES.
IN SCL Nº 08/2017: Dispõe sobre as rotinas de
trabalho quanto aos procedimentos para a
Pesquisa e Cotação de Preços, aquisição de
bens e serviços mediante dispensa e
inexigibilidade, Emissão de Ordem de
Fornecimento/Execução e Cadastro de Materiais
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Instituto de
Previdência
dos
Servidores
do Município
de
Anchieta/ES

Secretaria
Municipal de
Administraçã
o e Recursos
Humanos

Secretaria
Municipal de
Fazenda

15) Sistema de
Previdência Própria –
SPP

16) Sistema de
Convênios e
Consórcios – SCV

17) Sistema de
Tributos – STB

e Fornecedores no Sistema Informatizado de
Compras, no âmbito da Administração Direta e
Indireta do Poder Executivo Municipal de
Anchieta/ES.
IN SPP Nº 01/2017: Normatiza os
procedimentos de controle da Receita
Previdenciária e da Aplicação Financeira dos
Recursos Previdenciários do Instituto de
Previdência dos Servidores do Município de
Anchieta/ES – IPASA.
IN SPP Nº 02/2017: Normatiza os
procedimentos de realização das despesas
administrativas do Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Município de
Anchieta/ES – IPASA.
IN SPP Nº 03/2017: Dispõe sobre os
procedimentos para concessão de Benefícios
Previdenciários aos segurados filiados e seus
dependentes, vinculado ao Instituto de
Previdência dos Servidores do Município de
Anchieta/ES – IPASA.
IN SCV Nº 01/2017: Dispõe sobre os
procedimentos para a celebração, controle e
prestação de contas de convênios e congêneres
concedidos estabelecendo rotinas no âmbito da
Administração Direta e Indireta do Poder
Executivo Municipal de Anchieta/ES.
IN SCV Nº 02/2017: Dispõe sobre os
procedimentos para a celebração, controle e
prestação de contas de convênios e congêneres
recebidos estabelecendo rotinas no âmbito da
Administração Direta e Indireta do Poder
Executivo Municipal de Anchieta/ES.
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IN SCV Nº 03/2017: Dispõe sobre os
procedimentos para a celebração de consórcios
quanto aos controles e acompanhamento,
visando a padronização das ações e
implementação dos procedimentos de controle
no âmbito da Administração Direta e Indireta do
Poder Executivo Municipal de Anchieta/ES.
IN SCV Nº 04/2017: Dispõe sobre os
procedimentos administrativos, e normas gerais,
relativos a parcerias voluntárias envolvendo ou
não a transferência de recursos financeiros,
entre o Município de Anchieta/ES e as
organizações da sociedade civil, nos termos da
Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014,
alterada pela Lei nº 13.204 de 14 de dezembro
de 2015.
IN STB Nº 01/2017: Dispõe sobre critérios para
procedimentos de efetivação, registro, alteração
e manutenção do Cadastro Imobiliário e
Econômico no âmbito da Administração Direta e
Indireta do Poder Executivo Municipal de
Anchieta/ES.
IN STB Nº 02/2017: Dispõe sobre os critérios
para lançamento, arrecadação, baixa e
fiscalização de tributos no âmbito da
Administração Direta e Indireta do Poder
Executivo Municipal de Anchieta/ES.
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IN STB Nº 03/2017: Dispõe sobre critérios para
inscrição, controle e baixa da Dívida Ativa
Tributária no âmbito da Administração Direta e
Indireta do Poder Executivo Municipal de
Anchieta/ES.
IN STB Nº 04/2017: Dispõe sobre orientação
quanto a inscrição, alteração ou baixa de
inscrição referente à licença para alvará de
localização e funcionamento de atividades e
Tributos Mobiliários no âmbito da Administração
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Secretaria
Municipal de
Fazenda

Secretaria
Municipal de
Infraestrutura

Secretaria
Municipal de
Governo

18) Sistema Financeiro
- SFI

19) Sistema de
Projetos e Obras
Públicas – SOP

20) Sistema de
Comunicação Social –
SCS

Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal
de Anchieta/ES.
IN STB Nº 05/2017: Dispõe sobre os
procedimentos para a concessão e controle das
renúncias de receita tributária no âmbito da
Administração Direta e Indireta do Poder
Executivo Municipal de Anchieta/ES.
IN SFI Nº 01/2017: Dispõe sobre os
procedimentos de rotina para controle da receita
e das disponibilidades financeiras vinculadas e
não vinculadas no âmbito da Administração
Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal
de Anchieta/ES e dá outras providências.
IN SFI Nº 02/2017:
Dispõe sobre estabelecimento da programação
financeira no âmbito da Administração Direta e
Indireta do Poder Executivo Municipal de
Anchieta/ES e dá outras providências.
IN SFI Nº 03/2017: Dispõe sobre a concessão e
controle de adiantamentos financeiros no âmbito
da Administração Direta e Indireta do Poder
Executivo Municipal de Anchieta/ES e dá outras
providências.
IN SFI Nº 04/2017 que “Dispõe sobre a
concessão de Diárias aos servidores e agentes
políticos da Administração Direta e Indireta do
Poder Executivo do Município de Anchieta/ES e
dá outras providências”;
IN SFI Nº 05/2017: Dispõe sobre procedimentos
a serem observados quando da contratação e
controle das operações de créditos, avais e
garantias no âmbito da Administração Direta e
Indireta do Poder Executivo Municipal de
Anchieta/ES e dá outras providências.
IN SOP Nº 01/2017: Dispõe sobre os
procedimentos operacionais para formalização
do processo de aprovação de projetos para
licenciamento e regularização de obra, a fim de
atender as exigências legais no âmbito da
Administração Direta e Indireta do Poder
Executivo Municipal de Anchieta/ES e dá outras
providências.
IN SOP Nº 02/2017: Dispõe sobre os
procedimentos operacionais para o controle da
execução de obras públicas e serviços de
engenharia, a fim de atender as exigências no
âmbito da Administração Direta e Indireta do
Poder Executivo Municipal de Anchieta/ES.
IN SCS Nº 01/2017: Dispõe sobre os critérios e
procedimentos para publicação de Atos Oficiais
no âmbito da Administração Direta e Indireta do
Poder Executivo Municipal de Anchieta/ES.
IN SCS Nº 02/2017: Dispõe sobre os
procedimentos relativos às campanhas
publicitárias no âmbito da Administração Direta
e Indireta do Poder Executivo Municipal de
Anchieta/ES.
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Culminando, desta feita, na aprovação do Manual de Rotinas Internas e
Procedimentos de Controle no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder
Executivo do Município de Anchieta/ES, aprovado nos termos do Decreto nº 5.717,
de 02 de outubro de 2017, em atendimento ao disposto na Resolução desse Egrégio
Tribunal de Contas nº 227/2011, alterada pela nº 257/2013, bem como, ao Plano de
Ação para implantação do Sistema de Controle Interno do Município de Anchieta/ES
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– 2017, aprovado nos termos do Decreto Municipal nº 5.656, de 1º de março de
2017.
De se consignar que o referido Manual é a compilação de todos os Sistemas
Administrativos

e

respectivas

Instruções

Normativas

aprovadas,

tudo

em

conformidade com as resoluções supramencionadas, que trouxeram para o Poder
Executivo do Município de Anchieta-ES, a oportunidade de adotar mecanismos que
assegurem, entre outros aspectos, o cumprimento às exigências legais e a
otimização na aplicação dos recursos públicos, a fim de garantir maior eficiência na
gestão e melhores resultados à sociedade.
Síntese das atividades desenvolvidas:
Tabela 75: Ações desenvolvidas pelo Controle Interno

Atividades
Ofícios Expedidos
Memorandos Expedidos
Comunicações Internas Expedidas
Certidões Expedidas p/ Aposentadoria
Auditorias (Relatório Preliminar)
Auditorias em Andamento
Despachos/Manifestações em Processo
Relatório de Vistoria e Inspeção
Relatório de Verificação
Pareceres Emitidos
Assessoramento ao Prefeito Municipal quanto a
elaboração de representações junto ao TCE-ES
Assessoramento ao Prefeito Municipal quanto ao
envio de documentos para TCE-ES
Termo de referência
Processos recebidos na Controladoria
Processos enviados pela Controladoria

Quantidade
47
05
199
43
02
04
99
01
02
24
02
32
02
1.223
616

Destacamos, que foram realizados 962 (novecentos e sessenta e dois)
atendimentos presenciais à Secretários, Gerentes, Coordenadores e Servidores
que atuam diretamente na Gestão do Município, bem como os munícipes, sendo que
tal registro ocorreu a partir de abril de 2017, conforme tabela a seguir:
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Gráfico 22– Atendimento realizado pela Controladoria

Atuamos no assessoramento para regulamentação do acesso à informação
pública e na criação do Serviço de Informações ao Cidadão – SIC, aprovado via
Decreto nº 5.699/2017, viabilizando procedimentos objetivos e ágeis, de forma
transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão aos usuários dos
sistemas.

Situação Encontrada pela atual Controladoria Geral em janeiro de 2017:

Na Controladoria (Gestão 2013/2016), observamos que a Lei Municipal n° 838, de 26
de setembro de 2013, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno, sua
implantação e organização, não foi aplicada em sua totalidade pela Unidade Central
de Controle Interno. Notadamente verificamos a ausência do competente Plano de
Ação para implantação do Sistema de Controle Interno no Município de Anchieta/ES,
em desconformidade com a Resolução nº 227/2011 alterado pela nº 257/2013 do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Abaixo alguns apontamentos da
situação encontrada:
•

Ausência de Implantação do Sistema de Controle Interno;

•

Assessoramento à gestão mitigado;

•

UCCI com sede fora do prédio da Prefeitura;
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•

Sistema

Geo-Obras desatualizado

(mais

de

70 processos

da

Sec.

de

Infraestrutura);
•

Divergência Patrimonial/Contábil de mais de R$ 11.000.000.00 (onze milhões de
reais) fonte PCA (2015);

•

Processos com solicitação de auditoria desde 2014, que só foi autorizado pelo
Chefe do Poder Executivo em 28/12/2016, dois dias antes de encerrar o mandato;

•

Transparência mitigada da Prefeitura Municipal de Anchieta, figurando o Município
em 73ª posição no ranking do TCE-ES, em 2015 com 25,3%.

Medidas Adotadas pela Controladoria Geral em 2017:
•

Elaboração e aprovação do Plano de Ação para implantação do Sistema de
Controle Interno, devidamente encaminhado ao TCES, protocolo n. 3.015/2017-8;

•

Aprovação do Manual de Rotinas com as Instruções Normativas protocolo n
15.307/2017-6;

•

Aprovação do Manual de Auditoria e Instrução Normativa para elaboração da
Matriz de Risco, protocolo n 9.086/2017-9;

•

Aprovação de Instrução Normativa em que o Município de Anchieta adere às
Normas de Auditoria Governamental, protocolo n. 3.015/2017-8;

•

Assessoramento à gestão com edição de 199 (cento e noventa e nove)
Comunicações Internas tratando de temas afetos às mais diversas secretarias do
poder Executivo, com recomendações;

•

Recomendações para instauração e acompanhamento de Tomada de Contas
Especial;

•

Elaboração do Plano de Ação para inclusão e atualização do sistema Geo-Obras,
vez que o Município estava com mais de 70 (setenta) contratos sem a devida
inclusão, processo administrativo n. 3.798/2017;
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•

Elaboração do Plano de Ação referente ao Patrimônio, buscando cumprir o que
dispõe a IN nº 36/2016 do TCE-ES, processo administrativo n. 19.600/2017;

•

Efetivo acompanhamento das metas fiscais mediante as Comunicações Internas n.
76/2017, n. 124/2017, n. 149/2017, n. 152/2017, n 153/2017, n. 198/2017 e n.
199/2017;

•

O Poder Executivo (Anchieta-ES) amargava a 73ª (septuagésima terceira) posição
com o índice de 25,28% de transparência ativa, após as providências adotadas por
esta UCCI, e o total apoio e parceria das Secretarias e Gerências, o Poder
Executivo de Anchieta encontra-se, segundo divulgação atual do ranking, na 70ª
(septuagésima) posição, e quanto ao índice de transparência em de 56,5%.
Sabemos que apesar do índice de transparência ter dobrado, ainda não é
satisfatório. Devido a isso, o Chefe do Executivo, solicitou que todos as
Secretarias e Gerências envidem esforços a fim de que Anchieta figure nas
primeiras colocações na próxima fiscalização.

Diante de todo o exposto, o objetivo desta Controladoria Geral, conforme apresentado
neste relatório, é implementar novas propostas e ações, atuando para o efetivo
controle das políticas e ações de governo, com fito de contribuirmos para o sucesso
da gestão. Tal posicionamento firme, bem sabido por essa e. Corte de Contas, só é
possível, diante do comprometimento do Gestor com a probidade, moralidade,
legalidade e responsabilidade fiscal.

1.3.8.8

AÇÕES REALIZADAS PARA INCREMENTO DA RECEITA

 Realização do 1º Seminário de Educação Tributária, em parceria com a Secretaria
de Fazenda do Estado;
 Revisão da composição do IPM, Índice de participação dos municípios na cota
parte ICMS, o que garantiu uma queda menor no índice para 2018 (o qual ficaria
em torno de 3,8%, foi estabelecido em 4,58% após a revisão das DOT’s);
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 Revisão junto à ANP das parcelas dos ROYALTIES do município, garantindo um
incremento na referida receita a partir de outubro de 2017;
 Atualização do Código Tributário com adequação à Lei 157/2016 (operadoras de
cartão de crédito);
 Programa de parcelamento e anistia de multas e juros da dívida ativa (ISSQN), o
que possibilitou o ingresso de aproximadamente 6,2 milhões em 2017 e uma
projeção de mais 12 milhões (parcelas) para o exercício de 2018;
 Programa de parcelamento e anistia de multas e juros da dívida ativa (IPTU), o
que possibilitou o ingresso de aproximadamente 1,9 milhões em 2017;
 Julgamento de processos que estavam paralisados em instância administrativa
(JIF e CRF);
 Elaboração das Instruções Normativas dos sistemas integrantes da Secretaria de
Fazenda;
 Reativação do setor de Cadastramento e Recadastramento Imobiliário;
 Reativação do setor de Geoprocessamento;
 Participação nas discussões na AMUNES, integrando o GT PETRÓLEO;
 Treinamento e reciclagem dos servidores da Coordenação de Fiscalização –
Auditores Fiscais;
 Normatização do Sistema de Declaração do ISS bancário;
 Abertura de procedimento para adesão ao PMAT- BNDS, Programa de
Modernização da Administração Tributária, para o financiamento do projeto da
Secretaria de Fazenda;
 Emissão da C.D.A – Certidão de Dívida Ativa online;
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Gráfico 23: Receita estimada e arrecadada em 2017

Em relação às receitas durante o exercício de 2017, observa-se que os valores
estimados do poder executivo (Prefeitura + Fundo Municipal de Saúde) foram R$
258.650.774,27 e as receitas realizadas foram R$234.797.352,11.
As Leis de anistia de multas, juros e parcelamento da dívida ativa possibilitou aos
contribuintes regularizarem sua situação perante a Fazenda Pública Municipal e isso
contribuiu para uma arrecadação de R$ 8.092.922,85.
Já a receita tributária não correspondeu às expectativas, pois a previsão orçada para
o exercício de 2017, principalmente em relação ao ISSQN, que estava estimado em
R$ 27,6 milhões, não se confirmou e foram arrecadados apenas R$ 8 milhões, uma
diferença de 71% a menor. Isso ocorreu em função do não retorno das atividades da
Samarco Mineração S/A, a qual juntamente com suas prestadoras de serviços é
responsável pela geração da maior fatia desse tributo.
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As principais transferências constitucionais atingiram os valores previamente
orçados, com poucas variações para mais ou para menos, exceto a quota parte
ICMS/FUNDAP (já deduzido o FUNDEB) que somadas tinham uma previsão de R$
137 milhões, e o município arrecadou R$ 128 milhões, uma diferença para menor de
6,8%.
Em julho de 2017, a previsão, levando em consideração o comportamento da
receita, era que o executivo arrecadaria uma receita total de aproximadamente R$
220 milhões, sendo R$ 20 milhões a menos que 2016.
No entanto, devido o trabalho da gestão municipal para receber a dívida ativa de
ISSQN, tendo como principal aderente ao Programa de Anistia, a Empresa Samarco
Mineração, e ainda, a manutenção da decisão judicial que proporcionou a correção
pela ANP dos valores dos ROYALTIES repassados a partir de outubro, fez com que
ao término de 2017, essas ações gerassem um acréscimo de mais de R$ 9 milhões,
sendo a estimativa feita em julho superada, fechando a arrecadação em R$
R$234.797.352,11.
Houve um aquecimento da economia no último trimestre de 2017, diminuindo as
perdas com o ICMS, relativas à média do primeiro semestre, e ainda, o município foi
contemplado com uma emenda parlamentar para o FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, na ordem de R$1,6 milhões. Isso explica o melhor desempenho da receita
no segundo semestre de 2017.
Em relação às despesas realizadas durante o exercício de 2017, observa-se que os
valores empenhados somam um total de R$194.025.148,38.
Do total das despesas empenhadas no exercício de 2017, foram liquidadas um total
de R$186.569.319,50, gerando dessa forma, restos a pagar processados e não
processados no valor de R$15.735.702,59, equivalente a aproximadamente 3,85%
da despesa empenhada, conforme demonstrado a seguir:
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Tabela 76: Despesas empenhadas e liquidadas em 2017
PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2017

VALORES

%

DESPESAS EMPENHADAS

R$ 194.025.148,38

100%

DESPESAS LIQUIDADAS

R$ 186.569.319,50

96,15%

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO

R$ 15.735.702,59

3,85%

PROCESSADOS
Fonte: Balanço Orçamentário - Anexo 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal –

Em relação à despesa realizada durante o exercício de 2017, observa-se que a
mesma foi despendida nas seguintes funções de governo:
Tabela 77: Demonstrativo da despesa por Função de Governo
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
ORDEM
02

FUNÇÃO DE GOVERNO
JUDICIÁRIA

VALOR LIQUIDADO
R$ 5.375,91

%
0,01%

04

ADMINISTRATIVO

R$ 33.310.920,28

17,85%

06

SEGURANÇA PÚBLICA

R$ 573.146,01

0,31%

08

ASSISTÊNCIA SOCIAL

R$ 4.479.498,97

2,40%

10

SAÚDE

R$ 46.802.833,02

25,09%

11

TRABALHO

R$ 560.526,31

0,30%

12

EDUCAÇÃO

R$ 65.837.965,05

35,29%

13

CULTURA

R$ 78.400,00

0,04%

14

DIREITOS DA CIDADANIA

R$ -

15

URBANISMO

R$ 24.575.895,80

13,18%

16

HABITAÇÃO

R$ 50.000,00

0,03%

17

SANEAMENTO

R$ 153.507,14

0,08%

18

GESTÃO AMBIENTAL

R$ 1.401.420,14

0,75%

20

AGRICULTURA

R$ 1.407.103,41

0,75%

23

COMÉRCIO E SERVIÇOS

R$ 2.112.920,19

1,13%

24

COMUNICAÇÕES

R$

-

0%

25

ENERGIA

R$

-

0%

26

TRANSPORTE

R$ 1.387.387,63

0,74%

27

DESPORTO E LAZER

R$ 304.895,37

0,16%

28

ENCARGOS

R$ 3.527.524,27

1,89%

99

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

R$ -

TOTAL

0%

R$ 186.569.319,50

0%
100%

Fonte: Balancete da despesa
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Verifica-se que as funções do poder executivo com maior valor de execução foram
Educação (35,29%) e Saúde (25,09%), seguidos da função Administrativa (17,85%)
e Urbanismo (13,18%). Essas quatro funções representam o equivalente a 91,41%
do total liquidado no exercício de 2017.

•

MEDIDAS ADOTADAS NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



Contingenciamento de 20% do total das despesas previstas no orçamento,
após recomendação da Controladoria geral;



Elaboração de estudos para previsão da arrecadação, integrando as Peças
Orçamentárias, LDO, PPA e LOA;



Parcelamento das dívidas oriundas da gestão anterior (Cesan, Escelsa e
Telefonia – R$ 961.144,50);



Parcelamento da dívida oriunda da gestão anterior – IPASA – Instituto de
Previdência (R$ 9,5 milhões);



Parcelamento de INSS não recolhidos no exercício de 2016 e reparcelamento
de exercícios anteriores, totalizando R$ 6.734.000,00;



Regularização

do

CAUC –

Cadastro Auxiliar de

Informações

para

Transferências Voluntárias – Convênios do Governo Federal;


Regularização das Certidões Negativas de Débitos junto aos órgãos federais
e estaduais;



Pagamento de 80% (17,5 milhões) dos restos a pagar processados, oriundos
da gestão anterior;



Abertura

de

procedimentos

administrativos

visando

apurar

as

responsabilidades dos gestores pelo não cumprimento da LRF, apropriação
indébita previdenciária, utilização de recursos com desvio de finalidade e
despesas realizadas sem prévio empenho;


Pagamento das rescisões dos servidores, relativas ao exercício de 2016;
 Revisão e recolhimento de todos os encargos relativos a processos de 2016
(INSS – R$ 444.001,11 principal e R$ 128.619,17multas e juros);
 Pagamento de PASEP com multas e juros referente ao não recolhimento de
2016, no valor de R$ 935.000,00;
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 Adequações no Sistema de Gestão Pública E&L utilizado pelo município
visando atender à legislação vigente e aos órgãos fiscalizadores;
Tabela 78: Agenda Orçamentária 2017
AGENDA ORÇAMENTÁRIA 2017
AÇÕES
Capacitação dos técnicos da Gerência Municipal de Planejamento
Abertura do Orçamento 2017
Publicação da LDO, LOA e envio aos Órgãos de Controle.
Abertura dos centros de custos da folha de pagamento em parceira com o
RH. (Saúde e PMA).
Elaboração e publicação do Decreto da Programação Financeira
Envio do Orçamento 2017 às Unidades Administrativas
Elaboração da metodologia da avaliação do PPA - ano base 2016 para análise
do Prefeito e Controladoria.
Capacitação dos Agentes de PPA
Apresentação da metodologia da avaliação do PPA ano base- 2016 e
orientação aos Agentes de PPA para preenchimento dos formulários.
Elaboração da metodologia de construção do PPA (2018-2021)
Preenchimento do Índice de Efetividade da Gestão Municipal - IEGM
Envio da LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias 2018 à Câmara Municipal.
Reunião para apresentação da metodologia a ser utilizada para elaboração do
PPA 2018-2021.
Tabulação das informações fornecidas pelos Agentes de PPA sobre a
execução do exercício 2016.
Realização das oficinas para elaboração do PPA (2018-2021) com todas as
Secretarias, Gerências, Câmara Municipal e IPASA.
Apresentação do Relatório Final da avaliação do PPA, ano-base 2016, ao
Prefeito e demais Secretários e envio à Câmara Municipal.
Finalização das reuniões e oficinas para elaboração do PPA (2018-2021).
Capacitação dos técnicos da GMPLAN - digitação do novo PPA.
Entrega da Minuta das Instruções Normativas do Sistema de Planejamento e
Orçamento- SPO à Controladoria Municipal.

PERÍODO

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Elaboração do Orçamento 2018 (Unidades Administrativas do Executivo,
Câmara e Ipasa)
Digitação do novo PPA (2018-2021) e da LOA 2018

Julho

Finalização da digitação do PPA e da LOA 2018
Reunião com o Prefeito e Secretários para apreciação das peças
orçamentárias.
Envio do Projeto de Lei – PPA (2018-2021) e da LOA 2018 à Câmara

Agosto

Impressão, encadernação e publicação do PPA 2018-2021 e do Orçamento
2018 aprovados.

Dezembro
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Tabela 79: Cronograma das etapas da elaboração do PPA 2018-2021 e da LOA 2018
ETAPAS

MARÇO

Elaboração da metodologia da elaboração
do PPA 2018-2021
Elaboração do edital de convocação,
regimento interno da audiência.

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

X

X

AUDIÊNCIA PÚBLICA

X
OFICINAS INTERNAS

Oficinas de orientação aos Secretários e
Agentes do PPA.

X

Oficina de orientação com a equipe do
IPASA

X

Oficina de orientação com os Vereadores,
na Câmara.

X

X

COMPILAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
Consolidação das propostas das Unidades
Administrativas da PMA, Ipasa e Câmara

X

TREINAMENTO/ DIGITAÇÃO/ CONFERENCIA/ CONCLUSÃO
Treinamento da equipe técnica da GMPLAN

X

Digitação dos programas, ações, metas,
indicadores no sistema.

X

1ª Análise da Proposta do PPA pelo
Prefeito e equipe de governo.

X

Correções e adequações das Propostas do
PPA no sistema.

X

Análise final da Proposta do PPA pelo
Prefeito e equipe de governo.

X

Conferência dos dados digitados no
sistema.

X

Elaboração do documento final e envio à
Câmara Municipal.

30/08
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1.3.8.9.

ATENDIMENTO AOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

Das receitas resultantes de impostos e transferências constitucionais legais no valor
de R$211.932.834,73, o percentual aplicado na Saúde, chegou a 17,67%, o
equivalente a R$37.449.953,58 (trinta e sete milhões, quatrocentos e quarenta e
nove mil, novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos), conforme
anexo XII, do RREO- LRF.
O município de Anchieta teve uma perda em 2017, da receita do FUNBEB, no valor
líquido de R$10.865.246,92 (dez milhões oitocentos e sessenta e cinco mil,
duzentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos). Esse valor impacta no
percentual de aplicação na educação. Dessa forma, das receitas resultantes de
impostos e transferências constitucionais legais no valor de R$211.932.834,73, o
percentual aplicado na educação foi de 30%. Para a remuneração do magistério
foram aplicados 100% dos recursos do FUNDEB. O valor investido, em 2017, na
educação foi de R$63.770.683,97 (sessenta e três milhões, setecentos e setenta mil,
seiscentos e oitenta e três reais e noventa e sete centavos), conforme o anexo VIII,
do- RREO- LRF
A Receita Corrente Líquida, no exercício de 2017, totalizou o montante de
R$246.500.038,85. O valor da despesa total com pessoal e encargos do Poder
Executivo (PMA/FMS/IPASA) alcançou 45,53 % em um total de R$ 112.226.546,94,
abaixo do limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000).

1.3.8.10 TRANSFERÊNCIA PARA O PODER LEGISLATIVO
Os repasses do duodécimo da Câmara municipal foram efetuados com base na
receita arrecadada no exercício de 2016, totalizando R$ 15.499.999,92.
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1.3.8.11 ENDIVIDAMENTO
O município não efetivou Operações de Crédito. Do montante da dívida fundada,
houve uma amortização na ordem de R$ 4.008.781,67 e do montante da dívida
inscrita em restos a pagar processados, deixadas sem disponibilidade financeira em
31/12/2016, foram quitados R$ 17.496.036,13.

1.3.8.12 CUMPRIMENTOS DAS METAS ESTABELECIDAS NA LDO

As metas fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2017 para o
resultado primário estimou-se em R$1.000.000,00 e para o resultado nominal, R$
2.000.000,00 negativos.
Para a receita primária estimou-se em R$ 216.000.000,00 (duzentos e dezesseis
milhões de reais) e despesas primárias em R$ 215.000.000,00 (duzentos e quinze
milhões de reais).
Ao final do exercício 2017 as metas fiscais tiveram a seguinte evolução segundo os
anexos V e VI do RREO:
Tabela 80: Evolução das Metas Fiscais
RECEITA PRIMÁRIA REALIZADA

250.999.161,75

DESPESA PRIMÁRIA REALIZADA

205.428.670,66

RESULTADO PRIMÁRIO
RESULTADO NOMINAL

45.570.491,09
(-) 18.910.193,29
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2 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Devido ao cenário financeiro, pelo qual atravessa, o município de Anchieta, com a
paralisação das operações da Samarco Mineração atingindo diretamente as
finanças e os investimentos públicos, a Prefeitura de Anchieta, em 2017, buscou
medidas para enfrentar o momento de turbulência fiscal e manter os serviços
básicos do município em pleno funcionamento.

Entre as maiores preocupações e desafios da gestão municipal estão o equilíbrio
entre receita e despesa, o incremento da arrecadação, o fortalecimento da
participação popular, a integração das secretarias na tentativa de oferecer melhores
serviços à população, a ampliação da transparência dos investimentos públicos e a
modernização da gestão pública e a sempre perseguida atuação em consonância
com a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Mesmo diante de um cenário tão desfavorável a administração municipal obteve
excelentes resultados em 2017: conseguiu gerir a crise financeira em que o
município se encontra, manteve as obrigações em dia, reduziu o gasto com pessoal
e encargos, pagou uma parte da dívida com fornecedores (deixada pela Gestão
anterior 2013/2016, em descumprimento ao art. 42 da LRF), resolveu as pendências
fiscais junto aos órgãos da administração pública federal e estadual, qualificou a
prestação

de

serviços

públicos,

reforçou

a

transparência das

ações

da

administração e resgatou a credibilidade diante da população, servidores,
fornecedores, sociedade civil organizada e demais órgãos.
A capacidade técnica operacional dos setores administrativos e o compromisso da
atual gestão em equilibrar a receita e despesa foram decisivos para o êxito
alcançado ao final do exercício. A meta mínima de contingenciamento da despesa
foi alcançada, chegando a 20%, o que proporcionou o controle nas despesas e o
equilíbrio nas contas públicas.
Os limites legais de aplicação em SAÚDE ficaram em 17.67%; com EDUCAÇÃO, em
30% e despesa com pessoal e encargos, em 45,52 %, conforme observado nos
anexos da LRF encaminhados ao TCEES, e demais publicações.
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Devido a toda essa situação econômica a taxa de desemprego local atingiu 25% da
população, em consequência disso, muitos perderam seus planos de saúde
particulares por não terem mais condições financeiras de seguir pagando suas
mensalidades. Isso ocasionou uma migração das pessoas para o Sistema Único de
Saúde – SUS do município, justamente em um momento em que a arrecadação caiu
substancialmente, um fenômeno inversamente proporcional onde aumenta-se a
demanda e diminui-se a oferta tornando a Gestão de Saúde nestas circunstâncias
um grande desafio.
Para enfrentar essa nova realidade, a gestão pública municipal fortaleceu o
planejamento e o monitoramento da execução orçamentária; alinhou a receita com
as despesas, de maneira controlada; otimizou os recursos adotando estratégias para
que os serviços necessários à população fossem mantidos, de maneira oportuna,
qualificada e resolutiva, fazendo mais com menos, primando pela responsabilidade
fiscal.
Os repasses do duodécimo da Câmara Municipal foram efetuados com base na
receita arrecadada no exercício de 2016, totalizando R$ 15.499.999,92 (Quinze
milhões quatrocentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais
e noventa e dois centavos). As rescisões dos servidores contratados por
designação temporária foram liquidadas dentro do próprio exercício e as
contribuições ao IPASA, Instituto de Previdência dos Servidores Municipais,
juntamente com o aporte financeiro, foram todos quitados, cumprindo o regime de
competência.

Apesar do cenário atípico em que vive o município de Anchieta, no âmbito da
administração municipal, notáveis avanços são percebidos em todas as unidades
administrativas, com significativa melhoria qualitativa/ quantitativa dos serviços
prestados à população, esta Administração está segura que daqui para frente
necessitará também do apoio de diversos atores externos e espera poder contar
com esse Egrégio Tribunal de Contas.
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ANEXO I
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE
ALGUMAS AÇÕES REALIZADAS
EM 2017
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Oficina de capacitação dos Agentes do PPA de todas as Secretarias

Planejamento Estratégico da Prefeitura Municipal de AnchietaConstrução da Missão, Visão, Valores e Eixos Estratégicos
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Curso de Controle Interno- construção efetiva de um Sistema de Controle Interno
(SCI) no município de Anchieta

Oficina e capacitação sobre a elaboração do PPA 2018-2021 e Orçamento 2018
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Realização da audiência pública para discutir o PPA 2018-2021 e a LOA 2018.
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Audiência Pública realizada na Câmara Municipal, no dia 14 de junho de 2017.
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Workshop Secont na Estrada: Transparência e Combate à Corrupção27 de novembro

Audiência Pública sobre a revisão do Plano Diretor Municipal
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Encontro com os estudantes- Data: 13 de maio

Encontro com os servidores efetivos - Data: 13 de julho- SINFA
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Reunião grupo de empresários da construção civil para tratar da inclusão do
município na Fundação Renova e ações em Parceria Público-Privado (PPP), no dia
13 de julho.

Pscicultura- Visita Técnica “ Insumos, Manejo e Mercado, no dia 05/09/2017, em
Olivânia Propriedade de Fábio Catani.
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Reunião do grupo de trabalho para implantação do SIM- Sistema de Inspeção
Municipal- Secretaria de Agricultura - 26/09/2017

1º Campeonato de Karatê Interestilos ocorrido na Vila Olímpica

179

Estado do Espírito Santo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CNPJ 27.142.694/ 0001-58
Participação com equipe de Anchieta formada pela Sejuv no 17º Campeonato
capixaba de Beach Soccer

A Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
recebeu o troféu de segundo lugar do prêmio Ecologia 2017 pelo projeto Composta
Anchieta.
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Lançamento do programa Anchieta Criativa e Empreendedora

Entrega de materiais pedagógicos e brinquedos nas escolas da rede municipal
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Desfile escolar cívico com a participação de todas as escolas de rede

Teatro sobre educação bucal em parceria com a Secretaria de Saúde
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Conscientização sobre o setembro Amarelo - campanha de conscientização a
prevenção do suicídio, com o objetivo de alertar a população a respeito da realidade
do suicídio.

Juramento à Bandeira- 97 jurados entre jovens e adultos
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Palestra sobre Educação Tributária

Aula de hidroginástica no Centro Social dos Idosos
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Oficina de artesanato no Centro Social dos Idosos

Eventos Turísticos: Festa da Imigração Italiana, na Comunidade de Alto Pongal
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Apresentação dos pratos do 20° Festival Capixaba de Frutos do Mar- Iriri- ES

Automatização do sistema de abastecimento de água

186

Estado do Espírito Santo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CNPJ 27.142.694/ 0001-58

Conserto de tubulações e extensão de rede
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Manutenção da iluminação pública realizada pela equipe PMA utilizando
equipamentos próprios: 01 veículo strada, escada 08 metros, EPI’s e ferramentas
manuais.
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Regularização dos veículos da frota escolar no DER, DETRAN Escolar e
Cronotacógrafo.
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