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APRESENTAÇÃO 

 

Este relatório consolida todo o trabalho desenvolvido pela Gerência Municipal de 

Planejamento para a realização da audiência pública sobre o ORÇAMENTO 2019. 

 

As audiências públicas são um mecanismo e um momento por meio do qual o cidadão 

pode opinar, propor, criticar, questionar o planejamento que o setor público pretende 

ao definir os principais objetivos, produtos e metas para o orçamento público do ano 

seguinte, é uma importantíssima etapa na gestão orçamentária.  

 

Com amparo na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Instrução Normativa do Sistema 

de Planejamento e Orçamento nº04/2017, as AUDIÊNCIAS PÚBLICAS constituem 

uma forma de participação e controle popular sobre a administração pública. Visam 

informar, promover o debate, esclarecer dúvidas e questionamentos da população e, 

sobretudo, ouvir opiniões e captar propostas de solução para os principais desafios 

enfrentados pelo município. Sua realização é uma iniciativa do Governo Municipal, por 

meio da Gerência Municipal de Planejamento, que coordena todas as etapas do 

trabalho de mobilização e realização da audiência. 

 

A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) é o instrumento de planejamento de curto 

prazo, compatível com o Plano Plurianual (PPA), utilizado pela administração pública 

para estimar todos os recursos que serão arrecadados (receita), e fixar os valores a 

serem gastos (despesas) em um determinado exercício financeiro. 

 

A audiência pública aconteceu, no dia 26 de julho de 2018, no auditório da Prefeitura 

Municipal de Anchieta, das 17 às 19h. O prefeito fez a abertura da audiência 

relembrando as reuniões e encontros que aconteceram durante o ano de 2017 e 2018 

com vários segmentos da sociedade anchietense, fortalecendo a participação popular 

e  abordou as questões sobre o desenvolvimento, as oportunidades e desafios em 

tempos de crise. Durante a audiência o Secretário de Fazenda, Sr. Dirceu Porto de 

Mattos, abordou a questão financeira do município; a Secretária de Governo, Srª  
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Paula Louzada, apresentou o planejamento estratégico da prefeitura (visão, missão, 

valores e eixos estratégicos) e a Gerente Municipal de Planejamento, Srª Eliane 

Marconcini Silva Gozzer, apresentou o cenário orçamentário para 2019. Em seguida, 

foi dado espaço para que a sociedade presente apresentasse sugestões e fizesse as 

considerações que achasse necessárias. 

 

A seguir, seguem as etapas do trabalho desenvolvido e o resultado consolidado da 

participação da sociedade anchietense, através da redação da ata da Audiência 

Pública do Orçamento 2019. 
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1 Divulgação da Audiência Pública 
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2 Edital de Convocação 
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3 Controle da entrega dos convites 
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4 DECRETO Nº 5814, DE 23 DE JULHO DE 2018. 

 
 

Dispõe sobre Regimento Interno de 

funcionamento da Audiência Pública do 

processo de elaboração da Lei 

Orçamentária 2019. 

 

 

O Prefeito Municipal de Anchieta, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 

atribuições que lhes são conferidas pelo inciso VIII do artigo 71 da Lei Orgânica 

Municipal; 

Art.1º Fica estabelecida a realização de Audiência Pública do processo de 

elaboração da Lei Orçamentária Anual 2019, no âmbito do município de Anchieta. 

Art. 2º A audiência pública seguirá as normas estabelecidas no regimento 

interno, anexo único, parte integrante deste decreto. 

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

 

Anchieta, 23 de julho de 2018. 

 
 
 
 

FABRÍCIO PETRI 
PREFEITO MUNICIPAL DE ANCHIETA 
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ANEXO ÚNICO 

REGIMENTO INTERNO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º A Audiência Pública realizar-se-á com a finalidade de elaborar a Lei 

Orçamentária Anual- 2019, instrumento que orienta o planejamento e a gestão da 
administração pública. 

 
Art. 2º A Audiência Pública terá como objetivos específicos apresentar o 

contexto econômico do município de Anchieta para o exercício 2019; a missão, a 
visão, os valores e os eixos estratégicos definidos no Planejamento Estratégico da 
Prefeitura Municipal de Anchieta; a finalidade da Lei Orçamentária Anual- LOA e sua 
estrutura; conferir transparência e assegurar a participação popular. 
 
 
Parágrafo único. A sessão terá acesso livre a qualquer pessoa, bem como aos meios 
de comunicação, respeitados os limites impostos pelas instalações físicas do local. 

 
Art. 3º. A audiência terá primeira chamada às 17 horas, e iniciará em segunda 

chamada impreterivelmente às 17:15 horas, com qualquer número de presentes. 
Parágrafo único. O encerramento da audiência acontecerá às 19 horas. 

Art. 4º. O público presente deverá assinar lista de presença, que conterá: 
I. Nome legível; 
II. A entidade pública ou privada a que pertence, se for o caso. 

 
Parágrafo único. A lista de presença ficará disponível durante toda a sessão em local 
acessível. 

CAPÍTULO II 
DA CONDUÇÃO DA AUDIÊNCIA 

 
Art. 5º A Audiência será coordenada pela Gerencia Municipal de Planejamento 

Estratégico e Operacional, nos termos definidos neste Regimento, órgão responsável 
pela elaboração do Orçamento. 
Parágrafo único. A Audiência Pública será presidida pelo Prefeito Municipal. 

 
      Art. 6º São prerrogativas do Presidente da Sessão: 

 
I. Designar a apresentação de objetivos e regras de funcionamento da audiência, 

ordenando o curso das manifestações; 
II. Decidir sobre a pertinência das intervenções orais; 

III. Dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da sessão, 
bem como sua reabertura ou continuação, quando o reputar conveniente, de 
ofício ou a pedido de algum participante. 
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Art. 7º O Presidente da sessão indicará um Moderador para lhe auxiliar na 
condução e organização da audiência, sendo atribuições do Moderador, com auxílio 
dos Secretários designados: 

I. Inscrever os participantes que desejarem fazer intervenções orais; 
II. Controlar o tempo das intervenções orais; 

III. Registrar o conteúdo das intervenções; 
IV. Sistematizar as informações; 
V. Elaborar a ata da Sessão; 

VI. A guarda da documentação produzida na audiência. 
 

CAPITULO III 
DOS PARTICIPANTES 

 
Art. 8º Será considerado participante da Audiência Pública qualquer cidadão 

ou cidadã residente no município de Anchieta, sem distinção de qualquer natureza, 
interessado em contribuir com o processo de discussão mencionado no Edital de 
Convocação. 

 
Art. 9º São direitos dos participantes: 

I. Manifestar livremente suas opiniões sobre as questões tratadas no âmbito da 
Audiência Pública, respeitando as disposições previstas neste Regimento; 

II. Debater as questões tratadas no âmbito da audiência pública; 
 

Art. 10º São deveres dos participantes: 
I. Respeitar o Regimento Interno da audiência pública; 

 
II. Respeitar o tempo para as intervenções orais; 

III. Tratar com respeito e civilidade os participantes da audiência e seus 
organizadores. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA 

 
Art. 11º A Audiência Pública terá a seguinte ordem: 

I. Apresentação dos objetivos e regras de funcionamento da audiência; 
II. Apresentação da situação econômica do município de Anchieta para 2019;  

III. Apresentação da missão, visão, valores e dos eixos estratégicos da Prefeitura 
Municipal de Anchieta; 

IV. Apresentação da finalidade da Lei Orçamentária Anual- LOA e sua estrutura; 
V. Espaço para perguntas e esclarecimento das dúvidas; 

VI. Encerramento. 
 

Art. 12º Serão permitidas filmagens, gravações ou outras formas de registro do 
evento. 

Art.13º. Após a realização da audiência será elaborada ata, devendo ser 
anexada a lista de presença. 
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Art.14º Os procedimentos não previstos neste regimento serão decididos pela 

Coordenação e Presidência da Audiência, na condução dos trabalhos. 
 
 

 
Anchieta, 23 de julho de 2018. 

 
 
 

FABRÍCIO PETRI 
PREFEITO MUNICIPAL  
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5 APRESENTAÇÃO REALIZADA NA AUDIÊNCIA 

 

 
 

 
 



    

MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AANNCCHHIIEETTAA  

EESSTTAADDOO  DDOO  EESSPPÍÍRRIITTOO  SSAANNTTOO  

SSEECCRREETTAARRIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  GGOOVVEERRNNOO  

                    GGEERRÊÊNNCCIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  PPLLAANNEEJJAAMMEENNTTOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  EE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL  

 

 
 

 
 



    

MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AANNCCHHIIEETTAA  

EESSTTAADDOO  DDOO  EESSPPÍÍRRIITTOO  SSAANNTTOO  

SSEECCRREETTAARRIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  GGOOVVEERRNNOO  

                    GGEERRÊÊNNCCIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  PPLLAANNEEJJAAMMEENNTTOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  EE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL  

 

 
 

 
 

 
 
 



    

MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AANNCCHHIIEETTAA  

EESSTTAADDOO  DDOO  EESSPPÍÍRRIITTOO  SSAANNTTOO  

SSEECCRREETTAARRIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  GGOOVVEERRNNOO  

                    GGEERRÊÊNNCCIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  PPLLAANNEEJJAAMMEENNTTOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  EE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL  

 

 
 
 
 
 

 
 
 



    

MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AANNCCHHIIEETTAA  

EESSTTAADDOO  DDOO  EESSPPÍÍRRIITTOO  SSAANNTTOO  

SSEECCRREETTAARRIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  GGOOVVEERRNNOO  

                    GGEERRÊÊNNCCIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  PPLLAANNEEJJAAMMEENNTTOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  EE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL  

 

 
 
 
 
 
 

 
 



    

MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AANNCCHHIIEETTAA  

EESSTTAADDOO  DDOO  EESSPPÍÍRRIITTOO  SSAANNTTOO  

SSEECCRREETTAARRIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  GGOOVVEERRNNOO  

                    GGEERRÊÊNNCCIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  PPLLAANNEEJJAAMMEENNTTOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  EE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL  

 

 
 
 
 
 

 
 



    

MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AANNCCHHIIEETTAA  

EESSTTAADDOO  DDOO  EESSPPÍÍRRIITTOO  SSAANNTTOO  

SSEECCRREETTAARRIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  GGOOVVEERRNNOO  

                    GGEERRÊÊNNCCIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  PPLLAANNEEJJAAMMEENNTTOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  EE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



    

MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AANNCCHHIIEETTAA  

EESSTTAADDOO  DDOO  EESSPPÍÍRRIITTOO  SSAANNTTOO  

SSEECCRREETTAARRIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  GGOOVVEERRNNOO  

                    GGEERRÊÊNNCCIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  PPLLAANNEEJJAAMMEENNTTOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  EE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



    

MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AANNCCHHIIEETTAA  

EESSTTAADDOO  DDOO  EESSPPÍÍRRIITTOO  SSAANNTTOO  

SSEECCRREETTAARRIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  GGOOVVEERRNNOO  

                    GGEERRÊÊNNCCIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  PPLLAANNEEJJAAMMEENNTTOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  EE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



    

MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AANNCCHHIIEETTAA  

EESSTTAADDOO  DDOO  EESSPPÍÍRRIITTOO  SSAANNTTOO  

SSEECCRREETTAARRIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  GGOOVVEERRNNOO  

                    GGEERRÊÊNNCCIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  PPLLAANNEEJJAAMMEENNTTOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  EE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



    

MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AANNCCHHIIEETTAA  

EESSTTAADDOO  DDOO  EESSPPÍÍRRIITTOO  SSAANNTTOO  

SSEECCRREETTAARRIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  GGOOVVEERRNNOO  

                    GGEERRÊÊNNCCIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  PPLLAANNEEJJAAMMEENNTTOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  EE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



    

MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AANNCCHHIIEETTAA  

EESSTTAADDOO  DDOO  EESSPPÍÍRRIITTOO  SSAANNTTOO  

SSEECCRREETTAARRIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  GGOOVVEERRNNOO  

                    GGEERRÊÊNNCCIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  PPLLAANNEEJJAAMMEENNTTOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  EE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL  

 

 
 
 
 
 

 
 



    

MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AANNCCHHIIEETTAA  

EESSTTAADDOO  DDOO  EESSPPÍÍRRIITTOO  SSAANNTTOO  

SSEECCRREETTAARRIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  GGOOVVEERRNNOO  

                    GGEERRÊÊNNCCIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  PPLLAANNEEJJAAMMEENNTTOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  EE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



    

MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AANNCCHHIIEETTAA  

EESSTTAADDOO  DDOO  EESSPPÍÍRRIITTOO  SSAANNTTOO  

SSEECCRREETTAARRIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  GGOOVVEERRNNOO  

                    GGEERRÊÊNNCCIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  PPLLAANNEEJJAAMMEENNTTOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  EE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL  

 

 
 
 
 
 

 
 



    

MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AANNCCHHIIEETTAA  

EESSTTAADDOO  DDOO  EESSPPÍÍRRIITTOO  SSAANNTTOO  

SSEECCRREETTAARRIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  GGOOVVEERRNNOO  

                    GGEERRÊÊNNCCIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  PPLLAANNEEJJAAMMEENNTTOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  EE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



    

MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AANNCCHHIIEETTAA  

EESSTTAADDOO  DDOO  EESSPPÍÍRRIITTOO  SSAANNTTOO  

SSEECCRREETTAARRIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  GGOOVVEERRNNOO  

                    GGEERRÊÊNNCCIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  PPLLAANNEEJJAAMMEENNTTOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  EE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL  

 

 
 
 
 
 

 
 



    

MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AANNCCHHIIEETTAA  

EESSTTAADDOO  DDOO  EESSPPÍÍRRIITTOO  SSAANNTTOO  

SSEECCRREETTAARRIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  GGOOVVEERRNNOO  

                    GGEERRÊÊNNCCIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  PPLLAANNEEJJAAMMEENNTTOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  EE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



    

MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AANNCCHHIIEETTAA  

EESSTTAADDOO  DDOO  EESSPPÍÍRRIITTOO  SSAANNTTOO  

SSEECCRREETTAARRIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  GGOOVVEERRNNOO  

                    GGEERRÊÊNNCCIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  PPLLAANNEEJJAAMMEENNTTOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  EE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL  

 

 
 
 
 
 

 
 



    

MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AANNCCHHIIEETTAA  

EESSTTAADDOO  DDOO  EESSPPÍÍRRIITTOO  SSAANNTTOO  

SSEECCRREETTAARRIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  GGOOVVEERRNNOO  

                    GGEERRÊÊNNCCIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  PPLLAANNEEJJAAMMEENNTTOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  EE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



    

MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AANNCCHHIIEETTAA  

EESSTTAADDOO  DDOO  EESSPPÍÍRRIITTOO  SSAANNTTOO  

SSEECCRREETTAARRIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  GGOOVVEERRNNOO  

                    GGEERRÊÊNNCCIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  PPLLAANNEEJJAAMMEENNTTOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  EE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL  

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



    

MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AANNCCHHIIEETTAA  

EESSTTAADDOO  DDOO  EESSPPÍÍRRIITTOO  SSAANNTTOO  

SSEECCRREETTAARRIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  GGOOVVEERRNNOO  

                    GGEERRÊÊNNCCIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  PPLLAANNEEJJAAMMEENNTTOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  EE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL  

 
 
6 ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 
Aos vinte e seis dias de julho de dois mil e dezoito, às 17h15min, no auditório do 
Centro Administrativo Edival José Petri, município de Anchieta-ES, aconteceu a 
Audiência Pública sobre o Orçamento 2019. Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 
saudou a todos, agradeceu a presença das autoridades e realizou a abertura do 
evento. Logo em seguida apresentou diversas ações desenvolvidas pela 
municipalidade que continham o intuito de fomentar a participação popular na gestão 
governamental. Citou o Projeto “Prefeitura nas Comunidades: Ouvindo e Governando 
com o Cidadão” que expôs, nos mais de 20 encontros realizados, a atual situação 
econômico-financeira de Anchieta aos diversos segmentos da sociedade. Discorreu 
sobre o trabalho de elaboração das propostas de Revisão do Plano Diretor Municipal 
em 2017, após a realização de seis seminários temáticos e duas audiências públicas, 
além das 18 reuniões técnicas, todos coordenados pela equipe técnica própria. Fez 
menção ao Projeto “Ouvir e Respeitar: Anchieta ouve você” implantado pela Ouvidoria 
Municipal, que quase dobrou o número de manifestações da população sobre as 
ações de governo, dentre elas muitos elogios pelo trabalho realizado até aqui. Falou 
sucintamente sobre o trabalho de elaboração da proposta do Plano Plurianual 2018-
2021, realizada em 2017. Disse ainda que ativou diversos Conselhos Municipais 
extintos, além de criar novos que se fizeram necessários. Lembrou das rodadas 
técnicas de agricultura que contaram com mais de 400 participantes. Traçou o cenário 
da situação econômico-financeira do município encontrada no início de 2017 e do 
desafio de equilibrar a receita e a despesa. Informou que foram regularizadas as 
pendências com os órgãos estaduais e federais que impediam a emissão de certidões, 
possibilitando o repasse de recursos estaduais seja por meio de Convênios ou de 
Emendas Parlamentares. Sobre o Convênio de Sinalização Viária, celebrado entre o 
Município e o Estado do Espírito Santo, com repasse de R$ 220.000,00 (duzentos e 
vinte mil reais), disse que foi realizada audiência pública e que no mês de agosto seria 
iniciada a colocação de sinalização vertical e horizontal nas ruas. Com o lançamento 
previsto ainda para este ano, o aplicativo de celular “Anchieta em Rede” conterá, 
conforme asseverou, informações do município sobre a história, pontos turísticos, 
gastronomia, economia etc., funcionando como uma importante ferramenta a serviço 
não só do turista, mas também do morador e do empresário.  Para os casos de 
denúncias de crimes contra o meio ambiente, informou sobre o lançamento do canal 
de comunicação do “disque-denúncia”, por meio do telefone de emergência 153. 
Também lembrou da audiência pública sobre a prestação de contas da saúde 
referente ao primeiro quadrimestre de 2018. Afirma estar preocupado com a situação 
financeira do município para os próximos dois anos, devido à previsão de queda na 
arrecadação, que o momento é de adequar as despesas à receita e de trabalhar com 
responsabilidade. Acredita que o trabalho realizado em Anchieta será uma referência 
de gestão pública inovadora, ética e participativa em prol da construção de um 
município desenvolvido e fortalecido. Desta forma, o Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal encerrou a fala e passou a palavra a Gerente Municipal de Planejamento 
Estratégico e Operacional, Sra. Eliane Marconcini, para leitura do Regimento Interno 
da Audiência Pública, aprovado por meio do Decreto Municipal nº 5814/2018. Em 
seguida, foi dada a palavra ao Secretário de Fazenda, Sr. Dirceu, para expor a 
situação econômica do município e as projeções de arrecadação de 2017, 2018 e 
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2019. Iniciou sua apresentação afirmando que a principal fatia do bolo na receita do 
município é o ICMS e que o índice de repasse do imposto vem caindo ano após ano 
devido à paralisação das atividades da Mineradora da Samarco, caindo para 2,2% em 
2019, menos da metade do previsto para  
2018 – 4,518%. Acredita que a arrecadação em 2018, com base na média do primeiro 
semestre, atingirá o valor de aproximadamente 210 milhões de reais, queda de 10% 
se comparado a 2017. Lembrou que o orçamento dos anos de 2012, 2013 e 2014 se 
aproximou ao total de 300 milhões de reais e que em 2019 se estima a arrecadação 
perto de 166 milhões de reais. Informou que a municipalidade pediu revisão das DOT’s 
(Declaração de Operações Tributáveis) junto a Secretaria de Fazenda do Estado 
recuperando pequeno percentual no índice de repasse no ICMS para o exercício atual. 
Disse que o valor do ICMS repassado em 2017 foi de 128 milhões de reais, cerca de 
60% do total arrecadado pelo município nesse exercício. Afirmou que apesar de estar 
previsto 56 milhões de reais para 2018, acredita que o repasse de ICMS possa atingir 
a cifra de 88 a 90 milhões de reais, devido ao trabalho de revisão das DOTs. Já para 
o exercício de 2019, com base no índice previsto de 2,2%, o repasse de ICMS 
chegaria a apenas 48 milhões de reais. Atribuiu imediata queda de arrecadação do 
ISSQN à paralisação das atividades da Samarco, fato ocorrido no final 2015 e sentido 
em 2016. Previu para 2018, a arrecadação de 18 milhões de reais em ISSQN, 
considerando a possibilidade de retorno das atividades da mineradora no município, 
o que não aconteceu, estimando então apenas oito milhões de reais para o exercício. 
Para 2019, acredita que serão arrecadados cerca de 12 milhões de reais, caso a 
Samarco volte a operar no município no início do ano. Apresentou a evolução da 
arrecadação  dos royalties como outra fatia importante da arrecadação e que se 
espera para 2019 o repasse de R$ 32.989.861,15. Por fim, mostrou outras origens de 
receitas importantes para o município como o FPM, FUNDEB, IRRF, IPVA, Convênios 
etc. Após a explanação do Secretário de Fazenda, foi dada a palavra a Secretária de 
Governo, Sra. Paula Louzada, que após os devidos cumprimentos, apresentou as 
principais ações realizadas pelo governo distribuídas nos oito eixos do Planejamento 
Estratégico do Município de Anchieta. Do primeiro eixo “Educação, Cultura e 
Inovação” citou, dentre outras, o Projeto “Educação Empreendedora” desenvolvido 
nas escolas públicas; no eixo “Saúde e Esporte” destacou a manutenção das unidades 
de saúde e os incentivos à prática desportiva; já no terceiro eixo, “Desenvolvimento 
Social e Segurança”, mencionou o trabalho realizado com os idosos e gestantes, bem 
como fez alusão aos 10 anos da Guarda Civil Municipal de Anchieta e à importância 
da atuação dessa instituição de segurança no período de paralisação das atividades 
da Polícia Militar-ES; no eixo, “Desenvolvimento Econômico”, destacou o Projeto 
“Anchieta Criativa e Empreendedora”, iniciado no final de 2017, e o aplicativo 
“Anchieta em Rede” a ser lançado ainda este ano; do quinto eixo “Infraestrutura e 
Mobilidade” mencionou o trabalho realizado nas estradas rurais, com atenção especial 
para a reconstrução daquelas prejudicadas pelas fortes chuvas, e lembrou o Convênio 
com o Governo do Estado que está em fase de finalização para a revitalização da Orla 
da Ponta dos Castelhanos; do eixo “Meio Ambiente e Sustentabilidade” disse sobre a 
criação do Parque Sede LDS Papagaio, no bairro Nova Jerusalém, além do Programa 
“Anchieta Mais Verde”, inserido dentro do Projeto “Anchieta Criativa e 
Empreendedora”; no sétimo eixo apresentado, “Comunicação e Imprensa”, além da 
divulgação das ações no sítio oficial, falou sobre as melhorias implantadas no Portal 
da Transparência; no oitavo e último eixo, “Gestão Pública e Finanças”, lembrou os 
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esforços empreendidos na captação de recursos, bem como dos cuidados na 
prestação dos serviços públicos. Finalizou mostrando o monitoramento das ações 
previstas no Programa de Governo. Do total de 168 (cento e sessenta e oito) ações 
previstas, 69 (sessenta e nove) ações já foram executadas, representando 41% do 
Programa; 51 ações (cinquenta e uma) ainda não foram iniciadas, ou seja, 30% e 48 
ações estão em andamento, o que equivalem a 29%. Dada a palavra à Gerente de 
Planejamento, Sra. Eliane, esta explicou  
que o orçamento é estruturado por meio de três leis: o Plano Plurianual (PPA), a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Esclareceu que 
a primeira lei é projetada para um quadriênio e que no exercício anterior foi executado 
o último ano do PPA 2014-2017, e neste segundo ano da atual gestão executa-se o 
primeiro ano do PPA 2018-2021. Disse que a Câmara aprovou na sessão do dia 24 
de julho a LDO para 2019 e que em agosto será encaminhado o projeto de lei da LOA 
– 2019. Falou sobre a estrutura do PPA em execução no município – composto de 46 
(quarenta e seis) programas e 156 (cento e cinquenta e seis) ações. Afirmou em sua 
apresentação, que a despesa com pessoal, em 2019, deverá respeitar a faixa de 48 
a 54% da Receita Corrente Líquida, ou seja, cerca de 89 milhões de reais. Destacou 
que o município de Anchieta investe mais do que exigido pela legislação, em 
Educação e Saúde, chegando a 30% e 18%, respectivamente. Disse que, em 2017, 
foram investidos, na Saúde, 46 milhões de reais, mas que para 2019, a previsão de 
receita, para a pasta, será de 40 milhões de reais, ou seja, um déficit de seis milhões 
de reais. Explicou que, com base no que foi liquidado em 2017, a Educação precisaria 
de pouco mais de 63 milhões para cobrir suas despesas, contudo, a projeção para 
2019 é de pouco mais de 45 milhões reais, um déficit total de 18 milhões de reais. 
Esclareceu que da receita líquida prevista para 2019, no total de R$185.369.877,57 
(cento e oitenta e cinco milhões, trezentos e sessenta e nove mil, oitocentos e setenta 
e sete reais e cinquenta e sete centavos), R$19.203.804,38 referem-se ao IPASA; 
R$12.251.939,35 referem-se ao duodécimo da Câmara; R$18.284.166,68 referem-se 
a pagamento de pessoal das demais dezesseis unidades administrativas, exceto 
saúde e educação, restando aproximadamente 50 milhões de reais para as demais 
despesas de custeio como auxílio alimentação dos servidores efetivos; limpeza 
pública; água, luz e telefone; contrato de destinação final dos resíduos sólidos; 
PASEP; amortização de dívidas, manutenção de estradas e dos equipamentos 
públicos, dentre outras. A gerente Eliane finalizou fazendo uma pergunta a todos os 
presentes: “Como equilibrar as despesas com esta previsão de receita?”. Após, abriu 
para manifestações dos participantes.  Concedida a palavra ao Sr. Paulo Maia, 
Gerente Comercial do Hotel Espadarte, disse estar assustado com a pouca 
valorização do turismo, que deveria ser um pilar da economia local, visto o grande 
potencial do município. Demonstrou a importância do turismo ao comparar os mais de 
600 empregos indiretos gerados durante o verão no balneário de Iriri ao total de 
empregados de uma Usina da Samarco. Pediu a mudança de perspectiva quanto ao 
turismo, que deveria ser um destaque, vez que é uma importante ferramenta de 
arrecadação de receita. E concluiu pedindo mais investimentos no turismo local. 
Respondendo ao participante, a Gerente Municipal de Planejamento, Srª Eliane, disse 
que o Turismo não está esquecido, mas inserido dentro do eixo estratégico 
“Desenvolvimento Econômico” junto com a Pesca e Agricultura e que pela dinâmica 
da audiência não haveria tempo hábil para apresentar todas as ações desenvolvidas 
no setor. Dada a palavra ao Sr. Renato Lorencini, vereador do município, este solicitou 



    

MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AANNCCHHIIEETTAA  

EESSTTAADDOO  DDOO  EESSPPÍÍRRIITTOO  SSAANNTTOO  

SSEECCRREETTAARRIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  GGOOVVEERRNNOO  

                    GGEERRÊÊNNCCIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  PPLLAANNEEJJAAMMEENNTTOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  EE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL  

 
mais esclarecimentos sobre o pagamento de precatórios. Em resposta, a Gerente de 
Planejamento explicou que no orçamento de 2019 já estão previstos o pagamento dos 
precatórios inscritos até 01 de julho de 2018. Continuou explicando que os processos 
de pagamento de valores menores de 6mil reais (RPV) já estão chegando à 
Procuradoria Geral para análise e posterior pagamento. E completando a explicação, 
o Secretário de Fazenda disse que uma vez que o poder Judiciário encaminha o 
precatório, o município é obrigado a prever a despesa no orçamento. Dada a palavra 
ao Vereador, Sr. José Maria, este pediu que fosse dada maior atenção aos setores da 
agricultura e pesca no contexto de arrecadação de receita, orientando os produtores 
rurais e pescadores sobre a importância  
de emissão das notas fiscais e por fim exemplificou, apresentando dados da produção 
cafeeira no município, que atingiu 67 mil sacas, totalizando 4milhões de reais. Sobre 
o pedido do vereador, o Secretário de Fazenda disse que o trabalho de 
conscientização dos agricultores para emissão de notas fiscais está sendo realizado 
pela Secretaria de Agricultura e Pesca, contudo, encontra resistência por parte dos 
produtores devido ao pagamento de impostos. Explicou que a cada 10 reais em nota 
fiscal, um real seria arrecadado pelo município, logo, dos 4milhões de reais obtidos 
das vendas de sacas de café, 400mil reais retornariam em receita para o município. 
Aproveitou para explicar que o fato de mencionar tanto a paralisação da Samarco no 
discurso de queda anual da arrecadação é devido ao fato da dependência de mais de 
40 anos do município ao que foi gerado pela empresa. Continuou a explicação dizendo 
que só a DOT da Samarco girava em torno de 5,5 bilhões de reais quando ela estava 
no auge, algo que nem a soma do que é produzido pelo comércio de vários municípios 
do estado e nem a soma do que é produzido pelas petroleiras no mar territorial de 
Anchieta chegam próximo. Devolvida a palavra ao vereador José Maria, este sugeriu 
a realização de pesquisa sobre onde circula o dinheiro produzido no município, se no 
comércio local ou em municípios vizinhos. Em resposta à primeira fala do vereador 
José Maria, referente ao trabalho de conscientização da emissão de notas fiscais, a 
servidora da secretaria de Agricultura, Sra. Simone Batestin, disse que é difícil 
implantar a cultura de emissão de notas fiscais no município, vez que apenas os 
produtores de café, seringa e pecuaristas a fazem devido à exigência do comprador. 
Esclareceu que a Secretaria de Agricultura condicionou a prestação de seus serviços 
à emissão de notas fiscais pelos produtores. Por fim, afirmou que é desenvolvido o 
trabalho de conscientização dos produtores da importância de se emitir notas fiscais 
para geração de receita para o município, mas que é grande a resistência. Sobre o 
assunto de emissão de notas fiscais continuou a servidora Sra. Liliane, da Secretaria 
de Assistência Social, sugerindo a premiação, por sorteio de notas fiscais emitidas no 
município, assim como já ocorre em municípios menores. Respondendo a sugestão, 
o Secretário de Desenvolvimento, Sr. Marcos Kneip, disse que será lançada ainda 
este ano a campanha “Sou daqui compro aqui” em parceria com a CDL. Dada à 
palavra a representante do SINFA, Sra. Rosa, esta disse que o sindicato sempre 
buscou se interar da situação econômico-financeira do município e reconhece que o 
momento não está adequado a cobranças de benefícios para seus representados. 
Pediu que as informações transmitidas na audiência fossem retransmitidas aos 
servidores. Disse que até final do próximo ano, o servidor público terá uma perda 
salarial de 49%. Por fim, colocou o turismo como um caminho para ajudar a superar a 
crise instalada no município. O prefeito municipal, em resposta ao pedido de repasse 
das informações aos servidores, disse que realizou em 2017 diversas reuniões, 
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participando servidores, alunos e até o próprio SINFA, quando foram apresentadas as 
previsões de arrecadação de receita para os próximos anos. Reconheceu os direitos 
dos servidores efetivos que foram reprimidos e que precisam ser colocados em dia. 
Novamente, destacou que é quase impossível substituir a fatia de arrecadação fruto 
das atividades da Samarco, mesmo com esforços voltados ao turismo. Disse que 
firmou acordo com a Justiça para evitar a demolição de 51 quiosques no município, 
comprometendo-se através da assinatura de uma TAC, a revitalizar pelo menos uma 
das orlas até o final de seu mandato em 2020. Demonstrou a dificuldade em realizar 
cortes, na tentativa de equilibrar as contas. Dada a palavra ao Dr. Clei Fernandes, 
Procurador Geral do município, completando a fala do prefeito municipal sobre a 
demolição dos quiosques, disse que não apenas o município terá que cumprir o plano 
de ação proposto, mas deverá pagar uma multa de pouco mais de 1milhão de reais 
pelo  
descumprimento da decisão judicial, em anos anteriores. Por fim, foi dada a palavra 
ao Sr. José Carlos Olímpio dos Santos, presidente da Comunidade do Recanto do 
Sol, que pleiteou serviços de melhorias no bairro à Secretaria de Meio Ambiente. 
Como nada mais foi dito, a Sra. Eliane, Gerente Municipal de Planejamento encerrou, 
às 19h13min, a Audiência Pública sobre o Orçamento 2019 da qual eu, Carlos Manoel 
Gratex Ribeiro, lavrei a presente ata que vai assinada por mim, acompanhada da lista 
de presença. 
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