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1 MENSAGEM DO PREFEITO 

 

Em 2019, a gestão promoveu diversas ações para desburocratizar a máquina pública e 

atualização de legislações que fomentaram o empreendedorismo, o fortalecimento das 

compras públicas locais e a geração de empregos e de renda. Conseguiu implantar 

políticas de desenvolvimento, apoiando diversas ações em prol dos empreendedores do 

município; concedeu benefícios aos servidores; fez muitos investimentos, devido a 

captação de emendas parlamentares e celebração de convênios e se tornou referência 

para o Espírito Santo e para o Brasil, conquistando prêmios estadual e nacional em 

diversas áreas.  

Todo o trabalho de incremento da receita minimizou o déficit orçamentário e permitiu ao 

Executivo atender as demandas da sociedade e do servidor público municipal: 

pagamento dos 3,8% da progressão funcional e por capacitação; retorno do auxílio 

alimentação para os servidores comissionados e em designação temporária; Programa 

de Aposentadoria Incentivada- PAI; pagamento de processos de Requisição de Pequeno 

Valor (RPVs); construção e manutenção de escolas; construção do muro de contenção, 

na Ponta dos Castelhanos; início das obras da Orla da Praia do Castelhanos; aquisição 

de diversos equipamentos e veículos; pavimentação urbana; manutenção das vias 

rurais; reformas de quadras poliesportivas, acessibilidade dos ESFs; construção de 

praças, manutenção e recuperação da frota municipal; promoção de vários eventos que 

aqueceram a economia do município na baixa e alta temporada, valorizando a cultura, a 

culinária local e muitas outras benfeitorias.   

A gestão fortaleceu o planejamento de ações, otimizado os recursos públicos disponíveis 

a fim de utilizá-los de maneira responsável, na direção de tomada de decisões 

resolutivas, visando sempre a melhoria contínua dos serviços prestados à população. 

Anchieta venceu os prêmios Prefeito Empreendedor Nacional e Estadual, do SEBRAE, 

na categoria Políticas Públicas para o Desenvolvimento de Pequenos Negócios, com o 

programa Anchieta Criativa e Empreendedora, composto por 10 projetos voltados 

especificamente para a promoção do desenvolvimento do município.  

Com determinação, a gestão trabalhou com foco no tratamento das causas dos 

problemas sociais e aproveitamento das oportunidades, aliado a uma política consistente 

de incentivo ao empreendedorismo que permitiram ao município maior competitividade 

em sua economia e mais justiça social. 
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2 APRESENTAÇÃO  

 

Este relatório de avaliação do segundo ano de execução do PPA 2018-2021 apresentará 
as metas financeiras e físicas previstas para o exercício 2019, os valores autorizados 
pela Lei Orçamentária, os que foram liquidados em cada ação e os percentuais de 
atingimento das metas estabelecidas em cada programa, distribuídos por suas 
respectivas unidades. 
 
Integram também este documento as Unidades Gestoras Câmara Municipal e o Instituto 
de Previdência- IPASA.  
 

A avaliação do PPA reforça ainda mais o compromisso da gestão municipal com a 
transparência e a melhoria dos serviços voltados para a população. A avaliação é um 
processo dinâmico, construído a partir do acompanhamento e monitoramento contínuo 
dos programas e ações em execução, por meio de uma análise criteriosa e sistemática 
dos seus atributos e da aferição dos indicadores de resultados alcançados com suas 
respectivas implementações, que em última análise refletem o volume dos bens e 
serviços produzidos em benefício da sociedade anchietense. 
 

O PLANO PLURIANUAL- PPA 2018-2021 tem como objetivos: 
 

 Definir com clareza as metas e prioridades do governo, bem como os resultados 
esperados;  

 Organizar, em programas, as ações que resultem em incremento de bens ou 
serviços que atendam as demandas da sociedade; 

 Estabelecer a necessária relação entre as ações a serem desenvolvidas e a 
orientação estratégica de governo; 

 Possibilitar que a alocação de recursos nos orçamentos anuais seja coerente com 
as diretrizes e metas do Plano; 

 Dar transparência à aplicação dos recursos públicos e aos resultados obtidos. 
 

O trabalho de avaliação das metas físicas e financeiras do segundo ano de vigência do 
PPA envolveu os Secretários, Agentes do PPA, Gerentes de todas as Unidades 
Administrativas e a equipe técnica da Gerência Municipal de Planejamento, que elaborou 
a metodologia do trabalho, capacitou os Agentes do PPA e forneceu às Secretarias e 
Gerências as informações necessárias para que as equipes realizassem a avaliação do 
exercício 2019.  
 

Atendendo ao art. 8º, da Lei 1254, de 20/12/2017, a Gerência Municipal de Planejamento 
apresenta o resultado da avaliação dos 43 Programas e das 156 ações previstas no PPA 
2018-2021, ano base 2019.  
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MAPA ESTRATÉGICO 2017-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser referência em gestão pública inovadora, empreendedora, ética e 

participativa, retomando os caminhos para a reconstrução de um município 

desenvolvido, fortalecido e de oportunidades para todos. 

MISSÃO 

Governar com responsabilidade, ética, participação, sustentabilidade e visão 

inovadora, garantindo serviços de qualidade à população anchietense. 
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EIXOS ESTRATÉGICOS 

VALORES 

Atendimento eficiente à sociedade; Desenvolvimento social e econômico 

sustentável; Gestão democrática, transparente e ética; Justiça e igualdade; 

Cooperação e respeito. 

 



 

8 
 

 

 

 

 

 

Eixo Estratégico: 
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PROGRAMAS E AÇÕES 

 

010- SUPORTE ADMINISTRATIVO COMPLEMENTAR DA EDUCAÇÃO 
 

 Administração da Unidade 

 Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola 

 Programa Dinheiro Direto na Escola (FNDE) 
 
011- INFRAESTRUTURA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios da Educação Infantil 

 Manutenção dos Prédios do Ensino Fundamental 

 Manutenção dos Prédios da Educação Infantil 
 
012- GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

 Manutenção da Alimentação Escolar Municipal 

 Remuneração do Magistério do Ensino Fundamental, Educação Infantil 
Creche e Pré-Escola 

 Remuneração dos demais profissionais do Ensino Fundamental, Educação 
Infantil Creche e Pré-Escola 

 Manutenção da Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos 

 Manutenção do Ensino Fundamental, Educação Infantil Creche e Pré-Escola 

 Manutenção do Transporte para o Ensino Fundamental, Educação Infantil 
Creche e Pré-Escola 

 Formação Continuada para os Profissionais da Educação 
 
013- INCENTIVO À FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 

 Apoio ao Ensino Superior e Técnico 
 
031- GESTÃO DO PATRIMÔNIO E PROMOÇÃO CULTURAL 
 

 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal 

 Bienal Literária e Cultural 

 Qualificação dos Agentes das Áreas Culturais 

 Promoção da Cultura 

 Preservação e Manutenção do Patrimônio e Equipamentos Culturais  
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Programa: 010 - SUPORTE ADMINISTRATIVO COMPLEMENTAR DA EDUCAÇÃO 

Objetivo do Programa: Ofertar e manter educação de qualidade em todos os níveis e 

modalidades de ensino. 

Macro objetivo: EDUCAÇÃO - CULTURA E INOVAÇÃO 

Público alvo:  Alunos, professores e demais profissionais da educação 

AÇÕES DO PROGRAMA 

      METAS FÍSICAS METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição 

da Ação 

Descrição 

do Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Meta 

Física 

2019 

Meta 

Física 

Realizada 

Meta 

Financeira 

PPA 

Autorizado 

LOA + 

alterações 

Meta 

Financeira 

realizada 

 

2.027 

Administração 

da Unidade 

Unidade 

Administrativa 

Mantida 

Unidade 1 1 2.841.930,47  5.134.946,28 4.555.729,05 

 

2.029 

Programa 

Dinheiro 

Direto na 

Escola 

(FNDE) 

Unidades 
Escolares 

contempladas 

com o PDDE 

FNDE 

Unidade 36 35 21.964,08  32.245,08  11.330,17 
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Programa: 011 - INFRAESTRUTURA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Objetivo do Programa: Construir, reformar e modernizar prédios escolares da 

educação básica da rede municipal de ensino de Anchieta. 

Macro objetivo: EDUCAÇÃO - CULTURA E INOVAÇÃO 

Público alvo: Alunos, professores, comunidade e demais profissionais da educação. 

AÇÕES DO PROGRAMA 

      METAS FÍSICAS METAS FINANCEIRAS 

 

Código 

Descrição 

da Ação 

Descrição 

do Produto 

Unidade  

de 
Medida 

Meta 

Física 

2019 

Meta 

Física 

realizada 

Meta 

Financeira 

PPA 

Autorizado 

LOA + 

alterações 

Meta 

Financeira 

Realizada 

 

 

 

1.031 

 

Construção

, Reforma e 

Ampliação 

de Prédios 

da 

Educação 

Infantil  

 

Prédios 
Escolares da 
Educação 
Infantil 
Construídos 

reformados 

ampliados 

Unidade 0 2 1.412.821,74 3.804.983,99  3.124.884,89 

 

 

2.030 

 

Manutenção 

dos Prédios 

do Ensino 

Fundamental  

Prédios 

Escolares do 

Ensino 

Fundamental 

mantidos/ 

preservados 

Unidade 9 26  125.000,00  1.329.134,96  366.536,42 

 

 

2.032 

 

 

Manutenção 

dos Prédios 

da Educação 

Infantil  

Prédios 

Escolares da 

Educação 

Infantil 

mantidos/ 

preservados 

Unidade 7 14  2.000,00  447.157,61 116.550,64 
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Programa: 012 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Objetivo do Programa: Prover a manutenção e o desenvolvimento da Educação Básica 

do sistema municipal de Ensino de Anchieta por meio do transporte escolar, bem como da 

remuneração e formação dos profissionais da Educação.  

      METAS FÍSICAS METAS FINANCEIRAS 

Código Descrição da 

Ação 

Descrição 

do 

Produto 

Unidade 

de 
Medida 

Meta 

Física 

2019 

Meta 

Física 

realiza

da 

Meta 

Financeira 

PPA 

Autorizado 

LOA + 

alterações 

Meta 

Financeira 

realizada 

 

2.033 

Manutenção da 

Alimentação 

Escolar Municipal  

 

Alunos 

Alimentados  

Unidade 6416 5964  2.262.590,00 2.382.768,99 1.892.021,83 

 

2.034 

Remuneração do 

Magistério do 

Ensino 

Fundamental  

 

Pessoal 

Remunerado 
% 100 100 12.734.915,17 15.123.507,41 14.983.858,44 

 

2.035 

Remuneração dos 

demais 

Profissionais do 

Ensino 

Fundamental  

 

Pessoal 

Remunerado % 100 100 3.168.235,67 7.437.944,61 7.346.212,78 

 

2.036 

Remuneração do 

Magistério da 

Educação Infantil 

Creche  

 

Pessoal 

Remunerado 

% 100 100 5.590.238,76 6.621.955,95 6.566.139,03 

 

2.037 

Remuneração dos 

demais 

Profissionais da 

Educação Infantil 

Creche  

 

Pessoal 

Remunerado % 100 100  960.077,81  1.811.182,62 1.780.554,80 

 

2.038 

Remuneração do 

Magistério 

Educação Infantil 

Pré Escola  

 

Pessoal 

Remunerado 

% 100 100 4.136.559,87  4.145.245,99 4.121.416,18 

 

2.039 

Remuneração dos 

demais 

Profissionais da 

Educação Infantil 

Pré Escola  

 

Pessoal 

Remunerado 
Percent

agem 
100 100 748.037,71 2.035.418,42 2.033.486,94 
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2.040 

Manutenção da 

Educação 

Especial  

Alunos 

atendidos 
Unidade 122 222 894.906,05 2.547.546,79 2.228.869,63 

 

2.041 

Manutenção da 

Educação de 

Jovens e Adultos  

Alunos da 

EJA 

Atendidos  
Unidade 40 318 659.482,19  1.100.295,19 880.077,52 

 

2.042 

Manutenção do 

Ensino 

Fundamental  

Alunos 

Atendidos 
Unidade 3824 3664 4.040.159,79 8.591.106,57 6.540.290,74 

 

2.043 

Manutenção da 

Educação Infantil 

Creche  

Alunos 

Atendidos 
Unidade 1138 1053 2.639.491,00  2.830.449,85 2.455.555,70 

 

2.044 

Manutenção da 

Educação Infantil 

Pré Escola  

Alunos 

Atendidos  
Unidade 860 874 1.041.400,00  1.441.483,81  1.004.844,48 

 

2.045 

Manutenção do 

Transporte para o 

Ensino 

Fundamental  

 

Alunos 

transportados  

Unidade 1299 1299 3.405.766,80 4.790.970,19 3.320.659,24 

 

2.046 

Manutenção do 

Transporte 

Educação Infantil 

Creche  

 

Alunos 

transportados 

Unidade 280 280 85.000,00  263.248,42  121.171,21 

 

2.047 

Manutenção do 

Transporte da 

Educação Infantil 

Pré Escola  

 

Alunos 

transportados  

Unidade 350 350  202.000,00  634.079,91 405.614,77 

 

2.048 

Formação 

Continuada para 

os Profissionais 

da Educação  

 

Profissionais  

Capacitados 

Unidade 200 800  1.000,00  0,01 0,00 
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Programa: 013 - INCENTIVO À FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Objetivo do Programa: Qualificar jovens em nível médio técnico profissional e superior 

para inserção no mundo trabalho.  

Macro objetivo: EDUCAÇÃO - CULTURA E INOVAÇÃO 

Público alvo: Estudantes do município de Anchieta 

AÇÕES DO PROGRAMA 

      METAS FÍSICAS METAS FINANCEIRAS 

Código Descrição 

da Ação 

Descrição 

do 

Produto 

Unid. 

de 

Medida 

Meta 

Física 

2019 

Meta 

Física 

Realizada 

Meta 

Financeira 

PPA 

Autorizado 

LOA + 

Alterações 

Meta 

Financeira 

Realizada 

 

2.049 

Apoio ao 

Ensino 

Superior  

Alunos do 

Ensino 

Superior 

Atendidos 

Unidade 0 406 
 

750.000,00 

 

774.678,87 
771.375,00 

 

2.050 

Apoio ao 

Ensino 

Técnico  

Alunos do 

Ensino 

Técnico 

Atendidos 

Unidade 270 212 
 

280.000,00 

 

523.432,51 
 456.147,73 

 

EDUCAÇÃO 

Do total dos impostos e transferências constitucionais e legais referentes aos repasses 

para a educação, no montante de R$ 172.847.276,71(cento e setenta e dois milhões, 

oitocentos e quarenta e sete mil, duzentos e setenta e seis reais e setenta e um centavos) 

a gestão investiu R$47.925.469,36, representando 27,73% de aplicação.  

Em 2019, a rede municipal de ensino atendeu 5.780 alunos. 

CRECHE REGULAR 506 

CRECHE INTEGRAL 498 

ED. INFANTIL REGULAR 641 

ED. INFANTIL INTEGRAL 233 

FUNDAMENTAL I – REGULAR 1955 

FUNDAMENTAL I – INTEGRAL 141 

FUNDAMENTAL II – REGULAR 1486 

EJA 318 

MÉDIO/TÉCNICO 22 

TOTAL 5.780 
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ÍNDICE DO IDEB 

O IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) foi formulado para medir a 

qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino. 

Caracteriza-se por ser um indicador nacional que possibilita o monitoramento da 

qualidade da Educação por meio de dados concretos, com o qual a sociedade pode se 

mobilizar em busca de melhorias. Para tanto, o IDEB é calculado a partir de dois 

componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho 

nos exames aplicados pelo Inep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INEP. http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/ideb/resultados 

PAEBES 

O Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (PAEBES) é uma 

avaliação que acontece anualmente com o intuito de medir a proficiência de todos os 

estudantes do 1º, 2º, 3º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental. 
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Em 2019, o setor pedagógico intensificou a implementação das políticas educacionais e 

dos programas, voltados para a melhoria da qualidade da Educação. Para tanto, buscou 

se por meio da articulação e parcerias com as escolas, o desenvolvimento de ações 

pautadas em princípios democráticos, com a participação representativa dos 

profissionais da educação para vencer os desafios do acesso, permanência e sucesso 

dos alunos nas escolas. 

Foram promovidas reuniões com os pedagogos e diretores da rede, nos quais foram 

tratados assuntos referentes à frequência; resultados trimestrais; organização, 

estruturação, aplicação e resultados dos projetos de intervenção pedagógica e seus 

devidos efeitos nos avanços dos alunos. As escolas passaram a produzir e, em 

determinados casos, enviar, em documento próprio, o perfil situacional dos alunos frente 

a um comparativo dos resultados dos trimestres, com os números reais dos alunos que 

apresentavam maiores dificuldades. 

A Secretaria de Educação monitorou e implementou ações de combate aos alunos 

faltosos e evadidos, em parceira com o Ministério Público, com vistas a garantir o fluxo 

escolar contínuo e diminuir a evasão escolar e as reprovações por faltas. Como resultado 

pode-se observar a diminuição de 53% da evasão escolar e 64% da reprovação por faltas 

na rede pública.  

Com objetivo de diminuir a distorção idade/série dos alunos do Ensino Fundamental 2 e 

consequentemente melhorar o fluxo escolar, houve aplicação de provas de 

reclassificação, no início do ano letivo de 2020, com 79 alunos aprovados e 

reclassificados, corrigindo a distorção idade/série desses alunos. 

Na Educação de Jovens e Adultos trabalhou-se com a Pedagogia da alternância como 

medida de combate à evasão escolar dos alunos público alvo da EJA, diminuindo as 

reprovações e conflitos. Ao final de 2019, os resultados alcançados foram extremamente 

satisfatórios, uma vez que diminui-se em 79% a evasão escolar dos alunos da EJA e em 

52% o índice de reprovação. 

Foi implementado simulados quinzenais para monitoramento do aprendizado dos 

componentes curriculares presentes na Base Nacional comum, objetivando garantir a 

apropriação do conhecimento na etapa/ano adequado através da análise dos descritores 

das avaliações externas. Os resultados dessa ação poderão ser vistos a partir do ano de 

2020. 
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FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

Panorama dos profissionais capacitados 

Formação Continuada em Serviço 475 profissionais 

Formação Continuada 210 profissionais 

Professor Fundamental I 150 

Professor Infantil 190 

Professor Fundamental II 110 

Professor da Educação Especial  35 

Cuidador 160 

Cozinheiras / Aux. De Cozinha 50 

 

PROJETOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

 Projeto: Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro- OLP 

Objetivo: Contribuir para a melhoria do ensino e aprendizagem da leitura e escrita nas 

escolas públicas de todo país, por meio de ações de mobilização para a formação de 

professores (as) de língua portuguesa. 

Público Alvo: Alunos do 5º ao 9 ano do Ensino Fundamental 

 Projeto: Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica- OBA 

Objetivo: Levar o conhecimento astronômico correto e atual aos alunos e professores, 

envolvendo planetários, clubes de astronomia ou de ciências, astrônomos profissionais 

e amadores em um mutirão astronômico em prol do ensino e da divulgação da 

astronomia. 

Público-alvo: Alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental 

Demanda atendida: 5 escolas, 608 alunos e 39 turmas 

 

 Projeto: Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo- PAES 

Objetivo: Fortalecer a aprendizagem das crianças desde a educação infantil até as séries 

finais do ensino fundamental, desenvolvida a partir do estabelecimento de um regime de 

colaboração entre o estado e as redes municipais de ensino. 

Público-alvo: 1º e 2º ano do ensino fundamental 

Demanda atendida: 29 escolas inscritas e 61 turmas 
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 Formações e Capacitações: nas Trilhas do PAES  

Objetivo: Contribuir para a formação continuada de professores alfabetizadores e 

estudantes de pedagogia, colaborando para o desenvolvimento de alunos leitores e 

escritores até o 2º ano do ensino fundamental. 

Público Alvo: 1º e 2º períodos da Educação infantil e 1º e 2º ano do Ensino Fundamental. 

Demanda atendida: 147 professores e 30 pedagogos 

 Base Nacional do Currículo Comum- BNCC 

Objetivos: Perceber a importância do planejamento para a implantação e o 

desenvolvimento do currículo; 

Oportunizar momentos de reflexão, estudo e proposição acerca da Base Nacional 

Curricular Comum e o que fora construído a nível Estadual eMunicipal; 

Analisar os apontamentos e delineamentos estruturados para a proposta Curricular do 

Município; 

Analisar as competências e conhecimentos dos eixos norteadores da Educação Infantil, 

ano a ano e entre disciplinas de um mesmo ano escolar; o sujeito que se quer formar; a 

identificação dos conhecimentos específicos para o município a fim de se iniciar o 

desenho estratégico de quais atividades o município precisa desenvolver, considerando 

o caminho já executado pela rede, a existência da BNCC e o Currículo Estadual; 

Desenvolver o trabalho de análise e (re) construção curricular garantindo a participação 

dos profissionais da rede para formatação e finalização do Currículo Municipal; 

Implementar e/ou programar uma política de práticas pedagógicas, acompanhamento e 

apoio pedagógico para experiência no dia-a-dia a nova proposta curricular da rede nas 

escolas avaliando e formatando lacunas e / ou excessos que forem 

diagnosticados. 

Público Alvo: Professores e pedagogos da Educação infantil, do Ensino Fundamental I e 

do Ensino Fundamental II 

Demanda atendida: 183 professores da Educação Infantil, 164 professores do Ensino 

Fundamental I, 97 professores do Ensino Fundamental II e 33 pedagogos. 

 Formação em Serviço - Cuidadores e Coordenadores – Educação Especial 

Objetivo: Valorização pessoal e profissional desses profissionais, tendo em vista que 

atuam diretamente com os alunos da Educação Especial. 

Público Alvo: Cuidadores e coordenadores 

Demanda atendida: 105 profissionais 
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 Jogos Estudantis de Anchieta- JESA 

Objetivo: Aumentar a participação em atividades esportivas em todas as Escolas do 

município de Anchieta e promover a ampla mobilização da juventude estudantil 

anchietense em torno do esporte e lazer. 

Público Alvo: Alunos de 09 a 16 anos de idade. 

Demanda atendida: 640 alunos 

 PSE NAS ESCOLAS 

Objetivo: O objetivo do programa é contribuir para a formação integral dos estudantes 

por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao 

enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de 

crianças e jovens da rede pública de ensino em parceria com a educação e promoção 

do ser como um todo. 

Público Alvo: Escolas municipais aderidas ao PSE 2019 

Demanda atendida: 19 escolas e 202 turmas 

 Projeto Coleta Seletiva nas escolas 

Objetivo: Objetiva o estabelecimento e a obrigatoriedade da segregação e destinação 

adequada dos resíduos gerados nas escolas em dois grupos distintos, como já vem 

sendo praticado no município, Lixo Seco Reciclável e Lixo Úmido e Rejeitos não 

Recicláveis, promovendo a conscientização em processo educacional. 

Público Alvo: Escolas municipais e estaduais situadas no município de Anchieta-ES. 

Demanda atendida: 17 escolas 

 

 Projeto: Coleta de óleo de cozinha 

Objetivo: Propagar a importância da preservação da natureza por meio de palestra, 

atividades em classe e extraclasse, oficina de reciclagem de óleo usados, afim de 

preservar o “futuro do planeta e conquistar os alunos como aliados na promoção de 

atitudes ambientais. 

Público Alvo: Alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental da EMEIEF de Parati. 

Demanda atendida: 42 alunos e 7 professores 
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 Projeto: Minha família sabe contar história 

Objetivo: Promover na comunidade escolar, o envolvimento de educadores, educandos 

e famílias para a construção e desenvolvimento  de  ações  que  proporcionem  o  resgate 

da leitura pelo prazer de ler. 

Público Alvo: Alunos do maternal I ao 3º Ano, da EMEIF Elson Garcia. 

Demanda atendida: 59 alunos e 44 pais 

 Projeto Curso de Pais da EMEIEF Genelice dos Reis Ramos Hermes 

Objetivo: 

Utilizar um olhar mais humanizado e ajudar as famílias que formam a comunidade 

escolar, buscando auxiliar na melhoria das relações interpessoais e intrapessoais, 

reduzindo assim, os índices de indisciplina e violência no ambiente educacional, 

orientando os pais em sua missão deeducadores. 

Envolver os pais e responsáveis no processo educacional de seusfilhos; 

Estimular uma consciência de que é possível corrigir enganos que por ventura venham 

cometendo na educação de suascrianças; 

Instigar nas crianças um desejo de atitudes positivas, amorosas e mais saudáveis em 

relação ao próximo e também a simesmo. 

Envolver voluntários da sociedade civil na busca por práticas melhores e resultados 

positivos da educação que as crianças recebem emcasa. 

Estimular a autoestima e a construção de uma relação de valor desi. 

Induzir de maneira gradativa e positiva uma mudança de postura e reflexão acerca das 

ações e posturas dos responsáveis para com suas crianças no âmbitofamiliar. 

Público Alvo: Famílias da comunidade  

Demanda atendida: 42 famílias 

 

 Projeto: Jornal Escolar – Recanto em Foco 

Objetivo: Criar um instrumento de divulgação do trabalho realizado na instituição escolar, 

bem como um canal de comunicação entre a escola e a comunidade, envolvendo os 

servidores, alunos e famílias. 

Público Alvo: Toda a comunidade escolar, bairro no qual a escola está inserida e 

comunidades vizinhas. 

Demanda atendida: 400 exemplares impressos 
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 Projeto: Passaporte da leitura 

Objetivo: 

Desenvolver nos alunos atitudes e disposições favoráveis àleitura. 

Despertar o prazer da leitura e aguçar o potencial cognitivo e criativo doaluno; 

Promover o desenvolvimento do vocabulário, favorecendo a estabilização de formas 

ortográficas; 

Possibilitar o acesso aos diversos tipos de leitura na escola, buscando efetivar enquanto 

processo a leitura e aescrita. 

Estimular o desejo de novasleituras; 

Possibilitar a vivência de emoções, o exercício da fantasia e daimaginação; 

Proporcionaraoeducandomomentosdeproduçãoescritaondeelepoderáexporsua opinião 

sobre as obraslidas 

Público Alvo: Alunos e professores   

Demanda atendida: 70 alunos e 08 professores 

 

 Projeto: Conhecendo Anchieta 

Objetivo: Levar os alunos a conhecer a estrutura do município, bem como os poderes 

executivo e legislativo, ampliando o conhecimento histórico do município, resgatando 

memórias e mostrando o valor que tem um município para sua população politicamente, 

socialmente e principalmente economicamente. 

Público Alvo: Alunos do 1º e 2º períodos da educação infantil e 1º ao 5º do ensino 

fundamental, da EMEIEF Duas Barras. 

Demanda atendida: 47 alunos 

 

 Projeto: Deputado Jovem 2019 

Objetivo: Compreender a composição e o exercício do poder legislativo na assembleia 

legislativa do Estado do Espirito Santo na contemporaneidade. 

Público Alvo: Alunos do 9º Ano do ensino fundamental II, da EPSG Amarilis Fernandes 

Garcia 

Demanda atendida: 99 alunos disputando e 6 alunos eleitos. 
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PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE 

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, para os agricultores familiares, pescadores artesanais e 

suas representações.  

Desempenho PNAE ao longo de 2015 – 2019 

ANOS REPASSE FNDE CONTRATADO LIQUIDADO CANCELADO 
% 

ATINGIDO 

2015 R$ 667.484,19 R$ 223.616,09 R$ 195.659,94 R$ 27.956,15 29% 

2016 R$ 739.222,46 R$ 604.137,40 R$ 535.947,05 R$ 68.190,35 72% 

2017 R$ 731.370,00 R$ 526.795,00 R$ 426.609,10 R$100.185,90 58% 

2018 R$ 768.148,00 R$ 591.207,60 R$ 552.715,88 R$ 168.376,25 72% 

2019 R$ 691.934,00 R$ 729.548,10 R$ 707.340,90 R$ 22.207,20 102% 

Fonte: SEMAA e Secretaria Municipal de Educação - Jan 2020 

 

O município de Anchieta, na Chamada Pública /PNAE para compras da Agricultura 

Familiar atingiu 102% (cento dois por cento) dos recursos repassados pelo FNDE, 

superando o percentual mínimo de 30% de aquisição da agricultura familiar, bem como 

aumentando o percentual em relação a 2018 que atingiu 72% (setenta e dois por cento). 

A Chamada Pública de 2019 concretizou (liquidou) 96% (noventa e seis por cento) do 

que fora contratado. A não efetivação da aquisição de 100% (cem por cento) se deu pelo 

fato de 01 dos contratos de agricultores ligados à APROBANA não ser efetivado por 

motivo de falecimento do agricultor, e, um dos produtos, o coentro, não ser adquirido, 

pois, com o cancelamento do contrato de compra do pescado, o produto deixou de ser 

necessário. Registra-se ainda um avanço significativo nas Chamadas Públicas de 2017 

e 2018 em relação ao princípio da aquisição de produtos junto aos agricultores locais: 

99.2% dos produtos contratados foi de associação local, ficando apenas 3 produtos sob 

a responsabilidade da CLAC, cooperativa de abrangência intermunicipal, porém, com a 

presença de agricultores de Anchieta.  
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INCENTIVO À FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

O auxílio financeiro para o transporte técnico e universitário é um meio que a gestão 

encontrou para apoiar os jovens residentes, no Município de Anchieta, que terminam o 

ensino médio e querem dar continuidade aos estudos, aumentando consequentemente 

o nível de escolaridade dos residentes no município e a qualidade da mão de obra local, 

bem como o nível sócio cultural dos contemplados.  

O valor para o 2º semestre de 2019 foi reajustado passando de R$ 100,00 para R$ 

200,00 e de R$ 200,00 para R$ 400,00 por mês. 

Amparada pela Lei 1209/2017, a gestão investiu o montante de R$771.375,00 

(setecentos e setenta e um mil, trezentos e setenta e cinco reais) com o auxílio financeiro 

para custear o transporte dos estudantes do curso superior e R$472.222,77 

(quatrocentos e setenta e dois mil, duzentos e vinte e dois reais e setenta e sete 

centavos) para o ensino técnico. 

 

 

PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar) 

O Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) pode ser empregado 

para custear despesas com manutenção, seguros, licenciamento, impostos e taxas, 

combustível e lubrificantes do veículo utilizado para o transporte de alunos da educação 

básica pública residentes em área rural. Serve, também, para o pagamento de serviços 

contratados junto a terceiros para o transporte escolar. Em 2019 o recurso foi direcionado 

ao pagamento de terceirizada que executa o transporte escolar rural e de combustível 

para as linhas próprias que atendem os parâmetros do programa. 
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PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) 

As escolas de Educação Básica do município de Anchieta que foram contempladas 

com os recursos do PDDE Básico e das Ações Agregadas, foram orientadas a 

destiná-los seguindo as diretrizes específicas de cada programa, de modo a 

assegurar as condições de execução dos programas, além de reforçar a participação 

social e a autogestão escolar. 
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PAR - Plano de Ações Articuladas  

O município foi beneficiado com o recurso do PAR direcionado para Infraestrutura 

Escolar/Mobiliário, sendo empregado na compra de conjuntos de carteiras (aluno e 

professor) para troca dos conjuntos de carteiras das escolas de Ensino Fundamental I e 

II e Caminho do Campo/Ônibus Pronacampo, utilizado na aquisição de um ônibus, a 

prestação de contas foi realizada por meio do SIMEC (Sistema Integrado de 

Monitoramento Execução e Controle). 

 

 

INVESTIMENTOS: 

Aquisição de 500 ventiladores no valor total de R$ 64.500,00; 

Aquisição de 480 chromebooks para laboratório Móvel de Informática no valor total de 

R$ 552.000,00; 

Compra de carrinho recarregador portátil para Laboratório Móvel de Informática no valor 

total de R$ 151.000,80; 

Reforma de 12 escolas da rede municipal de ensino, com início em 2019 e previsão de 

término em 2020 sendo elas: EMEB Duas Barras, EMEIEF Jocelina Nogueira, EMPSG 

Amarilis Fernandes Garcia, EMEB Novo Horizonte, EMEIEF Córrego da Prata, EMEIEF 

Mariana da Purificação Simões, EMEB Alcides Ceccon, EMEB Patrícia Fernandes 

Roffes, EMEIEF Genelice dos Reis Ramos Hermes, EMEF Manoel de Paula Serrão, 

EMEF Élson Garcia, EMEF Dulcineia Silva LyrioRupf – Investimento estimado 2019/2020 

no valor de R$ 2.203.608,00; 

Reconstrução e Reforma da Escola Zuleika Flores da Purificação, no valor total de R$ 

570.144,00;  

Construção da Creche de Mãe Bá no valor total de R$ 2.338.117,76 



 

27 
 

Construção do CMEI Tome e Jerry em Parceria com Estado do Espírito Santo no valor 

total de R$ 1.592.438,45 

Aquisição de Máquinas de Braile, no valor total de R$ 21.800,00; 

Manutenção Predial das Escolas Municipais, no valor total de R$ 428.341,40; 

Aquisição e instalação de Câmara Frigorífica para a Alimentação Escolar, no valor de R$ 

38.000,00; 

Aquisição de Ônibus Escolar Rural, no valor de R$ 271.500,00; 

Aquisição de 4.194 Conjuntos Escolares de ensino Fundamental (mobiliário), no 

valor de R$ 1.128.186,00; 

Aquisição de 218 Conjuntos de Professor, no valor total de R$ 71.286,00;  

Manutenção da Frota Municipal: R$ 222.233,69; 

Sistema de Gestão das Escolas Municipais: R$ 57.906,24; 
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Programa: 031 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO E PROMOÇÃO CULTURAL 

Objetivo do Programa: Difundir e valorizar a Cultura do Município devidamente, 

identificando e preservando o Patrimônio Cultural.  

Macro objetivo: EDUCAÇÃO - CULTURA E INOVAÇÃO 

Público alvo: Agentes culturais e a população em geral 

AÇÕES DO PROGRAMA 

      METAS FÍSICAS METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição 

da Ação 

Descrição do 

Produto 

Unid. 

de 

Medida 

Meta 

Física 

2019 

Meta 

Física 

Realizada 

Meta 

Financeira 

PPA 

Autorizado 

LOA + 

Alterações 

Meta 

Financeira 

Realizada 

 

2.025 

Manutenção 

da Biblioteca 

Pública   

Biblioteca 

Municipal 

mantida 

Unidade 1 1 195.753,50 
 

330.460,66 

 

316.175,01 

 

 CULTURA 

O município de Anchieta possui três equipamentos culturais importantes para a 

divulgação e mobilização dos atores culturais: o Céu das Artes, a Casa da Cultura e o 

Centro Cultural. 

 Céu das Artes: Espaço inaugurado em 09 de setembro de 2019, com o intuito de 

abarcar atividades de música, artes plásticas, artes cênicas, cinematográficas e 

de leitura. Resgatando a cultura e tirando os jovens da vulnerabilidade social além 

de trazer a educação das crianças para o espaço e localidades específicas. Está 

localizado na Rodovia do Sol, s/n; Bairro Planalto.  

 

 Casa da Cultura Angelina Lopes Assad: Espaço com acervo histórico 

cultural, aberto a visitação, composto ainda com espaço para aulas de balé e 

teatro e apresentações diversas.  

Apresentação de Teatro  

Data: 07/06/19 – Espetáculo Teatral: “Labirintos, uma viagem da mente humana nos 

palcos da vida”, com o ator Luciano Viana. Público de 100 (cem) pessoas.   

Data:  08/06/19 ás 20 horas - ÉDIPO SEM COMPLEXO.  

Teatro performativo a partir do “Édipo Rei”, tragédia grega de Sófocles. Jocasta e Laio, 

reis de Tebas, ao saberem da terrível profecia do oráculo, revelada por um vidente 

famoso durante chá de bebê de Édipo, decidem mandar o filho, quando completar quinze 

anos, para um programa de intercâmbio nos Estados Unidos. Após sessão de análise 
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com Dr. Freud, Édipo faz uma regressão e, enfim, acorda para seu destino, volta para 

Tebas onde a tragédia será consumada. Público de 50 (cinquenta) pessoas. 

 

A Casa da Cultura recebeu durante o ano 27 escolas do município de Anchieta e Região 

(Iconha, Piúma e Marataízes) com estimativa de público 675 (seiscentos e setenta e 

cinco) pessoas. 

 

 Centro Cultural: Antigo Hotel Anchieta, projetado para diversas atividades 

culturais, tais como, aulas de balé, ioga, teclado, teatro, capoeira, violão e 

instrumentos em geral, auditório para cursos e palestras e exposições culturais. 
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Eixo Estratégico: 

SAÚDE e ESPORTE 
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PROGRAMAS E AÇÕES 

 
028- ANCHIETA RUMO AO FUTURO NO ESPORTE EDUCACIONAL, 
COMUNITÁRIO E DE RENDIMENTO 

 Incentivo a Prática e Eventos Esportivos 

 Apoio Financeiro a Atletas 

 Manutenção e Melhoria dos Equipamentos e Infraestrutura Esportiva 
 
032- GESTÃO DA SAÚDE 

 Remuneração dos Servidores da Saúde 

 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 

 Informatização em Saúde 

 Manutenção dos Conselhos Municipais e Locais de Saúde 

 Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria 

 Capacitação Permanente  
 
033- ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 

 Manutenção da Estratégia da Saúde da Família 

 Manutenção da Saúde Bucal 

 Manutenção dos Serviços dos Agentes Comunitários de Saúde 

 Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família- NASF 

 Manutenção da Infraestrutura das Unidades Básicas 

 Manutenção do PA 

 Manutenção da Farmácia Básica  
 
034- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

 Manutenção de Centro de Especialidade Unificadas-CEU  

 Manutenção do Centro de Especialidade Odontológicas- CEO 

 Manutenção do CAPs 

 Manutenção do CAPS AD 

 Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde 

 Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas Municipal 

 Apoio a Instituições Prestadoras de Serviços de Saúde 

 Manutenção da Infraestrutura das Unidades de Média e Alta Complexidade  
 
035- VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 Manutenção da Vigilância Epidemiológica 

 Vigilância Sanitária 

 Vigilância Ambiental 

 Manutenção do Centro de Zoonoses 

 Manutenção do Centro de Testagem e Aconselhamento –CTA 

 Manutenção da Infraestrutura das Unidades da Vigilância em Saúde  
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Programa: 028 - ANCHIETA RUMO AO FUTURO NO ESPORTE EDUCACIONAL, 

COMUNITÁRIO E DE RENDIMENTO 

Objetivo do Programa: Oportunizar a prática esportiva à toda a população de forma a 

promover o esporte, o desenvolvimento integral das crianças e jovens, contribuindo para 

a melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos. 

Macro objetivo: SAÚDE E ESPORTE 

Público alvo: Crianças a partir de 5 anos, adolescentes, jovens e adultos. 

AÇÕES DO PROGRAMA 

      METAS FÍSICAS METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição 

da Ação 

Descrição do 

Produto 

Unid. 

de 

Medida 

Meta 

Física 

2019 

Meta 

Física 

realizada 

Meta 

Financeira 

PPA 

Autorizado 

LOA + 

Alterações 

Meta 

Financeira 

realizada 

2.110 

Incentivo à 

Prática e 

Eventos 

Esportivos 

Modalidades 

esportivas 

ofertadas   

Unidade 10 14 

 64.500,00 307.317,93 207.164,21 

2.110 

Incentivo à 

Prática e 

Eventos 

Esportivos 

Eventos 

esportivos 

realizados/ 

apoiados 

Unidade 35 53 

2.111 

Apoio 

Financeiro a 

Atletas 

Atletas 

Beneficiados 
Unidade 12 18 50.000,00 47.389,00  46.900,00 

2.112 

Manutenção 

e melhoria 

equipamento

Infraestrutura 

esportiva 

Equipamento 

e 

Infraestrutura 

esportiva 

mantida 

% 15 20 270.000,00 1.105.131,99  1.026.247,70 

 

ESPORTE 

Através do Programa “Anchieta Rumo ao Futuro”, a SEJUV- Secretaria dos Esportes e 

da Juventude, oferta aulas de diversas modalidades esportivas, todas ministradas por 

profissionais contratados pela municipalidade. As aulas acontecem no complexo da Vila 

Olímpica Adélia Marchezi Petri.  

Crianças e adolescentes frequentam, no contra turno escolar, aulas de: futebol de 

campo, futebol de areia, futsal, vôlei, jiujitsu, capoeira, ginástica rítmica, bodyboard e 
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iniciação esportiva (IDU). Já os adultos são contemplados com as modalidades de 

zumba, ginástica localizada, ioga, jiujitsu, caminhada orientada e futebol máster. 

A Sejuv atua ainda na promoção de eventos esportivos, eventos esses que tem 

contribuindo cada vez mais para a atividade econômica no munícipio, visto o fluxo de 

pessoas que circulam na cidade nos períodos dos eventos, movimentando toda a rede 

hoteleira e comércio local. 

Por fim, apoia ainda os eventos realizados pelas associações comunitárias e equipes 

esportivas do município, e outras secretarias da administração, através do empréstimo 

e/ou doações de troféus e materiais esportivos em geral (bolas, rede, jogos de 

uniforme, etc), tenda, água mineral, além do apoio da equipe operacional para 

montagem e desmontagem da infraestrutura dos eventos.  

Quantitativo de cadastros por modalidade esportiva 

MODALIDADES INSCRITOS 

Atletismo 27 

Beach Soccer 16 

BodyBoard 5 

Caminhada Orientada 34 

Capoeira 103 

Futebol Campo 92 

Futsal 127 

Ginástica Localizada 250 

Ginástica Ritmica 70 

IDU 46 

JiuJitsu 148 

Voleibol 73 

Yoga 188 

Zumba 122 

TOTAL ALUNOS  1.301 

 

Principais eventos promovidos/apoiados 

MESES EVENTOS 

 
JANEIRO 

Copa Municipal de Futevolei, Copa Municipal de Vôlei de Praia, Dançando na 
Praia – Zumba, Clínica Beach Soccer, Clínica Vôlei, Clínica Futevolei 
Clínica Stand UP, Corrida de Verão, Passeio Ciclístico de Verão. 
 

 
FEVEREIRO 

Travessia “José Anchieta” Natação e corrida, Campeonato Municipal de Beach 
Soccer, Campeonato Municipal de Beach Soccer Sub 17, 2ª Caminhada/Passeio 
Ecológico às Ruínas. 
 

 
MAIO 

Abertura Campeonato Municipal De Futebol Campo, Torneio Dominó, Torneio 
Feminino de Futsal. 
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JUNHO 

1 º Passeio Ciclístico Ecológico, Desafio Ciclismo São Jose De Anchieta, Copa 
Gury Nacional, Descida Ecológica do Rio Benevente, Meia Maratona, Treinão, 
Manhã de Lazer. 
 

 
JULHO 

Jogos escolares, Carlos Germano Sub Cup, final do campeonato Beach Soccer e 
finais da copa Espírito Santo de Seleções. 
 

 
AGOSTO 

Ecologic Nick – passeio de caiaque e stand up na lagoa de Mãe Bá; final do  
Campeonato Municipal São José de Anchieta; 6ª etapa Campeonato Capixaba 
Motocross e Supercross. 
 

 
SETEMBRO 

3ª caminhada no Cheiro da Moqueca; projeto Rua Viva, Passeio Ciclístico; 2º 
desafio da Guarda Civil Municipal de Anchieta; Passeio Ciclístico Celebrai; Torneio 
de inverno de futevôlei; Jogos regionais em Venda Nova do Imigrante. 
 

 
 
 
 
OUTUBRO 

Apresentação de capoeira e troca de faixas em Iriri; jogos municipais da pessoa 
com deficiência em Vitória (atletas destaques: Vanderly de Athaides Loyola e 
Edson Moreira Benevides Júnior); estreia da seleção de Anchieta, no Campeonato 
Estadual de Futsal; etapa estadual Atletismo, semifinal campeonato Sulino; pedal 
rosa; campeonato estadual Karatê Shotokan; 6ª etapa estadual da Federação 
Capixaba JiuJitsu; 1ª corrida do Feijão e aulão de defesa pessoal em homenagem 
ao outubro rosa. 
 

 
 
NOVEMBRO 

Rodada do Campeonato Estadual de Futsal; final do Campeonato Sulino Alto 
Pongal x Olimpico A.C; Rodada Campeonato Estadual de futsal Anchieta x 
Aracruzense; Rodada Estadual de Futsal; Rodada Campeonato Estadual de 
Futsal Anchieta x União; ParadisicTrailRun; Paraolímpiadas Escolares 2019 em 
São Paulo; 4ª Copa Barradão Feminino de JiuJitsu; Etapa Estadual de Futsal. 
 

 
 
DEZEMBRO 

Etapa do Estadual de Futsal; Estadual Fejjes de JiuJitsu, no Estádio Tancredão, 
em Vitória; Estadual Mountain Bike; prêmio destaque da Federação Capixaba de 
Atletismo – professora Luciléia de Preux; Copa Carlos Germano; Copa Luz de 
Beach Soccer e Futevolei e finais do Campeonato Estadual de Futsal. 
 

 

APOIO AO ATLETA 

Através do Programa Anchieta Rumo ao Futuro e respaldada pela Lei Municipal 

858/2013, a Secretaria dos Esportes e da Juventude tem a oportunidade de apoiar os 

atletas do município, seja no esporte individual ou coletivo. Com isso, os atletas 

anchietenses são prestigiados com subvenção financeira, transporte às competições, 

premiações, tudo visando o incentivo à prática de esporte, e é claro, a inserção do 

nome da cidade no cenário esportivo estadual e nacional. 

Para formalização do processo foi criado o Conselho Municipal dos Esportes e a cada 

ano é lançado um novo decreto para abertura de Edital para seleção dos atletas que 

irão receber o apoio financeiro. Para ter direito o atleta precisa se enquadrar nos 

requisitos previstos e a quantia que irá receber vai depender da categoria em que o 

atleta se enquadrará. Em 2019, a municipalidade disponibilizou 47.389,00 mil para o 

bolsa de incentivo aos esportistas e foram contemplados 18 atletas:         
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NOME CATEGORIA VALOR 

André Cícero Morais de Alpoim  F R$ 2.000,00 

Apolo Marchezi Carneiro  G R$ 1.500,00 

Bernardo Rosa Lopes  C R$ 5.000,00 

Bruno de Oliveira Rosa  G R$ 1.500,00 

Claudinei Pereira  C R$ 6.000,00 

CassiosCley Ramos da Silva  G R$ 1.500,00 

Dalton Bossato  G R$ 1.500,00 

Gabrielly Gomes Jesus  F R$ 2.000,00 

Gean Pietro Carleti Negrini  C R$ 5.100,00 

Ivanete da Cruz Santos  G R$ 1.500,00 

Jéssica Ferreira Mendonça  E R$ 3.500,00 

José Welton Pereira Moreira  G R$ 1.500,00 

Juliana Maria Teixeira  G R$ 1.500,00 

Luiz Maria Rovetta  G R$ 1.500,00 

Marcos Miranda Oliveira  F R$ 2.000,00 

Rodrigo Ramalhete de Araújo  G R$ 1.500,00 

Vanderly de Athaides Loyola  G R$ 1.500,00 

Vicenssa Ramos Aparecida Ribeiro  G R$ 1.500,00 
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Programa: 032 - GESTÃO DA SAÚDE 

Objetivo:  Garantir e desenvolver a atenção integral que impacte na situação de Saúde e 
autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde.  
Macro objetivo: SAÚDE E ESPORTE 

Público alvo: Todos os segmentos da sociedade Anchietense 

AÇÕES DO PROGRAMA 

      METAS FÍSICAS  METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição da 

Ação 
Descrição 
do Produto 

Unidade 
de 

Medida 

Meta 
Física 
2019 

Meta 
Física 

realizada 

Meta 
Financeira 

PPA 

Autorizado 
LOA + 

Alterações 

Meta 
Financeira 
realizada 

 
2.123 

Remuneração 
dos 
Servidores da 
Saúde  

Servidor 
Remunerado  

% 100 100 3.093.759,42 4.221.698,42 4.179.011,72 

 
2.124 

Manutenção 
do Fundo 
Municipal de 
Saúde  

Fundo 
Municipal de 
Saúde 
mantido 

Unidad
e 

1 1 1.081.749,32 2.281.490,11 1.621.125,71 

 
2.125 

Informatizaçã
o em Saúde  

Serviços de 
Saúde 
Informatizado 

% 80 95 1.100,00 64.788,28 38.699,25 

 
 
2.126 

Manutenção 
dos 
Conselhos 
Municipais e 
Locais de 
Saúde  

 
Reuniões 
Ordinárias 
Realizadas 

Unidad
e 

11 4 300,00 4.461,39 0,00 

 
2.127 

Regulação, 
Controle, 
Avaliação e 
Auditoria  

Ações de 
Regulação, 
Controle, 
Avaliação e 
Auditoria 
realizadas  

% 90 141,6 300,00 300,00 0,00 

2.128 Capacitação 
Permanente  

Servidores 
Capacitados % 60 73 21.000,00 5.065,87 3.790,00 
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Programa: 033 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 

Objetivo: Garantir e desenvolver a atenção integral que impacte na situação de Saúde e 
autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde.  
Macro objetivo: SAÚDE E ESPORTE 

Público alvo: Todos os segmentos da sociedade Anchietense 

AÇÕES DO PROGRAMA 

      METAS FÍSICAS  METAS FINANCEIRAS 

Código Descrição da Ação 
Descrição do 

Produto 

Unidade 
de 

Medida 

Meta 
Física 
2019 

Meta 
Física 

realizada 

Meta 
Financeira 

PPA 

Autorizado 
LOA + 

Alterações 

Meta 
Financeira 
Realizada 

2.129 Manutenção da 
Estratégia da Saúde 
da Família  

Estratégias de 
Saúde da Família 
mantidas 

Unidade 21 21 11.041.179,36 12.312.529,85 11.181.273,73 

2.130 Manutenção da 
Saúde Bucal  

Unidades de Saúde 
Bucal mantidas Unidade 19 19 324.381,57  2.808.758,59 2.517.367,10 

 
2.131 

Manutenção dos 
Serviços dos 
Agentes 
Comunitários de 
Saúde  

Visita Domiciliar 
Realizada da 
População 
Cadastrada 

Unidade 12 4 2.615.627,62  2.364.429,89 2.318.898,58 

 
2.132 

Manutenção do 
Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família - 
NASF  

Ações Realizadas 
pela Equipe do 
NASF 

Unidade 120 287  516.741,95 554.455,08 488.462,80 

 
2.133 

Manutenção da 
Infraestrutura das 
Unidades Básicas  

Infraestrutura das 
Unidades Básicas 
Mantida 

% 50 0 11.000,00 150.001,01 0,00 

 
2.134 

 
Manutenção do PA  

Atendimentos 
Especializados de 
Urgência e 
Emergência 
Realizados 

% 100 100  5.155.980,24  7.799.665,84 7.381.686,65 

2.135 Manutenção da 
Farmácia Básica  

Farmácia Básica 
mantida Unidade 1 1 632.392,47 767.394,81 697.878,55 
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Programa: 034 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

Objetivo: Garantir o acesso da população a serviços especializados, de cunho hospitalar, 
ambulatorial, psicossocial e de urgência e emergência.  
Macro objetivo: SAÚDE E ESPORTE 

Público alvo: Todos os segmentos da sociedade Anchietense 

AÇÕES DO PROGRAMA 

      METAS FÍSICAS  METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição da 

Ação 
Descrição do 

Produto 

Unidade 
de 

Medida 

Meta 
Física 
2019 

Meta 
Física 

realizada 

Meta 
Financeira 

PPA 

Autorizado 
LOA + 

alterações 

Meta 
Financeira 
realizada 

2.136 Manutenção do 
Centro de 
Especialidades 
Unificadas - 
CEU  

Centro de 
Especialidades 
Unificadas 
mantido  

Unidade 1 1 2.292.867,93 2.776.890,67  2.206.553,05 

2.138 Manutenção do 
CAPS  

Atividades do 
CAPS mantidas  $ 100 100 1.481.962,25 2.123.086,86  1.599.361,80 

2.140 Manutenção do 
Consórcio 
Intermunicipal 
de Saúde  

Consórcio 
Intermunicipal 
mantido  

Unidade 1 1 2.480.000,00 2.540.316,37  2.538.514,05 

2.141 Manutenção do 
Laboratório de 
Análises 
Clínicas 
Municipal  

Laboratório de 
Análises Clínicas 
Municipal 
Mantido  

Unidade 1 1  718.659,08 1.007.148,88  729.812,90 

2.142 Apoio a 
Instituições 
Prestadoras de 
Serviços de 
Saúde  

Metas de 
Qualidade 
(MEPES) $ 100 100  5.935.414,60 6.799.833,60  6.175.817,45 

2.143 Manutenção da 
Infraestrutura 
das Unidades 
da Média e Alta 
Complexidade  

Infraestrutura das 
Unidades da 
Média e Alta 
Complexidade 
Mantida  

$ 50 1  50.000,00 0,51  0,00 
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Programa: 035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

Objetivo do Programa: Expressar a política de vigilância em saúde adotada no município de Anchieta, 
visando a promoção, proteção e prevenção a saúde dos munícipes.  

Macro objetivo: SAÚDE E ESPORTE 

Público alvo: População em geral, na proteção, na regulação de serviços e produtos e do meio ambiente em 
que se vive. 

AÇÕES DO PROGRAMA 

      METAS FÍSICAS  METAS FINANCEIRAS 

Código Descrição da 
Ação 

Descrição do 
Produto 

Unidade 
de 

Medida 

Meta 
Física 
2019 

Meta 
Física 

realizada 

Meta 
Financeira 

PPA 

Autorizado 
LOA + 

alterações 

Meta 
Financeira 
realizada 

 
2.144 

Manutenção da 
Vigilância 
Epidemiológica  

Vigilância 
Epidemiológica 
mantida 

Unidade 1 1 559.388,33 627.689,04 512.284,91 

 
2.145 

Vigilância 
Sanitária  

Licenças 
Sanitárias 
Emitidas  

% 70 72 959.967,25 814.756,51 723.373,37 

 
2.146 

Vigilância 
Ambiental  

Visitas 
realizadas à 
imóveis  

% 70 96 
 
1.559.312,81 

2.011.287,59 
 
1.720.067,52 

 
2.147 

Manutenção do 
Centro de 
Zoonoses  

Centro de 
Zoonoses 
mantido 

Unidade 1 1  27.800,00  124.650,68  40.773,48 

 
2.148 

Manutenção do 
Centro de 
Testagem e 
Aconselhamento 
- CTA  

Centro de 
Testagem e 
Aconselhamento 
mantido 

Unidade 1 1  40.199,92  40.199,92  18.240,00 

 
2.149 

Manutenção da 
Infraestrutura 
das Unidades da 
Vigilância em 
Saúde  

Infraestrutura 
das Unidades 
da Vigilância em 
Saúde Mantida  

% 50 0  40.000,00  1.291,43  730,00 

 
2.154 

Vigilância em 
Saúde do 
Trabalhador 

Vigilância em 
Saúde do 
Trabalhador 
mantida 

Unidade 1 1 4.100,00  100,03  0,00 
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Estabelecimentos de Saúde do Sistema Público Municipal 

Panorama das Unidades do Sistema Público de Saúde 

 

 

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. 

As condições de saúde podem ser definidas como as circunstâncias na saúde das 

pessoas que se apresentam de forma mais ou menos persistentes e que exigem 

respostas sociais reativas ou proativas, episódicas ou contínuas, fragmentadas ou 

integradas, dos sistemas de atenção à saúde, dos profissionais de saúde e dos 

usuários do sistema. 

A materialização da prestação de serviços à população ocorre através dos programas 

e ações de saúde, de maneira organizada e hierarquizada, considerando as 
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necessidades da população, bem como o nível de complexidade dos serviços, para 

que possam responder de maneira oportuna, às demandas que emergem dos 

serviços prestados. 

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

Atenção Primária à Saúde (APS) define-se como uma estratégia de organização da 

atenção à saúde voltada para responder de forma regionalizada, contínua e 

sistematizada a maior parte das necessidades de saúde de uma população, 

integrando ações preventivas e curativas, bem como a atenção a indivíduos e 

comunidades.  

Estratégia de Saúde da Família 

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 29.263 habitantes 

(IBGE, 2019), 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).  

Foram credenciadas junto ao Ministério da Saúde 02 equipes de saúde da família e 

02 de saúde bucal nas unidades Centro I e Centro III. Em 2019 foram realizadas 

109.632 visitas domiciliares; 48.318 mil consultas médicos/enfermeiros; 176.575 

procedimentos realizados, atingindo um índice de 1,7% indicador PMAQ-consultas. 

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. No Município de Anchieta há uma equipe 

multiprofissional, Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) desde 2012, hoje 

vinculada à Unidade de Saúde da Família Centro I. Em 2019 foram realizadas 347 

ações de Educação e Saúde; 455 ações de treinamento, curso, palestra, 

capacitações, reuniões de grupos; 220 estudos de casos; 139 visitas domiciliares, 

dentre outras ações. 

Saúde Bucal 
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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 

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. 

Em 2019 foram realizadas 5.278 consultas odontológicas (1ª consulta) atingindo o 

indicador PMAQ de 18% e concluídos 3.358 tratamentos (0,64% indicador do PMAQ). 

Centro Odontológico  

Merece destaque na saúde bucal do município de Anchieta, o serviço odontológico 

vinculado ao Programa de Saúde na Escola que foram (números de atendimentos e 

procedimentos).No ano de 2019 foram realizadas 508 consultas e 1.594 

procedimentos clínicos para o público do Programa Saúde na Escola. 

No serviço ofertado ao trabalhador no centro odontológico em horário diferenciado, 

foram realizados 388 atendimentos. 

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. Em 2019, 4.933 

famílias acompanhadas pela equipe da saúde. 

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. 

Saúde da mulher 

O Programa atua para que a assistência à saúde da mulher, na atenção primária no 

SUS, seja referência de qualidade e escolha de primeiro atendimento da população.  

O número de partos das mulheres do município foi de 395 partos, sendo estes, 129 

(33%) partos vaginais e 266 partos cesáreos (67%). A prevalência de parto normal é 

de 33%, que é bem abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), considerando que a grande maioria (85%) corresponde a risco habitual. 
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Em relação aos exames de mamografia, o público alvo são as mulheres com idade 

entre 50 a 69 anos. No município de Anchieta o total de mulheres cadastradas nesta 

faixa etária são de 3.355. No ano de 2019, foram realizadas um total de 1.099 

mamografias, atingindo uma cobertura de 32,75%.    

No caso de Exames preventivos, a meta é alcançar 80% do público alvo, determinou-

se que esse o público é de 1/3 da população de mulheres na faixa etária de 25 a 64 

anos, atualmente essa população é de 8.583 mulheres, portanto 1/3 equivale a 2.861 

mulheres nessa faixa etária, desse público alvo, alcançou-se 2.537 mulheres 

(88,67%), ultrapassando assim a meta estipulada. 

Há de se considerar os resultados alcançados pelo município de Anchieta no 

SISPACTO em relação ao indicador de cobertura de 7 ou mais consultas de pré-natal. 

Destaca-se que no período compreendido entre os anos de 2015 a 2019 o município 

atingiu respectivamente 75,6%, 70%, 76%, 82% e 81% nos anos analisados. A meta 

do MS é uma cobertura de no mínimo de 65%.  

Importante ressaltar algumas ações também relevantes em relação ao trabalho 

desenvolvido no programa saúde da mulher junto das ESF e outros serviços como 

maternidades, CEU, laboratório, NASF, CTA vem refletindo na melhoria do acesso e 

na qualidade da assistência ao pré-natal; bem como nas ações de planejamento 

familiar com oferta de métodos contraceptivos hormonais e cirúrgicos (vasectomia e 

laqueadura tubária).  No ano de 2019 foram realizadas 17 vasectomias. 

 

Programa Saúde na Escola 

O Programa Saúde na Escola (PSE) contribui para o fortalecimento de ações na 

perspectiva do desenvolvimento integral e proporciona à comunidade escolar 

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.em 2019, foram realizadas 1.594 

procedimentos clínicos de odontologia. 

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. 

Em 2019, foram realizados 3.110 testes rápidos de HIV; 3.822 testes rápidos de sífilis; 

3.325 testes de hepatite B e 5.400 testes de hepatite C. 
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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 número 54 

de 2019. Um total de 1.950.502 medicamentos saíram da Central de Abastecimento 

Farmacêutico para o CAPS, PA, ESFs e Farmácia. 

Pronto Atendimento Municipal 

No município de Anchieta, a atenção as urgências e emergências ocorre 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. Em 2019, 

no PA, foram realizadas 44.076 consultas de clínico geral; 14.461 RX; 17. 398 exames 

laboratoriais e 14.330 procedimentos. 

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 formas 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 

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.  

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. 
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Foram realizadas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIM – Expandida Sul) 

18.802 consultas especializadas; 17.623 exames laboratoriais e 8.357 exames não 

laboratoriais. 

Laboratório Municipal 

O município de Anchieta conta em sua estrutura de serviços de saúde de um 

laboratório municipal de análise clinicas, 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. Foram realizados 114.644 exames e atendidos 13.822 

pacientes. 

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. 

Em 2019, foram realizadas 2.746 consultas psiquiátricas; 2.435 consultas com 

psicólogos a serviço social; 1.455 procedimentos ambulatoriais; 114 atendimentos 

domiciliares; 1.400 oficinas de grupos terapêuticos e 115 estudos de casos. 

 

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.  
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Em relação a pacientes que demandam por internação voluntária, esta ocorre também 

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). 

Em 2019, foram realizadas 1.905 consultas psiquiátricas, 1.069 consultas com 

psicólogos e assistente social; 1.450 procedimentos ambulatoriais; 250 atendimentos 

domiciliares; 2.275 oficinas com grupos terapêuticos e 111 usuários internados.  

Serviço de Fisioterapia 

No município de Anchieta o serviço terapêutico de fisioterapia ocorre no Centro de 

Especialidades Unificadas e em 2019 foram atendidos 905 pacientes com serviços de 

fisioterapia; realizados 14.767 procedimentos, atingindo uma média de 16 sessões por 

paciente. 

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. ” 

Em 2019, o foram transportados 17.619 pacientes para os municípios de Vitória, 

Guarapari, Cachoeiro, Jerônimo Monteiro, Guaçuí, São José dos Calçados para 

diversos tipos de procedimentos. 

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. Em 2019, foram realizados 589 

atendimentos de rua; 490 transferências intermunicipais; 149 atendimentos eletivos e 

52 internações compulsórias. 
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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), contratualizado para garantir de forma complementar a assistência 

hospitalar.  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. 

Foram auditados no ano de 2019, 41.777 Boletins de Atendimento de Urgência 

(BAUs) e 1133 Prontuários. 

 

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, 

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, clinicas, academias, centros comerciais, e ainda 

inspecionam os processos produtivos que podem pôr em risco a saúde da população. 

A equipe da vigilância emitiu, em 2019, 255 licenças sanitárias; 880 estabelecimentos 

foram inspecionados; houve atendimento a 142 denúncias e aplicadas 332 

advertências. 

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.  Em 2019, 59.192 imóveis foram inspecionados e 2.124 tratados; 

1.857 coletas de larvas do Aedes foram realizadas; 21.738 depósitos foram 

inspecionados e a equipe da vigilância ambiental promoveu 77 ações de educação 

em saúde. 
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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. 

Foram vacinados 711 animais; realizadas 18 eutanásias de gatos com esporotricose; 

115 animais agressores observados; 69 controle de roedores; 14 ações de atividades 

de educação e, infelizmente nenhuma adoção.  

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 

controle de doenças e agravos, a definição de prioridades e a organização das ações 

e serviços de saúde. Foram 152 atendimentos antirrábico; 416 casos de dengue; 61 

casos de sífilis não especificada; 11 casos de sífilis em gestante; 66 óbitos de 

mulheres e 99 de homens; 5 natimortos e 5 casos de tuberculose. 

OBS: O Laboratório Central (Lacen-Sesa) permaneceu durante um período importante 

do ano de 2019 sem Kit para sorologia, retardando a emissão dos laudos. 

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, social, 

organizacional e epidemiológico, com a finalidade de planejar, executar e avaliar 

intervenções sobre esses aspectos, de forma a eliminá-los ou controlá-los. Foram 

realizadas 31 notificações de saúde do trabalhador; 23 casos de acidentes graves de 

trabalho; 27 ações de educação em saúde e 31 notificações de agravos e doenças 

relacionadas ao trabalho. 

Gestão em Saúde 

A gestão da saúde implica administrar empreendimentos de saúde, tanto na esfera 

pública como privada. Avaliar as necessidades da instituição, gerenciar processos e 

programas, criar e aplicar políticas, garantir o conforto e a segurança dos pacientes e 

gerenciar equipes são algumas das atribuições da área de gestão em saúde. 

A Portaria nº 2.135, de setembro de 2013, que estabelece diretrizes para o 

planejamento do SUS, define como instrumentos do planejamento em saúde o Plano 

Municipal de Saúde (PMS), a Programação Anual da Saúde (PAS) e o Relatório Anual 

de Gestão (RAG) e orienta os pressupostos para o planejamento. 
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No município de Anchieta o planejamento ocorre de maneira ascende, das equipes 

de trabalho, às coordenações até a gestora da pasta. 

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. 

Programação Anual de Saúde 

A Programação Anual de Saúde consiste nos seus moldes finais em um conjunto de 

ações a serem realizadas durante o ano reportado e tem por base o Plano Municipal 

de Saúde correspondente a gestão corrente. As ações programadas para cada ano 

são advindas das metas definidas em consenso através de reuniões com os 

responsáveis pelos principais setores da administração de Saúde no Município, onde 

são gerados planos de ação para execução e acompanhamento das metas 

pactuadas.  

O acompanhamento do cumprimento das metas é realizado através de reuniões 

quadrimestrais com a equipe técnica da SEMUS, onde são atualizados os status das 

ações a partir da avaliação das mesmas obtendo assim, o feedback do andamento do 

plano de ação de cada setor. O gráfico retrata o resultado final para o ano de 2019: 
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Das 247 ações programadas, foram concluídas 196 (79%), 21 (9%) das ações estão 

em andamento e 30 (12%) não foram concluídas, sendo reprogramadas para o ano 

de 2020. 

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 tais 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 poder 

oferecer à 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. 

Um alcance para o fortalecimento e qualificação na atenção primária a saúde foi a 

informatização e implantação do prontuário eletrônico nas unidades de saúde. 

A aplicação em Saúde, em 2019, conforme Anexo da LRF e SIOPS, foi de R$ 

34.767.435,36 (trinta e quatro milhões, setecentos e sessenta e sete mil, quatrocentos 

e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos) correspondendo a 20,22%, um índice 

bem acima do limite estabelecido. 

A aplicação per capita foi de R$ 1.158,53 (um mil cento e cinquenta e oito reais e 

cinquenta e três centavos) ocupando o 1º lugar no ranking entre os 78 municípios do 

Estado do Espírito Santo. 
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PROGRAMAS E AÇÕES 

003 - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

 Manutenção da Assistência Judiciária  
 
007 - GESTÃO E PROMOÇÃO DE SERVIÇOS AO CIDADÃO 

 Manutenção dos Correios Comunitários 

 Manutenção dos Serviços da Casa do Cidadão 
 
014- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

 Manutenção do CRAS 

 Manutenção do Programa Estadual Incluir 

 Manutenção do Programa Federal ACESSUAS/Trabalho 

 Manutenção do Programa Federal Bolsa Família 

 Manutenção do SCFV para Idosos 
 
015- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 

 Acolhimento Institucional para crianças e Adolescentes Lar Renascer 

 Manutenção do CREAS 

 Acolhimento Institucional para Alta Complexidade 
 
016- FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 

 Fundo Municipal da Infância e Adolescência 
 
017-  BENEFÍCIOS EVENTUAIS 

 Manutenção dos Benefícios Eventuais 

 Serviços de Segurança Alimentar 
 
018- HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

 Construção de Unidades Habitacionais 

 Manutenção dos Serviços da Habitação de Interesse Social 
 
024 - LAZER COMUNITÁRIO 

 Apoio aos Eventos Comunitários 
 
029- SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL 

 Manutenção das Atividades da Guarda Municipal 

 Manutenção das Atividades da Vigilância Patrimonial 
 
030 - PROTEÇÃO CIVIL AO CIDADÃO 

 Manutenção das Atividades da Defesa Civil 

 Manutenção das Atividades de Guarda Vidas 
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Programa: 003 - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA  

Objetivo do Programa: Atender Juridicamente o Cidadão amparado pela Lei 1060 e 1050.  

Macro objetivo: DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA 

Público alvo: População que não está em condições de arcar com as custas do processo e honorários do 
advogado 

AÇÕES DO PROGRAMA 

  METAS FÍSICAS METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição 
da Ação 

Descrição 
do Produto 

Unidade 
de 

Medida 

Meta 
Física 
2019 

Meta 
Física 

realizada 

 Meta 
Financeira 

PPA  

 Autorizado 
LOA + 

Alterações  

 Meta 
Financeira 
Realizada  

2.007 

Manutenção 
da 
Assistência 
Judiciária  
 

Assistência 
Judiciária 
Mantida 

Unidade 1 1 
   

229.713,47  
              

248.271,45  
              

237.662,88  

 

 

Programa: 007 - GESTÃO E PROMOÇÃO DE SERVIÇOS AO CIDADÃO 

Objetivo do Programa: Facilitar a vida do cidadão ofertando serviços diversificados.  

Macro objetivo: DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA 

Público alvo: Cidadão em geral 

AÇÕES DO PROGRAMA 

      METAS FÍSICAS METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição da 

Ação 

Descrição do 

Produto 

Unid. de 

Medida 

Meta 

Física 

2019 

Meta 

Física 

realizada 

Meta 

Financeira 

PPA 

Autorizado 

LOA + 

alterações 

Meta 

Financeira 

realizada 

 

2.018 

Manutenção 

dos Correios 

Comunitários  

Correios 

Comunitários 

Funcionando 

 

Unidade 
6 6 46.080,00  243.268,50  156.833,41 

 

2.014 

Manutenção 

dos Serviços 

da Casa do 

Cidadão 

Serviços da 

Casa do 

Cidadão 

mantidos 

 

Unidade 11 11* 

525.324,32 

 

 612.702,99 

 

598.694,77 

 

* O Espaço do Micro Empreendedor foi transferido para o Centro Administrativo II, em agosto de 2019. 
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A Casa do Cidadão é um setor que unifica o fornecimento de diversos serviços de 

atendimento ao público, visando melhorias aos munícipes, com informações e 

emissões de documentos, onde também são beneficiadas até mesmo pessoas de 

cidades vizinhas. Os órgãos inseridos na Casa são: 

 CDL 

 CESAN 

 DEFENSORIA 

 JUNTA MILITAR  

 OUVIDORIA 

 POSTO DE IDENTIFICAÇÃO 

 PROCON 

 SINE 

 TELECENTRO 

 

Dentre os 09 (nove) setores citados, alguns são em parceira com o Governo do 

Estado e dois não são vinculados à Administração Municipal: CDL (Câmara de 

Dirigente Lojista) e a CESAN. 

 CDL (Câmara de Dirigente Lojista) 

A CDL Anchieta é uma entidade sem fins lucrativos. Tem como objetivo fornecer a 

seus associados o sistema nacional de consultas ao CPF ou CNPJ através do SPC 

Brasil. Como parte dessa prestação de serviço, eles possuem um atendimento que 

se chama “consulta balcão”, onde é possível a qualquer cidadão, desde que esteja 

devidamente identificado ou portando procuração para tal finalidade, consultar o 

CPF/CNPJ do próprio ou de terceiros a fim de saber a situação financeira junto a 

entidades de créditos, lojas, bancos, etc. 

Este serviço é fornecido de forma gratuita à população anchietense e no período 

compreendido de 01/07/2019 a 30/09/2019 foram realizados 584 (quinhentos e 

oitenta e quatro) atendimentos. 

 CESAN (Companhia Espírito-Santense de Saneamento) 

A CESAN presta diversos serviços, entre eles os mais utilizados pelo cidadão são: 
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− Alteração do Titular da Fatura; 

− Análise de Fatura; 

− Concessão Tarifa Social; 

− Conserto de Vazamentos de Água; 

− Deslocamento do Hidrômetro; 

− Desobstrução de Redes de Esgoto; 

− Ligação de Esgoto; 

− Ligação e/ou Separação de Água; 

− Negociação de Débitos; 

− Religação de Água; 

− Retirada de Ramal a Pedido do Cliente; 

− Segunda Via de Fatura, Carnê de Parcelamento; 

− Verificado de Abastecimento de Água. 

 

 Junta de Serviço Militar- JSM 
 

A JSM-Junta de Serviço Militar é um órgão de execução do Serviço Militar em 

Anchieta-ES. Serviço este que consiste no exercício de atividades específicas 

desempenhadas nas  Forças Armadas - Exército, Marinha e Aeronáutica - e 

compreenderá, na Mobilização, todos os encargos relacionados com a Defesa 

Nacional. 

Os brasileiros natos ou naturalizados são obrigados ao Serviço Militar inicial, sendo 

isentas as mulheres em tempo de paz. A obrigação, em tempo de paz, começa no 1º 

dia de janeiro do ano em que o cidadão completa 18 anos e vai até 31 de dezembro 

do ano em que o mesmo completa 45 anos.  

Devido a obrigatoriedade, a Junta de Anchieta-ES é responsável pela cooperação no 

preparo e execução da mobilização de pessoal; pelo Alistamento Militar; informações 

ao cidadão sobre a transferência de domicílio; atualização dos dados cadastrais dos 

cidadãos; orientação quanto ao registro civil para o Alistamento; informações dos 

direitos e deveres com relação ao Serviço Militar; responsável pela organização e 

realização do Juramento à Bandeira; realização de consultas de cidadãos no Portal 

SERMILMOB (Sistema Eletrônico de Recrutamento Militar e Mobilização); retificação 

de dados cadastrais dos alistados, reservistas, dispensados e isentos; validação dos  
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dados cadastrais dos alistados via internet; restituição aos interessados os 

documentos apresentados para fins de alistamento ou confecção de demais 

documentos militares após extraídos os dados necessários; providência de 

averbações dos dados dos Exercícios de Apresentação da Reserva (EXAR) no 

SERMILMOB e na revalidação do Certificado de Alistamento Militar (CAM).  

Compete ainda a JSM a organização e confecção dos processos de retificação de 

dados cadastrais, de arrimo de família, de notoriamente incapaz, de adiamento de 

incorporação, de preferência de Força Armada, de transferência de Força Armada, 

de reabilitação, de 2ª via de Certificado de Reservista, de Serviço Alternativo, de 

recusa à prestação do Serviço Militar Obrigatório e Serviço Alternativo, e de anulação 

de eximição e reciprocidade do Serviço Militar encaminhando para o PRM-Posto de 

Recrutamento e Mobilização. Além da confecção e entrega dos 

Atestados/Declarações de Desobrigados, Declarações de Situação Militar e segunda 

via de CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação) e CI (Certificado de Isenção).  

A Junta de Serviço Militar também é responsável pelas averbações, no CAM ou no 

SERMILMOB, das anotações referentes à situação militar do cidadão; pelo 

fornecimento de documentos militares requeridos; pelo registro de entrega de 

documentação; pelo registro estatístico de atendimentos; pela confecção de guias 

para pagamento de taxa e/ou multa necessárias; pelo recebimento das guias pagas;  

pelo recolhimento e incineração de documentos inutilizados; pela publicidade dos 

valores da taxa e/ou multa e dos documentos necessários para o alistamento e pelos 

trabalhos de relações públicas e publicidade do Serviço Militar no município. 

Além do atendimento ao público a Junta é responsável pela contabilidade da mesma, 

ou seja, a Secretária deve confeccionar mensalmente o Mapa de Arrecadação de 

Taxa e Multas e o Mapa de Situação Estatística que devem ser entregues ao PRM. 

Ainda mensalmente os cartórios em sua jurisdição encaminham as relações de óbito 

dos falecidos na faixa etária de 18 a 45 anos, que devem ser averbadas no 

SERMILMOB.  Atreladas as atividades diárias a Junta está em constante 

aperfeiçoamento para adequação das exigências oriundas do PRM (Posto de 

Recrutamento e Mobilização), da CSM (Circunscrição de Serviço Militar), da OM 

(Organização Militar) e da RM (Região Militar) que estão sob a direção do Estado-

Maior das Forças Armadas.  
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No trimestre de Julho, Agosto e Setembro de 2019 a Junta de Serviço Militar de 

Anchieta-ES efetuou 284 atendimentos, dentre os quais 52 foram Alistamentos; 59 

Emissões de 1ª via de CDI; 35 Emissões de 2ª via de CDI; 04 Declarações de 

Desobrigação; 02 Emissões de CI; 06 atualizações Cadastrais; 03 Processos; 42 

Juramentos e 81 Atendimentos diversos, dentre os quais estão incluídos entregas 

de documentação, emissão de guias, emissão de 2ª via de CAM e informações 

gerais. Nesse trimestre não houve emissão de CDSA (Certificado de Dispensa do 

Serviço Alternativo). O Juramento à Bandeira está ocorrendo uma vez por mês para 

agilizar a entrega dos CDI aos cidadãos, uma vez que, os Alistados em Anchieta são 

dispensados do Serviço Militar inicial. Para os casos excepcionais a Junta realiza o 

Juramento em datas aleatórias. No período de 09/09/2019 a 08/10/2019 a Secretária 

esteve de férias não havendo atendimento na Junta de Serviço Militar. 

Neste trimestre o setor da Junta Militar obteve um total de 284 atendimentos. 

 Ouvidoria Municipal de Anchieta  

A Ouvidoria da Prefeitura Municipal de Anchieta é um canal de comunicação direta 

entre a população e a Administração Pública Municipal. Para atingir o seu objetivo 

de auxiliar na melhoria da qualidade dos serviços prestados à população recebe 

elogios, denúncias, reclamações, sugestões, além do e-SIC – Sistema Eletrônico do 

Serviço de Informação ao Cidadão. C) 

A Ouvidoria está em consonância com a Lei Federal Nº 13.460/2017 e o e-SIC com 

a Lei Federal N° 12.527/2011, garantindo o direito de acesso às informações 

Públicas. Também é amparada pelos Decretos Municipais Nº 5699/2017 e 

N°5713/2017.   

Para melhor atender as demandas e facilitar o acesso do cidadão, os canais de 

acesso da Ouvidoria estão abertos através de:  

− Portal eletrônico - https://www.anchieta.es.gov.br/esic; 

− E-mail - ouvidoria@anchieta.es.gov.br; 

− Pessoalmente - Na Casa do Cidadão, localizada à Avenida Marechal Deodoro 

da Fonseca, N°767, Centro. Horário de Funcionamento: 8h às 17h (segunda - 

sexta-feira); 

− Telefone - Através do número (28) 3536-3233; 

https://www.anchieta.es.gov.br/esic
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− Caixa Coletora - Estão localizadas em dois lugares: na Sede Administrativa da 

Prefeitura e na Casa do Cidadão. 

As demandas de Ouvidoria estão classificadas em cinco tipologias diferentes: 

denúncia, reclamação, sugestão, elogio; SIC. 

 

 Posto de Identificação de Anchieta 
  

− O Posto de Identificação da Polícia Civil de Anchieta é responsável pelo cadastro 

e emissão do RG (Registro Geral) também conhecido como Carteira de 

Identidade, cuja emissão é de responsabilidade da SSP - Secretaria de 

Segurança Pública de cada estado. 

− Funciona na Casa do Cidadão em parceria com o Governo do Estado onde são 

atendidos os munícipes e moradores da região vizinha: Piúma, Iconha, 

Marataízes e Guarapari, apesar destes municípios possuírem os serviços para a 

emissão do documento.  

− Neste trimestre o setor obteve um total de 3.632 atendimentos, dos quais 958 

foram de cadastrados de RG; 2.200 digitalizações (2ª e 3ª coleta de digitais); 462 

entregas de RG (Processo está demorado devido à falta de funcionários efetivos 

no estado do ES) e 12 atestados de bons antecedentes criminais. 

 

 PROCON (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) 

 

O PROCON de Anchieta é um órgão vinculado ao Poder Executivo Municipal, 

tendo como função promover e desenvolver uma política de Proteção e Defesa 

dos Consumidores, dentro do Município, visando sempre o equilíbrio das 

relações. 

 

ATRIBUIÇÕES DO PROCON MUNICIPAL 

− Planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política municipal de proteção 

e defesa do consumidor; 

− Receber, analisar, avaliar e apurar consultas e denúncias apresentadas por 

entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado ou 

por consumidores individuais; 



 

59 
 

− Prestar aos consumidores orientação permanente sobre seus direitos e 

garantias; 

− Informar, conscientizar e motivar o consumidor, por intermédio dos diferentes 

meios de comunicação; 

− Realizar mediação individual ou coletiva de conflitos de consumo; 

− Não sendo solucionado o problema do consumidor, efetuar as CIP’s (Carta de 

Informação Preliminar), que são às Notificações aos fornecedores. 

− Em caso de não resolução por CIP, cabe ao PROCON os procedimentos 

necessários para que sejam realizadas as Audiências Conciliatórias no 

PROCON. 

− Representar junto ao Ministério Público competente, para fins de adoção de 

medidas processuais, penais e civis, no âmbito de suas atribuições; 

− Levar ao conhecimento dos órgãos competentes infrações de ordem 

administrativa que violarem interesses difusos, coletivos ou individuais dos 

consumidores; 

− Solicitar o concurso de órgãos ou entidades da união, dos estados, e de outros 

municípios, bem como, auxiliar na fiscalização de preços, abastecimento, 

quantidade e segurança dos produtos e serviços; 

− Funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e 

julgamento, no âmbito de sua competência, conforme as regras fixadas por lei, 

pelas normas complementares municipais, e subsidiariamente pela lei federal 

8078, de 11 de setembro de 1990 e decreto federal 2.181 de 20 de março de 

1997; 

− Fiscalizar e aplicar sanções administrativas previstas na lei 8078/90, e em outras 

normas pertinentes a defesa dos consumidores; 

− Solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnico-

científico para consecução de seus fins; 

− Elaborar de divulgar o cadastro municipal de reclamações fundamentadas contra 

o fornecedor de produtos ou serviço, conforme prevê o art. 44 da lei 8078/90, 

remetendo cópia ao PROCON/ES e ao DPDC; 

− Convencionar com fornecedores de produtos e prestadores de serviço, ou com 

suas entidades representativas, a adoção de normas coletivas de consumo; 

− Realizar estudos e pesquisas sobre o mercado de consumo; 
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− Manter cadastro de entidades participantes do Sistema Municipal de Defesa do 

Consumidor; 

− A faculdade de elaborar e divulgar cadastro municipal de fornecedores que se 

destaquem pela inexistência de reclamações fundamentadas na esfera do 

PROCON; 

− Desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades.  

       

 SINE (Sistema Nacional de Emprego) 

O SINE de Anchieta é uma ferramenta do Ministério do Trabalho que facilita e é 

responsável por intermediar a mão-de-obra com as vagas de emprego na região.  

O SINE de Anchieta presta os seguintes serviços:  

− Cadastro para vagas de emprego;  

− CTPS - Carteira de trabalho; 

− SD - Seguro Desemprego. 

 

  TELECENTRO 

O Telecentro da Prefeitura de Anchieta tem como objetivo promover a inclusão digital 

e social e está vinculado a Secretaria de Governo.  

Este setor é destinado a pesquisas escolares para alunos do ensino médio e 

fundamental. Além disso, emite 2°via de CPF, antecedentes criminais e certidão 

negativa. 

Os alunos terão direito a utilizar os computadores e seus recursos pelo período de 1 

(uma) hora, nos horários estabelecidos para pesquisas e trabalhos mediante a 

disponibilidade dos equipamentos e sob supervisão interna. 

No mês de julho foram realizadas 97 pesquisas escolares. 

No mês de agosto foram realizadas 175 pesquisas escolares, 06 emissão de 

segunda via de CPF, 10 certidões de antecedentes criminais. 

− No mês de setembro foram realizadas 143 pesquisas escolares, 04 emissão de 

segunda via de CPF, 05 certidões de antecedentes criminais. 
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− O total de atendimentos neste trimestre foi de 469. 

− OBS: No mês de setembro o Telecentro disponibilizou a inscrição da CNH Social 

com um total de 29 inscrições. 
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Programa: 014 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

Objetivo do Programa: Prevenir situações de risco e vulnerabilidade.  

Macro objetivo: DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA 

Público alvo: População em situação de vulnerabilidade social. 

AÇÕES DO PROGRAMA 

      METAS FÍSICAS METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição da 

Ação 

Descrição 

do Produto 

Unid. de 

Medida 

Meta 

Física 

2019 

Meta Física 

realizada 

Meta 

Financeira 

PPA 

Autorizado 

LOA + 

alterações 

Meta 

Financeira 

realizada 

 

2.055 

Manutenção 

do CRAS  

Famílias 

atendidas 

 

Unidade 

2800 5229 795.723,61 839.970,06 607.082,51 

 

2.056 

Manutenção

do Programa 

Estadual 

INCLUIR  

Família 

referenciada

no Programa 

Incluir 

 

 

Unidade 

200 0 114,00 114,00 0,00 

 

2.057 

Manutenção 

do Programa 

Federal 

ACESSUAS/

Trabalho  

Família 

referenciada 

no Programa 

ACESSUAS/

Trabalho 

 

 

Unidade 

2000 870 366.938,04 443.534,48 136.635,63 

 

2.058 

Manutenção 

do Programa 

Federal 

Bolsa 

Família  

Famílias 

referenciada 

no Programa 

Bolsa 

Família 

 

 

Unidade 

2000 2391 10.000,00 16.302,00 13.306,84 

 

2.060 

Manutenção 

do SCFV 

para Idosos  

Idosos 

Atendidos 

 

Unidade 
150 698 165.000,00 384.607,11 223.785,86 

OBSERVAÇÕES: Os dados referentes ao CRAS e demais serviços são de atendimentos de forma cumulativa. 
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Muitas atividades foram desenvolvidas acompanhando a Política Nacional de 

Assistência Social – PNAS, dentre elas pode-se destacar as ações na Proteção Social 

Básica, como atividades de prevenção e fortalecimento de laços familiares e afetivos; 

na Proteção Social Especial, campanhas de prevenção às diversas formas de 

violência. 

 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  

No que diz respeito à política de Atendimento ao Idoso foi realizada reforma no Centro 

Social dos Idosos, onde acontecem os Serviços de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos, contemplando assim, reforma da piscina onde são realizadas as atividades 

de hidroginástica, o salão para dança e música além de ginástica laboral e todas as 

salas de atividades como artesanato e informática. Foram instalados novos 

ventiladores e grades nas janelas.  

Durante o ano de 2019, foi pleiteado junto ao Governo Federal a Emenda Parlamentar, 

com a qual foram adquiridos diversos instrumentos musicais, mesa de som, 

microfones e amplificador para aulas de música, 04 tendas e também uma Van de 16 

lugares.  

No CRAS foi executado o Programa Acessuas Trabalho em parceria com o Governo 

Federal com custeio de 3 profissionais sendo eles: 01 Assistente Social, 01 Psicólogo 

e 01 Instrutor de informática gerando economia para o município e também 

orientando e encaminhando muito jovens ao mercado de trabalho. No Infocentro 

foram 50 alunos aprovados no Curso de Informática básica. Além dessas atividades, 

também foram custeados com recursos advindos do Governo do Estado, 01 

Psicóloga, 01 Assistente Social para o Abrigo Institucional “Lar Renascer” e 01 

Educador Social para o CRAS, recursos humanos importantes no atendimento aos 

munícipes, com custeio do Governo do Estado.  

A Gestão do Sistema Único de Assistência Social foi contemplada com um veículo 

Zero Quilômetro para as ações desenvolvidas pelas equipes multidisciplinares e 

usuários referenciados às Redes de Proteção Social Básica e Especial integrantes 

do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.  
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O Conselho Tutelar de Anchieta passou por período eleitoral em 2019 com a eleição 

de novos Conselheiros Tutelares para o quadriênio 2020/2024. Foram realizados 

investimentos com a aquisição de um Kit proveniente de Emenda Parlamentar 

contendo 01 Veículo Zero Quilômetro Citroen, 05 computadores, 01 impressora, 01 

bebedouro e 01 refrigerador.  

A gestão aderiu à Campanha do Laço Branco que está presente em mais de 50 

países em todos os continentes e é apontada pela ONU como uma das maiores 

iniciativas mundiais direcionadas para a temática do envolvimento de homens com 

a violência contra a mulher. As atividades incluem capacitações para os 

profissionais que lidam com o problema, seminário e mobilizações sociais em todo 

o Município com palestras nas escolas, rodas de conversa e culminando com a 

caminhada do “Laço Branco”. A ação celebrou o 'Dia Nacional de Mobilização dos 

Homens pelo Fim da Violência Contra as Mulheres’.  

Programa Cadastro Único – Bolsa Família Governo Federal. 

Ação: Palestra Socioeducativa do Programa Bolsa Família 

A palestra aconteceu no dia 24 de setembro 2019, às 14 horas no auditório do CRAS. 

O público alvo foram algumas famílias recém-beneficiárias e outras já inseridas há 

algum tempo no Programa Bolsa Família, considerando a falta de novas concessões 

pelo Governo Federal desde o mês de junho. No encontro com as famílias foi 

realizada exposição dialogada sobre o Cadastro único, apresentando-o como porta 

de entrada para diversos programas sociais, em especial o Programa Bolsa Família, 

esclarecendo dúvidas recorrentes quanto a valores do benefício e medidas para que 

a família mantenha o benefício vigente e liberado.   

Ação: 3ª Oficina de Culinária para Crianças – Panquecas coloridas com recheio 

de frango, sorvete de banana e cacau e suco de limão com couve. 

A terceira oficina foi realizada, no dia 11/10/2019, mais uma vez em parceria com o 

Cadastro Único, CRAS Anchieta- ES e a Secretaria de Saúde com apoio da 

nutricionista Viviane Miranda Moreira do NASF. Atendeu aproximadamente 12 

crianças, de 7 a 14 anos, em situação de vulnerabilidade social, residentes nas 
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localidades próximas ao CRAS e inscritas na oficina de Informática Básica do CRAS. 

Dando continuidade ao projeto, essa oficina promoveu atividades nas quais as 

crianças, através da vivência de situações e manipulação de receitas e alimentos, 

puderam adquirir, desde cedo, os conceitos de culinária e a utilização correta dos 

alimentos e utilizar a cozinha como espaço didático com transmissão de valores, 

tornando-a um lugar onde não apenas se cozinhe, mas onde sejam transmitidos 

valores e relações sejam estreitadas. 

Ação: Participação de beneficiários da CNH Social na “Etapa de 

Sensibilização pela Vida no Trânsito” 

O Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito 

Santo (Detran/ES), entregou cerca de 500 carteiras de habilitação para beneficiários 

do programa CNH Social 2019 de todo o Estado. O evento aconteceu no Palácio 

Anchieta, em Vitória, em três ocasiões, com a participação do governador Renato 

Casagrande e o diretor geral do Detran/ES, Givaldo Vieira. Os eventos aconteceram 

em três datas durante o segundo semestre. No dia 09 de agosto de 2019, foram 

encaminhados 02 beneficiários, no dia 17 de setembro de 2019, 08 beneficiários e 

no dia 12 de dezembro de 2019, 09 beneficiários.  

Durante o ano de 2019 o CRAS desenvolveu projetos inovadores como objetivo de 

qualificar e gerar renda aos nossos munícipes. O Projeto EducaCRAS conta com 

uma professora alfabetizadora que em sua atividade semanal tem trabalhado com 

duas turmas matinais. O projeto hoje com um efetivo de 20 alunos.  

No CRAS também são realizados acompanhamento no Grupo do Benefício de 

Prestação Continuada (BPC) na Escola a equipe técnica acompanha as famílias 

beneficiárias do BPC na Escola. O montante de beneficiários no município soma 47 

(quarenta e sete). Foi realizado o “Primeiro encontro de beneficiários e responsáveis 

do BPC na escola”, atendidos pelo município. 

Aconteceram Oficinas de Artesanato com linhas (crochê, tapeçaria, macramê) 

nas comunidade de Mãe Bá, Recanto do Sol e Limeira, com um total de 52 

participantes.  

Oficina de Decoupage na Sede -  confecção de artesanato a base de jornal e cola 

branca, denominada decoupage, com 30 participantes. 
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Oficina de Costura Básica na Sede - para a realização desta oficina ativou-se 06 

máquinas de costura, dividiu-se a turma em 04 (quatro) horários, matutino e 

vespertino, com a presença de 26 participantes; 

Oficina de Artesanato na Comunidade de Chapada do “A”- a pedido da 

comunidade de Chapada do “A”, o CRAS iniciou o trabalho de oficina de artesanato 

na comunidade no mês de outubro, e houve adesão de 10 mulheres da comunidade 

que desde o início da atividade tem se dedicado na confecção de artigos de 

artesanato com cores e formas que remetem a cultura predominante da comunidade, 

a indígena. 

I Seminário do artesanato como alternativa de trabalho e renda  

Este evento foi idealizado mediante parceria entre SEMAS, Secretaria de Integração 

e ADERES. Inicialmente pensando nos artesãos despertados pelo SCFV. Após 

amadurecimento da ideia vislumbrou-se alcançar a classe dos artesãos em âmbito 

municipal, chegando-se ao molde do qual foi realizado na manhã do dia 11/06/2019, 

tendo uma participação expressiva de aproximadamente 140, entre a participação 

no evento e nos dias posteriores para cadastro e obtenção do registro de artesão. 

  

Parceria com o eletivo de elétrica dos alunos da escola Viva de Anchieta  

 No início do segundo semestre de 2019, o professor de elétrica da Escola Viva de 

Anchieta, procurou a coordenação do CRAS e propôs parceria para que os 

estudantes conhecessem a realidade do município, no tocante ao funcionamento de 

um equipamento da Assistência Social, e ao mesmo tempo desenvolvessem seus 

conhecimentos de elétrica fazendo pequenos reparos em equipamentos e outras 

questões relacionadas a elétrica. 

Através do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS foram 

trabalhados temas importantes em parceria com Centro de Referência e Assistência 

Social – CRAS, com mulheres atendidas pelo equipamento: 

Violência Contra Mulher - As palestras foram realizadas para três grupos diferentes 

em 27, 28 e 29/08/19, respectivamente. 
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Oficina “Essência da Beleza” – Com o objetivo desenvolver uma tarde voltada para 

a beleza feminina, proporcionando assim reflexões sobre a imagem da mulher 

perante a construção sociocultural, fortalecer a autoestima deste público devido a 

violência vivenciada, bem como proporcionar uma aprendizagem para o 

desenvolvimento e fortalecimento de sua autonomia financeira. 

A oficina contou com a participação de 06 mulheres, em que 02 estavam 

acompanhadas de seus filhos. Dessa forma, foi proposta atividades de pintura para 

as crianças para que as mães pudessem aproveitar desse momento. A atividade 

iniciou com acolhida e palestra para as mulheres. Em seguida, passou para a oficina 

de maquiagem, cabelo e designer de sobrancelhas, em que foi distribuída apostila 

contendo passo-a-passo das orientações, para que as mulheres pudessem treinar 

em casa e utilizar em si mesma e como meio de renda financeira. 
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Programa: 015 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 

Objetivo do Programa: Atender indivíduos e famílias vítimas de violência de forma 

especializada.  

Macro objetivo: DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA 

Público alvo: Indivíduos e famílias vítimas de violência 

AÇÕES DO PROGRAMA 

      METAS FÍSICAS METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição 

da Ação 

Descrição 

do 

Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Meta 

Física 

2019 

Meta 

Física 

realizada 

Meta 

Financeira 

PPA 

Autorizado 

LOA + 

alterações 

Meta 

Financeira 

realizada 

 

 

2.061 

Acolhimento 

Institucional 

para Crianças 

e Adolescentes 

"Lar Renascer"  

 

Criança e 

Adolescente 

atendidos 

 

Unidade 
20 4 450.659,26 568.738,85 426.021,33 

 

2.062 

Manutenção do 

CREAS  

Famílias 

Atendidas 

Unidade 

200 222 366.619,56 382.594,47 317.773,88 

 

2.063 

Acolhimento 

Institucional 

 p/ Alta 

Complexidade  

 

Indivíduo em 

abrigamento 

 

Unidade 3 1 1.000,00 6.001,00 4.000,00 

  

Através do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS foram 

trabalhados temas importantes em parceria com Centro de Referência e Assistência 

Social – CRAS, com mulheres atendidas pelo equipamento: 

Violência Contra Mulher - As palestras foram realizadas para três grupos diferentes 

em 27, 28 e 29/08/19, respectivamente. 

Oficina “Essência da Beleza” – Com o objetivo desenvolver uma tarde voltada para 

a beleza feminina, proporcionando assim reflexões sobre a imagem da mulher perante 

a construção sociocultural, fortalecer a autoestima deste público devido a violência 

vivenciada, bem como proporcionar uma aprendizagem para o desenvolvimento e 

fortalecimento de sua autonomia financeira. 
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A oficina contou com a participação de 06 mulheres, em que 02 estavam 
acompanhadas de seus filhos. Dessa forma, foi proposta atividades de pintura para 
as crianças para que as mães pudessem aproveitar desse momento. A atividade 
iniciou com acolhida e palestra para as mulheres. Em seguida, passou para a oficina 
de maquiagem, cabelo e designer de sobrancelhas, em que foi distribuída apostila 
contendo passo-a-passo das orientações, para que as mulheres pudessem treinar em 
casa e utilizar em si mesma e como meio de renda financeira. 

 

Panorama geral dos serviços ofertados 

 
MESES 

CESTA 
BÁSICA 

VALE 
FEIRA 

BPC BPC 
ESCOLA 

CERTIDÃO 
CASAMENTO 

CERTIDÃO DE 
NASCIMENTO 

PAIF ATENDIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

 336 86 22 0 1 8 0 479 

Fevereiro 399 91 8 0 0 0 6 472 

Março 304 99 13 0 0 0 6 370 

Abril 393 110 43 0 0 0 2 442 

Maio 462 96 28 17 0 0 2 525 

Junho 415 104 42 0 0 24 18 454 

Julho 541 105 72 0 0 0 27 604 

Agosto 480 141 82 0 0 13 31 547 

Setembro 524 118 90 0 0 9 37 662 

Outubro 500 124 6 0 0 6 2 575 

Novembro 489 120 21 0 0 4 3 551 

Dezembro 386 123 36 0 0 4 2 450 

TOTAL 5229 1317 463 17 1 68 136 6131 

 

MESES CAD. 
ÚNICO 

TARIFA 
ESCELSA 

CARTEIR
A IDOSO 

ATENDIMENTO 
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

AUXÍLIO 
FUNERAL 

AUXÍLIO 
NATALIDADE 

AUXÍLIO 
NATALIDADE 

(GRUPO) 

ACESSUAS 
TRABALHO 

Janeiro 166 25 6 40 7 5 26 0 

Fevereiro 206 33 10 54 3 15 20 27 

Março 131 32 6 55 3 1 18 42 

Abril 189 38 16 79 4 1 14 107 

Maio 293 33 13 86 2 1 19 67 

Junho 211 30 12 74 0 0 22 74 

Julho 172 7 6 89 0 0 20 99 

Agosto 228 21 12 42 4 6 20 71 

Setembro 188 30 7 73 1 0 23 300 

Outubro 313 36 7 66 5 16 16 40 

Novembro 194 21 11 36 2 0 0 43 

Dezembro 100 7 2 21 4 0 0 41 

TOTAL 2391 313 102 715 35 45 198 870 
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Programa: 016 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 

Objetivo do Programa: Captar recursos de empresas e sociedade civil para projetos na 

área da infância e adolescência.  

Macro objetivo: DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA 

Público alvo: Crianças e Adolescentes 

AÇÕES DO PROGRAMA 

      METAS FÍSICAS  METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição 

da Ação 

Descrição 

do Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Meta 

Física 

2019 

Meta 

Física 

realizada 

Meta 

Financeira 

PPA 

Autorizado 

LOA + 

alterações 

Meta 

Financeira 

realizada 

 

 

2.064 

 

Fundo 

Municipal da 

Infância e 

Adolescência  

Crianças e 

Adolescentes 

Atendidos 

com 

Recursos do 

FIA 

 

Unidade 
4 0 318,03 318,03 R$ 0,00 

 

Programa: 017 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS 

Objetivo do Programa: Atendimento a famílias em situação de emergência e risco social.  

Macro objetivo: DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA 

Público alvo: Famílias com renda de até 1/4 do salário mínimo. 

AÇÕES DO PROGRAMA 

      METAS FÍSICAS METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição 

da Ação 

Descrição 

do Produto 

Unid. 

de 

Medida 

Meta 

Física 

2019 

Meta 

Física 

Realizada 

Meta 

Financeira 

PPA 

Autorizado 

LOA + 

Alterações 

Meta 

Financeira 

Realizada 

 

2.065 

Manutenção 

dos 

Benefícios 

Eventuais  

Famílias e 

Indivíduos 

Atendidos 

 

Unidade 300 81 42.750,00 99.075,33 53.264,89 

2.066 Serviços de 

Segurança 

Alimentar  

Famílias 

Atendidas 

 

Unidade 
3600 6546 663.000,00 1.051.121,00  874.932,00 
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Programa: 018 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

Objetivo do Programa: Promover o acesso a terra e a moradia digna aos habitantes da 

cidade, com melhoria das condições de habitabilidade, de preservação ambiental e de 

qualificação dos espaços urbanos e rurais, avançando na construção da cidadania, 

priorizando as famílias em situação de vulnerabilidade social. 

Macro objetivo: DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA 

Público alvo: Famílias em situação de vulnerabilidade social. 

AÇÕES DO PROGRAMA 

      METAS FÍSICAS  METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição 

da Ação 

Descrição 

do Produto 

Unid. 

de 

Medida 

Meta 

Física 

2019 

Meta 

Física 

Realizada 

Meta 

Financeira 

PPA 

Autorizado 

LOA + 

alterações 

Meta 

Financeira 

realizada 

 

 

2.067 

Manutenção 

dos 

Serviços da 

Habitação 

de Interesse 

Social  

Famílias 

atendidas 

no 

Programa 

Habitacional 

 

 

Unidade 

15 17 255.000,00 166.040,98 131.898,00 

 

Política Municipal de Habitação de Interesse Social  

A Secretaria Municipal e Assistência Social também executa o atendimento da Política 

de Habitação de Interesse Social. Em 2019 foi elaborado o Plano Local de Habitação 

– PLHIS enviado a Secretaria Nacional de Habitação através do protocolo de nº 

0003414.18.06/2011-21 –data de habilitação 18/06/2019. 

Criação do Programa de Regularização Fundiária através da Lei Municipal de nº 

071/2019. Após analise realizada pela comissão de Trabalho da Regularização 

Fundiária, os moradores do Bairro Nova Jerusalém foram contemplados com o 

registro de posse do imóvel, devidamente registrado em cartório.  

Foi realizado atendimento individualizado com preenchimento do cadastro 

socioeconômico realizado no escritório do Programa de Regularização Fundiária, 

localizado no bairro Nova Jerusalém, Anchieta-ES, com 488 (quatrocentos e oitenta e 

oito) atendimentos, dentre eles 178 (cento e setenta e oito) processos respondidos e 
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despachados, incluindo relatório social nos processos da Defesa Civil.  Visitas 

domiciliares 308 (trezentos e oito); 

As visitas domiciliares objetivando a concessão ou não de isenção da taxa de IPTU, 

conferido pela Lei Municipal nº 884/2013, somaram 299 (duzentos e noventa e nove); 

24 famílias atendidas com mobília, mediante visita social, conforme Resolução nº 

003/2017 do Conselho Municipal de Habitação de Interesse social. 

20 famílias foram acompanhadas e incluídas no Projeto Aluguel Social, visando 

disponibilizar acesso a moradia segura, mediante a concessão temporária de 

subsidio integral ou parcial conforme a Lei 836/2013. 
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Programa: 024 - LAZER COMUNITÁRIO 

Objetivo do Programa: Proporcionar lazer, integração na comunidade e mais qualidade 

de vida.  

Macro objetivo: DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA 

Público alvo: Comunidades/Instituições/organizações do Município 

AÇÕES DO PROGRAMA 

      METAS FÍSICAS  METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição 

da Ação 

Descrição 

do Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Meta 

Física 

2019 

Meta 

Física 

realizada 

Meta 

Financeira 

PPA 

Autorizado 

LOA + 

alterações 

Meta 

Financeira 

realizada 

 

2.091 

Apoio aos 

Eventos 

Comunitários  

Eventos 

Comunitários 

Realizados 

Unidade 20 58 
   

92.500,00  

 

1.230.090,33  

    

1.173.620,45  

 

Comunidades atendidas pela administração - infraestrutura dos eventos: 

Comunidades de Simpatia, Itapeúna, Bairro Canta Galo, Bairro Justiça 2, Olivania, São 

Mateus, Moda de Viola De Alto Joeba, São Vicente, Nova Jerusalém, Chapada do A, 

Itaperoroma Alta, Nova Jerusalém, Mãe-Bá, Nova Esperança, Dois Irmãos, Jabaquara, 

Itajobaia, Boa Vista, Inhaúma, Vila Samarco, Emboacica, Nova Jerusalém, Ponta dos 

Castelhanos, Serra das Graças, Bairro Residencial Martins, Arerá, Boa Vista de Iriri, 

Duas Barras e Cavalgadas da Amizade, entre Amigos e Feminina. 
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Programa: 029 - SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL 

Objetivo do Programa: Desenvolver ações de enfrentamento à criminalidade, de 

prevenção e repressão à violência e proteção do patrimônio público.  

Macro objetivo: DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA 

Público alvo:  População em geral. 

AÇÕES DO PROGRAMA 

      METAS FÍSICAS  METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição 

da Ação 

Descrição 

do Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Meta 

Física 

2019 

Meta 

Física 

Realizada 

Meta 

Financeira 

PPA 

Autorizado 

LOA + 

alterações 

Meta 

Financeira 

realizada 

 

 

2.114 

 
Manutenção 
das  
atividades 
da Guarda 
Municipal 

Ocorrência 

de 

pequeno, 

médio e 

grande vulto 

Unidade 2.000 649 4.376.902,81 5.077.870,35 4.940.332,19 

 

 

2.115 

Manutenção 

das 

atividades 

da 

Vigilância 

Patrimonial  

 

Patrimônio 

Público 

monitorado 

% 100 100 275.491,11 499.636,85 381.497,44 
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Programa: 030 - PROTEÇÃO CIVIL AO CIDADÃO 

Objetivo do Programa: Promover atividades de prevenção e reação a acidentes, 

desastres e sinistros visando à proteção da vida, do meio ambiente e do patrimônio.  

Macro objetivo: DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA 

Público alvo: População em geral. 

AÇÕES DO PROGRAMA 

      METAS FÍSICAS  METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição 

da Ação 

Descrição 

do Produto 

Unid. 

de 

Medida 

Meta 

Física 

2019 

Meta 

Física 

realizada 

Meta 

Financeira 

PPA 

Autorizado 

LOA + 

alterações 

Meta 

Financeira 

realizada 

 

2.116 

Manutenção 

das 

Atividades 

da Defesa 

Civil  

Ação 
preventiva 
de socorro, 
assistencial 
e construtiva 
realizadas. 

Unidade 100 217 293.118,17 268.641,63 243.028,20 

 

2.117 

Manutenção 

das 

Atividades 

de Guarda 

Vidas  

Ações 

Preventivas e 

de Socorro 

nas Praias 

Efetuadas. 

Unidade 6.000 34.699 217.327,02 505.236,06 494.887,12 

 

Durante o ano de 2019 a gestão da Gerência da Guarda Municipal realizou diversos 

ações envolvendo as demandas do município, como apoios em eventos turísticos, 

festas em diversas localidades e proteção ao comercio e munícipes. Foram 

desenvolvidas também ações educativas como Campanha do Laço Amarelo, 

Campanha Nacional de Prevenção ao Suicídio, Setembro Amarelo, apoio a 

Campanha do Laço Branco, cursos e treinamentos nas escolas da rede municipal. 

Anchieta, por se tratar de um município turístico, recebe uma grande quantidade de 

visitantes na alta temporada e durante o ano, devido aos eventos gastronômicos 

promovidos. No verão e carnaval, os esforços são concentrados nos eventos, shows, 

atendimentos, orientações aos turistas, munícipes e comerciantes. Paralelo a esse 

atendimento especial, também atua de forma ostensiva e preventiva, com prisões de 

envolvidos em crimes e tráfico de drogas em Anchieta e em ações educativas.  
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Em 2019, houve investimentos em equipamentos de proteção e renovação dos 

contratos de 02 VTR’s e 04 Motos. 

Na comemoração ao 11º aniversário da Instituição foi ofertado palestra da delegada 

da divisão Especializada de Atendimento à Mulher, Claudia Dematté, “Avanços da 

Lei Maria da Penha”, bem como sobre o Projeto da PC “Homem que é Homem” e da 

GM de Cachoeiro de Itapemirim, sobre o trabalho de atendimento à mulher 

desenvolvido no Município. Marcaram presença neste evento as Guardas Municipais 

de Marataízes, Presidente Kennedy, Cachoeiro de Itapemirim, Itapemirim, Serra e 

Vila Velha. 

 

A Guarda Municipal utiliza dois documentos para registro de ocorrência, o BSA 

(Boletim simplificado de atendimento) para situações mais simples com resolução no 

local, e registrado internamente e o BU, sistema integrado com a Polícia Civil, 

totalizando 481 atendimentos. 

 

VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, DEFESA CIVIL E GUARDA-VIDAS 

 

A Guarda Patrimonial faz a proteção dos prédios públicos que necessitam de uma 

maior atenção, no intuito de prover a guarda em tempo integral.  

Das atividades desenvolvidas pela Defesa Civil, se destacam o combate aos 

incêndios, no início do ano, devido a seca, principalmente no mês de janeiro e por 

ocorrências como quedas de barreiras e alagamentos no final do ano, devido ao 

excesso de chuvas. 

 

 

 

Em 2019, 22 (vinte e dois) guarda-vidas contratados por DT (Designação 

Temporária) e um coordenador trabalharam incansavelmente nas principais praias, 

TIPO DE ATENDIMENTOS TOTAL  

Acidentes 3 

Erosão 4 

Inundação 5 

Vistoria/visita técnica 87 

Outros (Abelhas/Quedas de árvores, desobstrução de 
pista, interdição, isolamento de área). 

63 

Combate a Foco de incêndio 55 

TOTAL DE ATENDIMENTOS 217 
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dos balneários, do município: Ubu, Castelhanos, Areia Preta, Namorados, Costa 

Azul e adjacências. Todo o material necessário para desenvolver o trabalho é 

fornecido pela prefeitura: protetor solar e labial, uniformes, cadeiras de praia, dentre 

outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAIS DE UBU, CASTELHANOS, COSTA AZUL E AREIA PRETA. 

Abordagem Preventiva 11.399 

Informações Turísticas 10013 

Animais na Praia 5.740 

Retirada de objetos no mar 4.261 

Criança Perdida 99 

Prática Desportiva Inadequada 2.954 

Auxilio a embarcação 49 

Atendimento com Animais Marinhos 42 

Atendimento a pessoas com necessidade 17 

Afogamento 4 

Resgate 71 

Óbito 0 

APH 26 

TOTAL DE OCORRÊNCIAS 
 

34.699 
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Eixo Estratégico: 

 

DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO 
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PROGRAMAS E AÇÕES 

 

 

021- DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 

Desenvolvimento Econômico Rural 

Desenvolvimento Social R ural 

Desenvolvimento Ambiental Sustentável 

 

022- DESENVOLVIMENTO PESQUEIRO SUSTENTÁVEL 

Desenvolvimento Econômico Pesqueiro 

Desenvolvimento Social Pesqueiro 

 

023- GESTÃO, PROMOÇÃO E INFRAESTRUTURA TURÍSTICA 

Apoio aos eventos turísticos autossustentáveis 

Infraestrutura Turística 

Fortalecimento dos Produtos Turísticos 

 

025- PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E EMPREENDEDORISMO 

Fomento ao Empreendedorismo, Comércio, Trabalho e Renda 
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Programa: 021 - DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 

Objetivo do Programa: Promover o desenvolvimento rural sustentável fortalecendo as 
cadeias produtivas e a diversificação da produção, as organizações sociais de 
agricultores e o manejo sustentável dos sistema s produtivos.  

Macro objetivo: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Público alvo: Agricultores e entidades relacionadas ao setor agropecuário. 

AÇÕES DO PROGRAMA 

      METAS FÍSICAS  METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição 

da Ação 

Descrição do 

Produto 

Unid. 

de 

Medida 

Meta 

Física 

2019 

Meta 

Física 

realizada 

Meta 

Financeira 

PPA 

Autorizado 

LOA + 

alterações 

Meta 

Financeira 

realizada 

 

 

2.079 

 

 

Desenv. 

Econômico 

Rural  

Produção 

diversificada 

com mais 

agricultores 

comercializand

o seus 

produtos com 

nota fiscal 

Unidade 658 671 

103.000,00 584.258,08 500.490,43 

Produtores 

Rurais Inscritos 

na Receita 

Estadual 

Unidade 1.050 1.080 

 

2.080 

Desenv. 

Social Rural  

Grupos de 

Famílias com 

DAP Física e 

Associações 

com DAP 

Jurídica 

Unidade 431 383 8.000,00 43.721,98 35.526,85 

 

 

2.081 

 

Desenv. 

Ambiental 

Sustentável  

Propriedades 

com 

intervenção 

ambiental ou 

introdução de 

produção 

orgânica. 

Unidade 25 24 2.000,00 R$ 318,01 R$ 0,00 

 

OBS: A informação do nº de famílias com DAP se refere apenas às DAP's Ativas no final de 2019. Isso 

porque enquanto novas DAP's são cadastradas, outras ficam inativas por não serem atualizadas quando 

vencem. Todavia se observarmos o nº de famílias que possuíam DAP em 2017, quando estabelecida a 

meta para o PPA, somavam 615 e no final de 2019 somavam 828, totalizando um crescimento de 213 

novas inscrições ao longo desses 2 anos, superando a meta do Programa. Quanto a DAP jurídica, 

continuamos com 01. 
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL 

 

Na dimensão Desenvolvimento Econômico Rural destaca-se o aumento no 
atendimento do PROMAEPA, do PROMATERA, a estruturação e atuação do Serviço 
Inspeção Municipal, o aumento do número de beneficiários e produtos junto ao PNAE 
e o acompanhamento sistemático ao arranjo produtivo da fruticultura. Além disso, 
destaca-se a atuação junto ao Circuito dos Imigrantes, que recebeu atenção especial 
durante todo o ano, inclusive com participação em 4 significativas feiras, de 
abrangência estadual e nacional. Como fruto desse trabalho, alcançou-se um 
aumento de inscrições estaduais e emissão de nota fiscal  
(metas do PPA 2019), ainda que se reconheça que há uma grande defasagem a ser 
superada. 
 

 PROMATERA 

Finalidade - O Programa Municipal de Assistência Técnica e Extensão Rural de 

Anchieta - PROMATERA, construído em parceria com o STRAP, o MEPES e o 

INCAPER 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; 

 

Técnicos vinculados ao PROMATERA 

Engenheiro Agrônomo - 1 

Técnicos Agrícolas - 3 
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Público-alvo - Produtores rurais em geral com prioridade para os agricultores 

familiares. 

Em se tratando especificamente da Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), 

segue total de visitas realizadas, descriminadas por atividade / cultura. 

Visitas realizadas por cultura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROMAEPA 

Finalidade - O Programa de Municipal de Mecanização Agrícola, Estrada e 

Escoamento da Produção - PROMAEPA vem atender a uma antiga reivindicação 

dos agricultores (as): dotar o nosso 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. 

Público-alvo - Produtores rurais em geral com prioridade para os agricultores 

familiares  

 

 

 TOTAL 

FRUTICULTURA 153 

BANANA 7 

CAFE 37 

AVICULTURA 7 

MANDIOCA 14 

MILHO 9 

AMBIENTAL /RECURSOS 
HIDRICOS 

20 

PIMENTA REINO 1 

PISCICULTURA 6 

PECUÁRIA 86 

CRÉDITO RURAL 8 

AGROINDUSTRIA 17 

FEIJÃO 11 

OLERICULTURA 13 

SERINGUEIRA 1 

CANA DE AÇÚCAR 1 

SILVICULTURA 1 

GERAL /DIVERSAS 6 

TOTAL  398 
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 Máquinas e equipamentos disponibilizados 

Retroescavadeira De janeiro a novembro - operando com 02 equipamentos  
Dezembro - operando com 03 equipamentos 

Trator Agrícola Janeiro a dezembro - operando com 03 equipamentos, sendo que em 
junho 01 deles fora substituído por um novo.  

Caminhão Caçamba 01  

Caminhão Baú 01 - parado o ano todo esperando manutenção 

Fonte: SEMAA / Dez 2019 

 

Em 2019 o Programa teve um incremento nos equipamentos, tendo 2 
retroescavadeiras e 3 tratores trabalhando durante todo o ano, bem como 01 pá 
carregadeira de setembro a dezembro. Isso se traduziu num aumento considerável 
na capacidade de atendimento.  No caso da retroescavadeira, em 2018 atendeu-se 
154 pedidos e em 2019 atendeu-se 267, um aumento de 73%. O trator, em 2018, fez 
150 atendimentos e em 2019 passou para 388, um aumento de 158 %. Já a pá 
carregadeira, que em 2018 não estava disponível, em 2019, em apenas 4 meses, 
realizou 40 atendimentos.  

 
Todavia é preocupante que na mesma proporção da capacidade de 

atendimento, cresce a proporção da demanda: no caso da retroescavadeira, subiu 
de 448 requerimentos em 2018 para 679 requerimentos em 2019; o trator passou de 
299 requerimentos em 2018 para 565 requerimentos em 2019; e a pá carregadeira 
de 50 requerimentos represados, em 2018 para 106 requerimentos, em 2019. 
Espera-se que em 2020, com a chegada do equipamento pá carregadeira, a 
demanda reprimida de retro diminua, já que este equipamento supriu muita demanda 
do primeiro.  
 

 

 

 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).  

Público Alvo: Agricultores atendidos pelo Promatera. 

  

 
Atividades desenvolvidas 

Coleta de Solo para análise e recomendação de insumos 
69 coletas, analise e 
recomendações 
44 produtores atendidos 

Atendimento ao produtor com caminhão para compra e 
transporte de insumos (calcário / Esterco). 
 

25 atendimentos 

Fonte: SEMAA / Dez 2019 

 

 

 



 

84 
 

 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 

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: 

Reuniões  

Ampliada, com todos os feirantes - 1 assembleia 

Comissão de Feirantes - 3 reuniões 

Outras - Participação da Secretaria Executiva do COMDERS em reunião da 

Comissão de Direito Difuso e Coletivo (Câmara Municipal de Anchieta) para defesa 

do projeto de Lei da Feira da Agricultura Familiar - 05/06/2019 

 

Organização do Feirantes  

 Controle semanal de frequências; 

 Organização e identificação dos feirantes com: licença anual, crachá, posição 
e quantidade de bancas, regularização sanitária, visitas técnicas, etc; 

 Inclusão de novos feirantes e atuação sobre os feirantes ausentes; 

 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; 

 Sanção e publicação da Lei nº 1375 de 01/0719 - que dispõe sobre a 
organização e o funcionamento das Feiras da Agricultura Familiar do 
município de Anchieta e dá outras providências.  

 

 

Construção e Manutenção de Espaço de Comercialização e Realização de Feira 

 Feira de Sábado - Distribuição de novas bancas. 

 Feira da Quarta - Realocação de espaço, passando do estacionamento do 
Anexo Administrativo da PMA para o Espaço DiverCidade  

 
Participação dos feirantes por feira 

 

 SABADO QUARTA 

TOTAL 42 22 

ANCHIETA 27 16 

OUTROS MUNICÍPIOS* 15 6 

                      Fonte: SEMAA / Dez 2019 

 

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

Marataízes e Piúma. 
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Situação dos feirantes 

 

Feirantes Cadastrados 42 

De Anchieta 27 

De outros municípios 17 

Classificação: 

Proprietário 29 

Comodatário ou parceiro 6 

Sem vínculo rural comprovado 5 

MEI (Urbano) 2 

Com bloco de notas 17 

Fonte: SEMAA / Dez 2019 

 

 

 VALE FEIRA 
 

Finalidade – O Programa de concessão do Ticket “Vale Feira” (Lei 813/13) tem como 

objetivo 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 a segurança 

alimentar adequada e saudável às famílias em situação de vulnerabilidade social, 

carência e em extrema pobreza, de forma complementar; o incentivo do consumo de 

frutas, legumes e verduras à parcela da população carente do Município de Anchieta; 

estímulo a produção de hortifrutigranjeiros por parte dos agricultores familiares do 

Município de Anchieta; geração de trabalho e incremento de renda para as famílias 

que trabalham no campo. 

 

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). 

 

Atividades Desenvolvidas: 

 Número de beneficiários e valor por trimestre 

DADOS/PERÍODO 
Janeiro 
março 

Abril 
junho 

julho 
setembro 

Outubro 
dezembro TOTAL 

Nº de beneficiários (CRAS) 
(média do trimestre) 

92 103  121  122  110* 

Valor empenhado no 
período  

(R$ 44,00/beneficiário/mês) 12.144,00   13.640,00   16.016,00   16.148,00   57.948,00  

Fonte: SEMAA / Dez 2019      * Média de beneficiários/2019 
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 SERVIÇO INSPEÇÃO MUNICIPAL 

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 (carne, leite, ovos, mel, pescado) para comercialização no território municipal. 

 

 ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO - ARRANJO PRODUTIVO DA 

FRUTICULTURA 

Finalidade - Organizar os atuais produtores/produção de frutas de Anchieta em um 

arranjo produtivo; Atender as atuais oportunidade de mercados locais, como PNAE, 

agroindrústrias e Feira Livre, bem como alcançar novas oportunidades, como 

supermercados e outros; Diversificar o leque produtivo de frutas; Cadastrar os 

interessados em compor o arranjo produtivo de frutas. 

 

Público-alvo - Agricultores familiares de Anchieta, sendo um conjunto de 28 famílias 

e a Escola Família Agrícola de Olivânia 

 

Atividades Desenvolvidas:  

• Finalização da Prestação de Contas da parceria entre a APROBANA, SEMAA 
e Emenda Parlamentar do Deputado Pe. Honório e envio à ADERES;  

• Elaboração e envio de novo Termo de Fomento à ADERES - para atender 
novos agricultores e novas culturas; 

• Formalização de Parceria com MEPES/EFA-O, por meio de Termo de 
Fomento (assinado em outubro de 2019), envolvendo capacitação (cursos), 
distribuição de mudas (frutíferas e nativas) e criação de unidade 
demosntrativa de videira. 

 

 Acompanhamento técnico ao Arranjo Produtivo da Fruticultura  

PROMATERA 
Acumulado 
(jan a mar) 

Acumulado 
(abr a jun) 

Acumulado 
(jul a set) 

Acumulado 
(out a dez) 

Total 2019 

Visitas técnicas 61 34 32 25 152 
 

 

 

 CIRCUITO DOS IMIGRANTES 

Finalidade - Organizar famílias e empreendimentos rurais localizados em 
comunidades que possuem origem na colonização italiana, por meio do Circuito dos 
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Imigrantes, para receberem visitas, comercializarem produtos e divulgarem a cultura 
italiana.  
 
Público-alvo - Famílias e empreendimentos rurais localizados em comunidades de 
origem italiana   
 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL RURAL 

 
A dimensão Desenvolvimento Social Rural engloba a execução de ações e 
programas, como, Associativismo e Cooperativismo, Parcerias, Gênero e Geração, 
COMDERS, NAC, participação em eventos, dentre outros, destaca-se as parcerias, 
tanto da SEMAA com outras esferas de governo e o outros poderes, trazendo para 
o município máquinas e equipamentos que contribuíram diretamente na execução e 
melhoria de diversos programas, bem como, da SEMAA com parceiros locais, a 
exemplo do MEPES/EFA-O, STRAP, INCAPER, APROBANA, no intuito de melhorar 
a capacidade de atendimento desses junto aos agricultores familiares do município. 
A capacitação e mobilização dos agricultores, realizada juntamente com os 
parceiros, propiciaram a manutenção do número de DAP´s ativas (meta do PPA 
2019). Além disso, destaca-se que o ano foi finalizado com um grupo de agricultores 
e lideranças discutindo a criação de uma cooperativa rural.  
 
 

 ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO 

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 no Associativismo 

Fonte: SEMAA / Dez 2019 

Atividade Objetivo 

 
Capacitação 

Realização de Curso de Associativismo Rural, em parceria com o 
SENAR (08 a 10/07/2019), com a participação de representantes de 
06 associações constituídas. 

 
 
 
Apoio técnico às 
Associações 

Apoio técnico para revisão de Estatuto - Associação Mulheres de 
Joeba (ADEJO) 
Mobilização, acompanhamento e apoio à APROBANA quanto a 
participação em chamamento público e execução de contrato junto ao 
PNAE (Aprobana) 

 
 
Apoio Logístico 

Estruturação de Unidade de Beneficiamento e Comercialização da 
Agricultura Familiar, por meio de parceria financeira com a Secrataria 
Estadual de Agricultura (SEAG), sediada na APROBANA. 
Itens disponibilizados: Câmara Fria (em fase de montagem), balança, 
computador e impressora, caixas plasticas para transporte e 
embaladora a vácuo.  
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 PARCERIAS 

Finalidade 

 Manter um processo de parceria e articulação entre os órgãos e entidades 
que trabalham com a agricultura para o planejamento e execução conjunta de 
ações de interesse da atividade e seu público alvo, vislumbrando o 
desenvolvimento sustentável e fortalecimento da agricultura familiar;  

 Apoio logístico e financeiro às entidades e órgãos parceiros  

 

Público-alvo: Órgãos e entidades com viés ou atuação na agricultura, tanto do 

município, quanto outras esferas.  

 

 GÊNERO E GERAÇÃO 

 

 08 DE MARÇO - DIA INTERNACIONAL DA MULHER 
 

Finalidade - Evento tradicionalmente realizado pelo poder público municipal, por meio 
da Secretaria Municipal de Agricultura, com objetivo de mobilizar, valorizar, capacitar, 
criar consciência critica e incentivar as mulheres rurais e da pesca e serem 
protagonista no espaço onde vivem. 

Público-alvo - Mulheres rurais 

 

Atividades Desenvolvidas: 

Ação comemorativa do Dia da Mulher Rural, em parceria com o Sindicato dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Anchieta e Piúma, o MEPES/EFA-
O/INCAPER, realizado no dia 08 de março de 2019, no Auditório da Sec. de 
Agricultura, com tema “Mulheres Rurais de Anchieta rumo a MARCHA DAS 

MARGARIDAS 2019”. O Evento contou com a participação de 32 mulheres.  

 

 COMDERS 

Finalidade - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesqueiro 

Sustentável de Anchieta (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.  

 

Público-alvo - Agricultores e Pescadores em geral / Composição do COMDERS: 

Sociedade Civil Organizada e Poder Público. 
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Atividades desenvolvidas COMDERS 

Atividades: 

 
Descrição 

Reuniões da Secretaria Executiva Definir pauta da reunião do Conselho - 4 REUNIOES 
Reunião do Conselho  Realização de 04 Reuniões Ordinárias COMDERS 

(trimestrais) 
Construção e Aprovação do PMDRS Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - 

2020 a 2024 

Fonte: SEMAA / Dez 2019 

 

 NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE- NAC 

 

Finalidade - O Núcleo de Atendimento ao Contribuinte (NAC) foi 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; 

Emissao 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;  

ITR - Declaração de Imposto Territorial Rural - atendimento para que o produtor possa, 
anualmente, fazer sua declaração; 

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 suas organizações coletivas  
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Número de Inscrição Estadual e Bloco de Notas existentes em Dez/2018 e Dez/2019 

 

 2018 2019 

Agricultura 1.020 1.080 

Pesca 291 310 

Total 1.311 1.390 

Fonte: NAC/ Dez/2018 / Dez 2019 

 

 Número de Produtores com Inscrição Estadual -2018 e Dez/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Os dados acima mostram que em dezembro de 2019, existiam 1080 inscrições 
estaduais, contabilizando a entrada de 60 novas inscrições em relação no ano. Um 
aumento melhor do que o apurado de 2017/2018, período que contabilizou 19 novas 
inscrições. Todavia é sabido que aproximadamente metade dos produtores rurais e 
um reduzidíssimo número de pescadores com inscrição estadual fazem emissão de 
nota fiscal.  

 

Evolução Nota Fiscal de Produtor Rural   

 

TIPO QUANT VALOR TOTAL 

2017 - Notas Eletrônicas 86  R$ 1.711.677,50  
R$ 15.948.935,47 

2017 - Bloco de Notas 1778  R$ 14.237.257,97  

2018 - Notas Eletrônicas 547  R$ 6.545.305,50  
R$ 21.868.553,60 

2018 - Bloco de Notas 1554  R$ 15.323.248,10  

2019 - Notas Eletrônicas Em aberto***  R$ 5.688.988,80     

2019 - Bloco de Notas 321  R$ 4.872.832,439  R$ 10.561.821,23 

Fonte: NAC/ Dez 2019 

 

Quando comparado o ano de 2018 com relação a 2017, visualiza-se uma melhora, 
tanto no número de notas emitidas, quanto no montante apurado. Já em 2019, 
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considerando que os dados são provisórios, visualiza-se uma arrecadação inferior ao 
ano de 2018 (basicamente a metade). Espera-se que após a apuração definitiva, no 
mínimo se mantenha o montante apurado no ano de 2018, todavia, como a economia 
tem, de forma geral, apresentado altos e baixos, fica difícil fazer qualquer 
especulação. O fato é que a regularização tributária da agropecuária de Anchieta é 
um gargalo que precisa continuar sendo trabalhada. A outra informação é que a nota 
fiscal em formato de bloco está sendo substituída pela Nota Fiscal Eletrônica. 

 
 

DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL  

 

A dimensão Desenvolvimento Ambiental Sustentável engloba a execução de ações e 
programas que estimulem a produção orgânica, preservação de água, dentre outros, 
destaca-se o interesse e a procura de alguns proprietários pela assistência técnica 
sobre recursos hídricos, bem como sobre a olericultura e fruticultura orgânica.  
Por fim, vale ressaltar que, como nos anos anteriores, persistem algumas dificuldades 
vivenciadas no campo interno da administração, provenientes de uma desarmonia dos 
procedimentos, bem como, certo descompasso entre as prioridades de cada 
secretaria, dificultando a implementação das atividades com eficácia e eficiência. 
Soma-se a tais dificuldades a reduzida equipe técnica disponibilizada. 

 
Finalidade: Sensibilizar, recompor e conservar os recursos naturais estimulando o 
planejamento ambiental e o manejo sustentável dos sistemas produtivos agrícolas.  
Público-alvo - Produtores e Produtoras rurais e suas organizações coletivas  

Atividades Realizadas: Durante o ano de 2019 este eixo foi trabalhado a partir de: 
 

Atividades desenvolvidas no eixo ambiental 

 

Ação Beneficiários Tipo de intervenção 

 
Projeto Arranjo Produtivo 
da Fruticultura 

 
28 famílias/ EFA-O 

Estimulo a produção orgânica em projeto de 
produção de frutas, para mesa e 
processamento. 
152 visitas realizadas no ano  

 
 
Produção de hortaliças 

4 famílias 
 
02 Escolas 

Assistência na produção orgânica de 
hortaliças para Feira e PNAE - 11 visitas 
técnicas 
Projetos de produção de horta em Escolas de 
Ensino Fundamental - 02 visitas técnicas 

 
 
Recursos Hídricos 

 
04 famílias 
 
 
 
16 famílias 

Reservação de água por meio de construção 
e manutenção de caixas secas - atendimento 
com máquina 
 
Irrigação - melhorar a utilização do recurso 
hídrico; Barragem - captação e reservação de 
água para utilização na lavoura, e outros 
projetos hídricos - 20 visitas técnicas 
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Programa: 022 - DESENVOLVIMENTO PESQUEIRO SUSTENTÁVEL 

Objetivo do Programa: Promover o desenvolvimento pesqueiro sustentável fomentando a atividade 
econômica através da organização e melhoria da produção, bem como a organização social do público 
alvo do segmento da pesca.  

Macro objetivo: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Público alvo: Pescadores e afins (armadores, piscicultores, carcinicultores, maricultores, catadores) e 
organizações sociais ligadas à atividade pesqueira. 

AÇÕES DO PROGRAMA 

     METAS FÍSICAS METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição 
da Ação 

Descrição 
do Produto 

Unidade 
de 

Medida 

Meta 
Física 
2019 

Meta 
Física 

realizada 

Meta 
Financeira 

PPA 

Autorizado 
LOA + 

alterações 

Meta 
Financeira 
realizada 

2.084 
Desenv. 
Econômico 
Pesqueiro  

Aumento da 
produção, 
agregação 
de valor e 
comercializa
ção do 
pescado com 
nota fiscal. 

Unidade 23 

 
 
 
 

08* 
47.000,00  82.029,02 81.795,13 

2.085 
Desenv. 
Social 
Pesqueiro  

Ampliação 
de 
pescadores e 
afins com 
seus 
documentos 
profissionais 
em dia e 
associação 
regularizada 

Unidade 10 233 ** 56.000,00 83.951,71 77.198,96 

 
 
* Nota 1: Segundo relatório do NAC Anchieta/ES, sobre a situação das emissões de nota fiscal do Pescador, no ano base de 
2019, 08 (oito) pescadores emitiram notas fiscais da comercialização do pescado, sendo que 03 (três) pescadores emitiram 
notas fiscais de bloco manual e 05 (cinco) pescadores emitiram as notas fiscais eletrônica.Os 03 (três) pescadores (nota fiscal 
manual) emitiram juntos 483 (quatrocentos e oitenta e três) notas fiscais de bloco manual no valor total de R$539.354,00 
(quinhentos e trinta e nove mil, trezentos e cinquenta e quatro reais) e os 05 (cinco) pescadores (nota fiscal eletrônica) emitiram 
juntos 1.017 (hum mil e dezessete) notas ficais eletrônica no valor total de R$1.941.309,25 (hum milhão, novecentos e quarenta 
e um mil, trezentos e nove reais e vinte e cinco centavos). O NAC informa ainda que até junho/20, a Receita da Fazenda 
Estadual ainda não fechara todos os relatórios referente ao ano base de 2019. 

** Nota 2: 

*233 documentos = 170 manutenções de carteiras de pescador; 02 certificados de Armador de Pesca; 08 Registros Inicial de 
Carteira de Pescador; 43 renovações de Certificado de Embarcação Pesqueira; 02 revalidações de Caderneta de Inscrição e 
Registro (CIR)- Capitania dos Portos; 08 renovações de Título de Inscrição de Embarcação (TIE)- Capitania dos Portos. 
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Dentre as principais atividades desenvolvidas no ano de 2019 pode-se destacar a 
continuidade da parceria da Administração Pública com a AMPA - Associação de 
Armadores, Maricultores, Pescadores e de Pesca de Anchieta/ES através do Termo 
de Fomento nº 002/2017; atividades de apoio a organização da documentação do 
pescador e das embarcações; manutenção do mercado municipal de pescado; apoio 
a atividades para o desenvolvimento do turismo e manutenção da sala de rádio para 
atender os pescadores. 
 
Os técnicos da Secretaria de Pesca participaram de várias 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.  A secretaria Municipal de Pesca 
e Aquicultura funciona em um prédio alugado próximo ao Mercado Municipal de 
Peixe para atender melhor os pescadores 
 

FOMENTO E APOIO A ATIVIDADE DA PESCA E AQUICULTURA  

 

 Auxilio Defeso Caranguejeiros/ Lei nº 706/2011 e 909/2014 (concedido 
quando não pode haver captura dos crustáceos) 

Finalidade: é um benefício pago ao caranguejeiro que fica proibido de exercer a 
atividade durante o período de defeso 

Público alvo: Catadores de caranguejo do município 

Atividades Desenvolvidas: Cadastramento e pagamento do auxílio conforme a lei 
municipal. No ano de 2019 foram beneficiadas 18 famílias de caranguejeiros. 

 Termo de Fomento nº 002/2017 – AMPA 
O Termo de fomento é um Convênio da Prefeitura Municipal de Anchieta com a 
AMPA - Associação de Armadores, Maricultores, Pescadores e de Pesca de 
Anchieta/ES para dar continuidade na Operacionalização do Programa Federal de 
Subvenção Econômica do Óleo Diesel para as Embarcações Pesqueira do 
Município. 
O Programa é de suma importância para os pescadores de Anchieta/ES, pois com a 
Subvenção do preço do óleo diesel os pescadores estão tendo uma economia de 
aproximadamente 50% ao preço do litro de óleo diesel e sabendo-se que este é o 
que mais onera o pescador, que em muitos casos o mesmo não consegue nem pagar 
o óleo se a pesca não for produtiva. Assim a continuidade do Termo de Fomento é 
indispensável para a manutenção da pesca artesanal em Anchieta, por sua 
importância social e econômica. 
Finalidade: Economia para os pescadores no abastecimento das embarcações 

Público alvo: Pescadores 

Atividades Desenvolvidas: Renovação do termo de fomento nº002/2017 com a 
AMPA; repasses financeiros; acompanhamento e monitoramento mensal  das 
atividades. 
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 Legalização de documentos e embarcações de Pescadores e 
Marisqueiras 

Finalidade: Regularizar documentação de pescadores, marisqueiras e 
embarcações 

Público alvo: Pescadores e Marisqueiras 

 

 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. 
 
Público-alvo: pescadores artesanais 
Atividades Desenvolvidas: manutenção do espaço físico, limpeza e higiene dos 
Box, descarte dos resíduos de peixes, organização dos pescadores para o uso do 
mesmo.  

 Atendimento Rádio de Comunicação/Pescadores 
Finalidade: solicitar informações sobre o tempo / ser um mediador entre a família e 
o pescador/ pedir ajuda em caso de problema com a embarcação. 

Público alvo: Pescadores e familiares de pescadores 

 

 COMDERS 
 

Finalidade - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesqueiro 
Sustentável de Anchieta (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.  
Público-alvo - Pescadores e Agricultores 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 recomposição do Conselho.  

Mercado de Peixe Municipal - foi colocado em discussão no COMDERS que o 
Mercado de Peixe Municipal encontra-se em processo de reestruturação 
administrativa e as obras em processo de licitação, sem condições ainda de tomar 
posição frente ao Comitê referente ao mesmo. 

Sala de Rádio - a mesma está ocupando uma sala pertencente à Secretaria de 
Turismo, pois a Colônia de Pesca está fechada, com problemas administrativos 
sérios, sem nenhuma condição de funcionamento da mesma em suas dependências. 

Comitês do Mercado de Peixe e Sala de Rádio - foi decidido pelo Conselho a 
suspensão das atividades dos Comitês do Mercado de Peixe e Sala de Rádio 
temporariamente para a reestruturação dos espaços e futuras decisões. 

Pesca - apresentação da atual conjuntura da Pesca no Brasil, refletindo no município 
de Anchieta as consequências para o desenvolvimento da atividade pesqueira. 
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Prestação de Contas - Ao final das atividades do COMDERS no ano de 2019, foi 
apresentada a Prestação de Contas dos três primeiros meses do novo Termo de 
Aditivo ao Termo de Fomento 002/2017. Na oportunidade foi explanado a quantidade 
de óleo diesel abastecido, bem como o número de abastecimentos realizados no 
período especificado. 

 

EVENTOS APOIADOS 
 

 Dia D da saúde do Pescador 
Finalidade: Orientar o pescador sobre a importância da realizações de exames 
anuais e acompanhamento médico quando chega do mar 

Público alvo: Pescadores e familiares de pescadores 

 

 Procissão Marítima 
Finalidade: Homenagem dos Pescadores a São Pedro 

Público alvo: Pescadores e familiares de pescadores 

 
 Festa de São Pedro 
  

Finalidade: Congregar e unir os pescadores, familiares e os seguimentos 
organizados do setor da pesca, resgatando a Festa de São Pedro, o que há muitos 
anos estava desarticulado, trabalhando a motivação dos pescadores e seus 
seguimentos, e conscientizando da importância de pertença daquilo que é do setor 
da pesca e de seus familiares. 
Público alvo: Pescadores e familiares de pescadores 
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DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  

Quantidade de marisqueiras,  
pescadores e embarcações 

atendidos em 2019 

Jan  

a  

Mar  

Abr  

a 

Jun 

Jul 

a 

Set 

Out 

a 

Dez  

Manutenção das Carteira de Pescador  

 (relatório de desempenho de atividades)  - SEAP 

33 70 51 16 

Certificado de Armador de Pesca - SEAP -- -- 02 -- 

Registro inicial da Carteiras de Pescador (RGP) - SEAP -- -- -- 08 

Renovação de Certificados das Embarcações Pesqueira - 

SEAP 

28 05 02 08 

Revalidação das Cadernetas de Inscrição e Registro (CIR)  

CAPITANIA DOS PORTOS 

01 -- -- 01 

Renovação Título de Inscrição de Embarcação (TIE) - 

CAPITANIA DOS PORTOS 

03 -- -- 05 

Auto de Infração - CAPITANIA DOS PORTOS 01 - --  

Declaração (Relatório de Exercício de Atividades 

Pesqueira) - SEAP 

 41 23 07 

Inscrição inicial de embarcação - CAPITANIA DOS 

PORTOS 

-- -- -- -- 

Aposentadoria- INSS --  13 -- 

Auxilio doença  - INSS --  03 -- 

Auxilio Maternidade   01 -- 

Atendimento diversos  -- 61 39 -- 

Recurso  ( RGP) suspenso - SEAP --  -- -- 

Carteira de pescador amador --  -- -- 

Seguro Defeso INSS   147 22 

Projetos Crédito Rural Aprovados e Liberados   02  

Pescadores Orientados ao Crédito Rural   09  

Declaração de Estoque de Camarão - IBAMA    27 

TOTAL POR PERÍODO 66 177 292 94 

TOTAL GERAL DE ATENDIMENTOS 629 
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Atendimentos as embarcações (sala de rádio de comunicação) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESES Embarcações atendidas 

JANEIRO 79 

FEVEREIRO 74 

MARÇO 47 

ABRIL 108 

MAIO 44 

JUNHO  24 

JULHO 62 

AGOSTO 117 

SETEMBRO 86 

OUTUBRO 134 

NOVEMBRO 75 

DEZEMBRO 77 

TOTAL DE ATENDIMENTOS 927 
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Programa: 023 - GESTÃO, PROMOÇÃO E INFRAESTRUTURA TURÍSTICA 

Objetivo do Programa: Buscar o Fortalecimento e a Promoção do Turismo no município de Anchieta.  

Macro objetivo: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Público alvo:  População em geral e visitante.  

AÇÕES DO PROGRAMA 

     METAS FÍSICAS METAS FINANCEIRAS 

Código Descrição 
da Ação 

Descrição 
do 

Produto 

Unid. 
de 

Medida 

Meta 
Física 
2019 

Meta 
Física 

Realizada 

Meta 
Financeir

a PPA 

Autorizado 
LOA + 

Alterações 

Meta 
Financeira 
Realizada 

 
2.088 

Apoio aos 
Eventos 
Turísticos 
autossusten- 
táveis  

Eventos 
Turísticos 
autossusten
-táveis 
apoiados 

Unidade 12 16 761.000,00 4.236.148,37 3.382.931,32 

 
2.089 

 
Infraestrutura 
Turística  

Infraestrutur
a Turística 
mantida e 
preservada 

% 70 99 102.000,00 1.001,01 R$ 696,00 

 
2.090 

Fortalec. dos 
Produtos 
Turísticos  

 
Produtos 
Turísticos 
fortalecidos 

Unidade 70 6 103.000,00 16.098,12 15.000,00 

 

O turismo é uma atividade econômica importante para alavancar o desenvolvimento. 
A forte ênfase do turismo como fator de desenvolvimento local e sustentável está 
contida em todas as ações realizadas, em 2019, pelo município.  

Muitos eventos turísticos, gastronômicos e de negócios foram organizados e 
apoiados pela Secretaria de Turismo, com o objetivo de incrementar a economia e 
gerar emprego e renda na alta e baixa temporada.  

 
Eventos turísticos apoiados pela administração pública municipal: 
 

 14ª Festa da Imigração Italiana, em Alto Pongal 01 e 02/09; 

 15ª Caminhada Passos dos Imigrantes 01 e 02/09;  

 8ª Edição Liquida Anchieta- 06 a 08/09;  

 3º Festival da Moqueca Capixaba Balneário de Castelhanos- 06 a 08/09;  

 1ª Rua Viva Sede - 14 a 28/09; 

 22º Festival Capixaba de Frutos do Mar Balneário de Iriri - 09 a 12/10;  

 2ª Edição do UBLUES BEER FEST Festival de Cerveja Artesanal - 

Balneário de Ubu 29,30/11 e 01/12;  

 3ª edição Botecão Praça São Pedro - Sede 08 e 09/11;  

 1º Encontro de Chefs de Anchieta - Praia Central- Sede 13 e 14/12;  

 Cantata de Natal - Sede 23/12; 

 Verão e Carnaval- balneários de Castelhanos, Iriri, Ubu, Praia Central (Sede), 

Praia de Inhaúma e Praia do Coqueiro, e Révellion. 
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Na atividade turística o setor de eventos é um dos que mais cresce e se desenvolve, 

gerando receitas e novas oportunidades de negócios para quem se propõem a atuar 

na área. É um dos benfeitores da atividade turística, visto que não há sazonalidade 

no setor de eventos onde até mesmo em período de crises o mercado é aquecido à 

medida que aumenta os encontros para discutir estratégias para sanar a crise. São 

ainda um importante divulgador dos destinos, cidades que planejam suas atividades 

turísticas voltadas para os eventos. Contribui para a geração de empregos, seja 

direto ou indireto; temporário ou permanente, e é capaz de gerar diversos benefícios 

para um destino. 

 

FORTALECIMENTO DOS PRODUTOS TURÍSTICOS: 

 

 Assinatura do Termo de Fomento junto à ADETURCI;  

 Impressão de folders sobre atrativos turísticos entregue em setembro; 

 Convênio com a EFTUR foi renovado e continua sendo executado; 

 Celebração do Termo de Fomento com a ABAPA para o evento da “Caminhada 

Passos de Anchieta” que contou com a participação de 5.000 pessoas de 

diversas partes do país e de fora também, como por exemplo, França e Estados 

Unidos; 

 Concurso de Fotografias: “As Belezas que Anchieta Viu”- parceria IEMA e 

Secretarias de Turismo, Meio Ambiente, Integração, Esportes, Gerência de 

Cultura e o Santuário Nacional de São José de Anchieta. 

Objetivo: Resgatar as belezas naturais que São José de Anchieta encontrou 

quando caminhou pelo litoral capixaba, viajando entre os municípios de Vitória e 

Anchieta, a partir dos olhares modernos dos caminhantes de hoje em dia, 

trabalhando a valorização ambiental, cultural e paisagística da região por meio 

de fotografias., na busca de alternativas para desenvolver ações turísticas, na 

baixa e alta temporada. 

 Workshop Educação Turística, Estratégica para o Desenvolvimento do Turismo 

Local, no miniauditório do IFES, campus Vitória.  

 Treinamento Regional para Atualização do Inventário da Oferta Turística dos 

Municípios da Costa e da Imigração. Quatro municípios fazem parte da região 
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da Costa e da Imigração: Anchieta, Alfredo Chaves, Iconha e Piúma. O Inventário 

da Oferta Turística (INVTUR) consiste no levantamento, identificação e registro 

dos atrativos turísticos, dos serviços e equipamentos turísticos e da infraestrutura 

de apoio ao turismo como instrumento base de informações para fins de 

planejamento, gestão e promoção da atividade turística, possibilitando a 

definição de prioridades para os recursos disponíveis e o incentivo ao turismo 

sustentável.  Cumprimento de ação do Plano de Trabalho do Termo de Fomento 

entre Adeturci e Prefeitura Municipal de Anchieta.  

 Palestra Rede de Cooperação “A importância da gestão descentralizada para 

o desenvolvimento do Turismo”, com Cássia Coppo, no Hotel Espadarte em 

Iriri- ação desenvolvida através do Termo de Fomento nº 001/2019 entre 

Prefeitura Municipal de Anchieta e Adeturci.  

 Curso “Bem Receber o Turista”, ministrado para o trade turístico, pelo SENAC, 

no Centro Administrativo II de Anchieta.  A iniciativa é parte do programa 

Qualificar ES Turismo, organizado pela Secretaria de Turismo (Setur) e 

pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), em parceria com 

a Prefeitura de Anchieta ,com o objetivo de atualizar os prestadores de serviços 

e formação de novos profissionais para atender a demanda referente aos 

Circuitos Turísticos do município. O curso foi oferecido gratuitamente.  

 Participação na 15ª Ruraltur, maior feira de turismo rural do Brasil, que teve a 

sua primeira edição fora da região Nordeste, movimentando o município de 

Venda Nova do Imigrante e região entre os dias 20 e 24 de novembro, no 

Centro de Eventos Padre Cleto Caliman. A Prefeitura de Anchieta, por meio 

das secretarias de Agricultura e Turismo, em parceria com a Agência de 

Desenvolvimento da Região da Costa e da Imigração (Adeturci), participou do 

evento através dos empreendimentos rurais ligados à Agroindústria e ao 

Agroturismo, bem como, da gastronomia que representa eventos contidos nos 

circuitos Fé e Praias.  
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PROJETOS EM ANDAMENTO 

 

 Projeto Pórticos de Anchieta - elaboração de projeto de pórticos para 

divisas Anchieta X Guarapari, Anchieta X Piúma e Anchieta X BR 101- via 

Jabaquara. Processo 01060/19, inscrito no SICONV – MITUR. Processo 

encontra-se no Setor de Engenharia, da Secretaria de Infraestrutura. 

 Projeto de Sinalização Turística - Tótens verticais e horizontais para todos 

os Balneários e Sede. O Processo 21989/17 encontra-se paralisado, na 

Secretaria de Turismo, para avaliação de recursos orçamentários próprios; 

 Projeto Praça Alternativa (Praça São Pedro) - utilização do espaço para 

feiras alternativas durante a semana. Termo de referência em análise na 

Procuradoria Geral- Processo 1824/17.  

 Projeto de utilização de espaço público pelo setor Privado- termo de 

referência para otimização dos espaços públicos por empresas, processo 

17583/17, encontra-se em análise na Procuradoria PMA.  

 Projeto de elaboração da Iconografia do município- O projeto foi 

apresentado para o Conselho de Turismo e para os empresários em reunião 

da Kasal Eventos, no Centro Cultural.  

 Visita Técnica do Circuito Cultura e Fé-  após visita e diagnóstico da 

situação encontrada foi encaminhado comunicação interna às Secretarias de 

Infraestrutura, Educação, Gerência de Cultura e Meio Ambiente solicitando 

reparos, podas, pinturas, consertos de placas e outras ações como:   

 Revitalização e reforma de infraestrutura urbana para adequação de espaço 

de interesse turístico: pavimentação, manutenção e sinalização;  

 Envolvimento da comunidade com o patrimônio histórico, sensibilizando o 

cidadão e o turista da importância de valorizar e preservar a sua memória, a 

manutenção dos bens culturais, a proteção do patrimônio, evitando o impacto 

de veículos e oferecendo boa acessibilidade ao pedestre;  

 Elaboração de folheteria do Circuito (versão impressa e on-line); 

 Criação e implantação de  um plano anual de inserções de informações 

turísticas, de qualidade, para as redes sociais (Face, Twitter, Pinterest e 

Instagram) que possibilite maior visibilidade e a ampliação e diversificação do 

consumo do turismo religioso local pelo mercado nacional.  
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 Visita Técnica ao Mirante Ponta de Castelhanos com o objetivo de reforçar 

a necessidade valorizar e preservar o ponto turístico de lazer contemplativo e 

educativo. Reuniões com as responsáveis pela Lanchonete e PIT para alinhar 

as informações de funcionamento.  

 Envolvimento da comunidade do entorno, sensibilizando o cidadão e o turista 

da importância de valorizar e preservar o atrativo, a manutenção, evitando a 

degradação do ambiente; 

 Visita Técnica do Circuito Praias- levantamento de dados, fotos dos 

atrativos turísticos, sinalização, condições das praias (acesso, infraestrutura, 

sinalização, limpeza, monumentos, quiosques, iluminação, praças). Após 

diagnóstico apresentado ao secretário foi encaminhado Comunicação Interna 

as Secretarias (Infraestrutura, Educação, Gerência de Cultura e Meio 

Ambiente) informando sobre a visita técnica com o diagnóstico e relatório 

fotográfico, solicitando reparos, podas, pinturas, consertos de placas e outros.  

 

Diagnóstico das visitas: 

 Foi observado que ao longo do trecho da Rodovia do Sol (Mãe-Bá X Trevo de 

Iriri) existem alguns outdoor sem utilização e excesso de placas causando 

uma poluição visual.  

 Constatou-se que a sinalização na Rodovia do Sol de acesso as Praias do 

Além e Ubu não estão claras quanto a sua origem (localidade). Ocorrendo a 

mesma situação no trevo de Ubu quanto a sinalização bem como, entrada de 

acesso a Parati.  

 O trecho a partir da entrada da Praia do Balanço até o Condomínio Moorea 

Tennis & Beach foi observado falta de pavimentação, sendo necessário 

melhoria para atender melhor os moradores, visitantes e turistas.  

 Balneário de Iriri (Praias dos Namorados, Areia Preta e Costa Azul), necessita 

de uma revitalização da orla e construção de novos quiosques para 

atendimento de visitantes, turistas e moradores. 
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 Projeto de Revitalização dos Circuitos do Corindiba, dos Imigrantes, 

Ecomonte e Benevente- roteirização, comercialização e implantação de 

modalidades turísticas. Situação atual: ancoradouros do Porto e Mercado 

Municipal em projeto para revitalização.  

 

 Atualização junto ao Ministério do Turismo: Regionalização e Mapa do 

Turismo Brasileiro/ PM Anchieta/ADETURCI. Registro do município de 

Anchieta como Categoria “B”, no mapa. 

 

PARCEIRA ESCOLA FAMÍLIA DE TURISMO – EFTUR 

 Técnico Noturno Turismo e Gastronomia 

Foi iniciada a turma dia 11/03/2019 com 23 alunos – Turma XIII – 1.044 horas e 

com previsão de término para 20/12/19. 

 
 Técnico em Serviços de Restaurante e Bar 

Em relação aos cursos rápidos e aula-show, no 1º trimestre de 2019 foram 

atendidos 132 alunos. 
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Programa: 025 - PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E EMPREENDEDORISMO 

Objetivo do Programa: Oportunizar a abertura de empresas, desburocratizando os 
processos, gerando trabalho e renda.  

Macro objetivo: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Público alvo: População em geral e empreendedores 

AÇÕES DO PROGRAMA 

      METAS FÍSICAS  METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição 

da Ação 

Descrição 

do 

Produto 

Unid. 

de 

Medida 

Meta 

Física 

2019 

Meta 

Física 

realizada 

Meta 

Financeira 

PPA 

Autorizado 

LOA + 

alterações 

Meta 

Financeira 

realizada 

 

 

2.092 

Fomento 

ao 

Empreend

edorismo, 

Comércio, 

Trabalho e 

Renda  

 

Empresas e 

MEIs 

formalizado

s e abertos 

Unidade 285 145 379.225,44 297.123,47 267.921,28 

 

No que se refere às ações para alavancar o desenvolvimento e o empreendedorismo, 

a  Secretaria de Integração realizou, em 2019, diversas atividades, dentre as quais 

destacam-se: 

 Participação na avaliação do Projeto Prefeito Empreendedor SEBRAE;  

 Participação na elaboração do Edital de convocação e inscrição para o comércio 
ambulante/ eventual para Temporada 2019/2020; 

 Visitação à Unidade de Tratamento de Gás (UTG) Sul Capixaba; 

 Reunião com o Diretor Presidente do Espírito Santo em Ação; 

 Organização e participação do Fórum Cidade Empreendedora – Perspectiva e 
Oportunidades; 

 Reunião com a Diretoria da Samarco; 

 Apresentação do Programa Anchieta Criativa e Empreendedora aos municípios 
do Estado da Bahia; 

 Atuação no Programa de Regularização Fundiária - Habitar Legal; 

 Participação no Liquida; 

 Coordenação das ações do Programa Anchieta Criativa e Empreendedora; 

 Reunião com Empreendedores; 

 Visitação à Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social – 
SETADES; 

 Reunião com ADERES (Agência de Desenvolvimento da Micro e Pequenas 
Empresas e do Empreendedorismo) e Secretaria de Assistência Social/ CRAS 



 

105 
 

com a pauta o desenvolvimento dos artesões e empreendedores trabalhos 
manuais; 

 Participação do Workshop da II Fase do Programa Anchieta Criativa e 
Empreendedora (PACE); 

 Criação, via decreto, do Comitê Gestor das Micro e Pequenas Empresas de 
Anchieta (CGM); 

 Articulação institucional com as esferas municipal, estadual e nacional; 

 Visita a parlamentares e Ministérios com objetivo de apresentar o Programa 
Anchieta Criativa e Empreendedora e captar recursos para o município. 

 

PROGRAMA ANCHIETA CRIATIVA E EMPREENDEDORA 

O Programa tem por objetivo geral promover uma cidade criativa e empreendedora 

com a diversificação e o incremento da atividade econômica. Como objetivos 

específicos pretende: 

 Criar um ambiente favorável para atração de novas empresas e novos 

negócios; 

 Estabelecer uma cultura empreendedora no município; 

 Diversificar e fortalecer a economia do município; 

 Criar e atualizar a legislação municipal referente ao empreendedorismo; 

 Gerar emprego e renda; 

 Diversificar e aumentar a arrecadação municipal. 

 

Para atingir os referidos objetivos o programa é composto por dez projetos 

estruturantes: Incentivar, Empreender, Criarte, Anchieta Mais Fácil, Educação 

Empreendedora, Mais Receita, Amigo do Idoso, Quatro Estações, Anchieta em Rede 

e Anchieta Mais Verde. 

Ao longo de 2019 foram realizadas várias atividades dentro de cada projeto podendo 

destacar:  

 Elaboração do Projeto de Lei para instituir o IPTU Social aos beneficiários do 
Programa Habitar Legal; 

 Encaminhamento do Projeto de Lei de revisão do Plano Diretor Municipal - 
PDM;  

 Melhorias do espaço da Sala do Empreendedor; 

 Revisão do Decreto que regulamenta a Lei de Liberdade Econômica, que tem 
o objetivo de reduzir a burocracia nas atividades, facilitando a abertura e o 
funcionamento de empreendimentos; 
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 Elaboração do Decreto que estabelece o uso do Espaço DiverCidade; 

 Estruturação do Decreto que instituiu a Rua Viva nos seguintes locais: parte da 
Avenida Beira Mar da Praia Central e na Rua João Arriagui (Centro); 

 Atualização, via Decreto, dos Grupos de Trabalho do Programa Anchieta 
Criativa e Empreendedora; 

 Descentralização dos Serviços do Protocolo; 

 Otimização do espaço do antigo ginásio para centralização dos serviços aos 
empreendedores;  

 Reunião com BANDES – criação de um Fundo Municipal para empreendedores 
anchietenses; 

 Reunião com investidores do Rio de Janeiro para implantação do I Loteamento 
Industrial de Anchieta; 

 Participação no Seminário da Lei Geral Seminário da Lei Geral no SEBRAE – 
ES onde foram discutidos: legislação específica, desburocratização, sala do 
empreendedor, compras públicas, educação empreendedora, dentre outros. 

Com o Programa, Anchieta vence os Prêmios Nacional e Estadual Prefeito 

Empreendedor, na categoria:  Políticas Públicas para o Desenvolvimento de 

Pequenos Negócios- Região Sudeste. 

 

 

Premiação Estadual              

 

Premiação Nacional 

 

Com a premiação, Anchieta passa a ser referência em Políticas Públicas para o 

Desenvolvimento de Pequenos Negócios e vários municípios visitam o município 

para conhecer as ações do Programa, podendo destacar Muqui e a comitiva de 

Roraima (Capital Boa Vista e demais 14 municípios). Além disso, o programa foi 

apresentado em eventos: Bahia e região do Caparaó. 
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PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E EMPREENDEDORISMO 

 Sala do Empreendedor 

 

A Sala do empreendedor tem como objetivo incentivar a legalização de negócios que 

se enquadrem nos requisitos estabelecidos pela Lei Geral da Micro e Pequena 

Empresa, facilitar a abertura de novas empresas e regularizar as atividades informais 

e oferecer serviços aos empreendedores. Para tanto são prestados diversos 

serviços, dentre os quais destacam-se: 

 
 Abertura imediata da empresa; 
 Emissão de alvará e inscrição municipal; 
 Consultoria para obtenção de microcrédito; 
 Orientação compras públicas; 
 Orientações básicas do INSS para o MEI; 
 Consultor SEBRAE. 

 

A Sala do Empreendedor funcionou até a primeira quinzena de julho do corrente ano 

na Casa do Cidadão. Desde a inauguração do Centro Administrativo II, ocorrido em 

16 de julho, a Sala do Empreendedor funciona em um novo espaço, mais amplo, 

para melhor atender os empreendedores do município.   

Atendimentos realizados na Sala do Empreendedor 

TIPOLOGIA Nº DE ATENDIMENTOS 

Plano de Negócios realizados 34 

Informações, orientações e atendimentos básicos 10.301 

Atendimentos relativos a busca de créditos 765 

Atendimentos relativos a busca de créditos autorizados 91 

Orientações fornecidas sobre compras públicas 157 

Total 11.348 

 

O município, em parceria com a ADERES, executou o projeto Sala do Empreendedor 

Itinerante levando os serviços da sala aos seguintes bairros/ comunidades: Mãe-Bá, 

Recanto do Sol, Jabaquara, Iriri e Sede. Pelos serviços apresentados, a Sala do 

Empreendedor de Anchieta tem sido referência para outros municípios. Nesse 
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sentido, ao longo do ano estiveram presentes para conhecer os trabalhos da Sala os 

seguintes municípios: Serra, Cariacica e Rio Novo do Sul.  

Com maior espaço foi possível incorporar à Sala novos serviços, como o Plano Diretor 

Municipal (PDM), que estava diretamente ligado à Secretaria de Governo.  No decurso 

do ano de 2019 deu-se continuidade aos trabalhos de revisão do PDM com destaque 

para as seguintes ações: 

 Formatação da Minuta do Projeto de Lei; 
 Workshop de Leitura Técnica da Minuta do Projeto de Lei;  
 Revisão do Produto Final; 
 Protocolização do Projeto de Lei, na Câmara do Projeto de Lei. 

 

O Projeto de Lei que tramita na Câmara Municipal propõe novas oportunidades de 

investimentos com a criação de vários eixos comerciais: 

 Rodovia ES-060, da divisa com o município de Piúma até a ponte de Anchieta; 

 BR101, em toda sua extensão no Município; 

 Rodovia ES-146, no trecho entre os trevos de Ubu e Jabaquara; 

 Rodovia ES-146, no trecho entre a BR101 e a divisa com o Município de 
Alfredo Chaves;  

 Rodovia ES-375, do trevo da BR 101 até a divisa do Município de Piúma. 
 

 CAPACITAÇÕES 

Promover a qualificação dos servidores da Sala do Empreendedor e dos 

empreendedores tem sido um dos objetivos da Secretaria, conforme pode ser 

verificado na tabela abaixo: 

 Capacitações e Treinamentos 

Descrição Quantidade  

Cursos  13 

Palestras  08 

Workshop  02 

Total de capacitações 23 

Total de participantes 908 

 

 

As capacitações foram realizadas em parcerias, na grande maioria com o SEBRAE. 

Dentre os temas abordados destacam-se: 
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 Como turbinar seus negócios nas redes sociais; 

 Como deixar minha loja mais atraente; 

 Como ser um empreendedor de sucesso; 

 O turista mudou. E agora?; 

 Higiene e manipulação de alimentos; 

 Aprendendo a calcular o preço de venda dos seus produtos e serviços. 
 

 PREMIAÇÃO: Em 2019, a Agência Nosso Crédito de Anchieta, localizada na 

Sala do Empreendedor, recebeu a premiação na Categoria Bronze, pelas 

ações realizadas em 2018, em prol do desenvolvimento municipal e do Espírito 

Santo.   

        

  

                    

 SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO 

O Sistema Nacional de Emprego – SINE é um órgão que funciona na Casa do 

Cidadão, prestando os seguintes serviços: 

 Intermediação da mão de obra com as vagas de emprego;  

 Solicitação do Seguro-desemprego; 

 Realização do Cadastro; 

 Emissão de Carteira de Trabalho. 

 

Com base nos dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados - CAGED, 

na microrregião Sul, o município de Anchieta tem liderado o ranking de emprego nos 

últimos três anos. Segue os dados relativos ao ano de 2019. 
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Ranking do emprego 

Posição no 
Ranking 

 
Município 

Nº de Empregos 
(saldo) 

1º Lugar Anchieta 609 

2º Lugar  Guarapari 460 

3º Lugar Alfredo Chaves 123 

4º Lugar  Piúma 35 

5º Lugar Rio Novo do Sul 29 

6º Lugar  Iconha -14 

 

De acordo com os dados, o setor de serviços e construção civil lideraram o ranking na 

abertura de vagas. 

 EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS 
 

Para impulsionar a economia local a Secretaria promoveu ou apoiou alguns eventos 

ao longo do ano: Liquida, Feira do Empreendedor, conforme será apresentado a 

seguir. 

 Liquida 

Tendo por objetivos aquecer as vendas no município, atrair consumidores do interior 

e de municípios vizinhos e gerar renda, a Câmara de Dirigentes Lojistas, de Anchieta, 

realizou em abril, a 9ª Edição Liquida Anchieta, com o apoio do município, mais 

especificamente das Secretarias de Integração, Turismo e Esporte.  

O evento oportunizou aos moradores de Anchieta e visitantes a aquisição de peças 

de vestuário, calçados e outros itens com descontos de até 80%. 

 Semana do Empreendedor 

O dia do empreendedor é comemorado em 05 de outubro. Para celebrar essa data, a 

Prefeitura, por meio da Sala do Empreendedor, organizou uma semana de vasta 

programação: palestras sobre “Higiene e Manipulação de Alimentos” e “Saúde do 

Empreendedor”; café da manhã para os empreendedores, ocasião em que o prefeito 

assinou o Decreto que regulamentou a Lei de Liberdade Econômica e o Decreto para 

credenciamento e seleção do comércio ambulante verão 2019/ 2020. A programação 

foi encerrada no dia do empreendedor, com apresentação cultural na Feira da 

Agricultura Familiar. 
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 Feira do Empreendedor 

Com o propósito de movimentar a economia local e fomentar a troca de 

conhecimentos entre os empreendedores do município, foi realizada na Vila Olímpica 

– dias 22 e 23 de novembro, a II Feira do Empreendedor.  

Nessa edição, a Feira oportunizou os empreendedores do setor de eventos, com 

apresentação e comercialização de produtos e serviços do ramo tais como: floricultura 

e paisagismo, decoração de eventos, locação de peças e móveis, buffet, bolos, 

salgados, doces, papelaria personalizada, fotografia, maquiagem, brinquedos infantis 

e aluguel de roupas.  No stand oficial houve orientações pela equipe da Sala do 

Empreendedor sobre abertura de novos negócios.   

O evento contou com várias ações, entre elas desfile de noivas/ noivos e trajes sociais, 

apresentação cultural e shows, bem como a parceria com a CDL de Anchieta e o 

SEBRAE. 

 

 Natal Premiado 

Foi realizada mais uma edição do Natal Premiado, uma parceria entre o Município de 

Anchieta e a CDL local. Esse ano houve um aumento no valor do patrocínio, 

totalizando premiações no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).   

A adesão dos diversos segmentos lojistas foi grande. O objetivo da campanha de 

proporcionar ao comércio local novas ferramentas para que eles pudessem ter um 

atrativo a mais para os clientes e, por conseguinte aumentar as vendas foi atingido.  

O aprimoramento das políticas públicas e a desburocratização dos processos 

administrativos são condições favoráveis à expansão da diversificação das atividades 

econômicas no município, com resultados positivos na geração de empregos e renda.  

Dentre os desafios a serem enfrentados, destacam-se as necessidades de:  fortalecer 

o Escritório de Projetos, no sentido de provê-los de mais recursos humanos; fortalecer 

o diálogo entre os fornecedores da Samarco e o comércio local; reestruturar o 

atendimento no SINE frente a demanda de novas contratações.  
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Eixo Estratégico:  

INFRAESTRUTURA E 

MOBILIDADE 
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PROGRAMAS E AÇÕES 

 

026- INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE QUALIDADE DE VIDA 

Construção, Reforma e Ampliação da Infraestrutura Urbana 

Construção, Reforma e Ampliação da Infraestrutura Rural 

Manutenção da Infraestrutura Urbana 

Manutenção da Infraestrutura Rural 

Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Destinação Final dos 

Resíduos 

Extensão e Manutenção da Rede de Iluminação Pública 

Manutenção e Melhoria da Rede de Água e Esgoto Urbano 

Manutenção e Melhoria da Rede de Água e Esgoto Rural 

 

027- GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL 

Manutenção, Serviço e Gestão da Frota Municipal 
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Programa: 026 - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE QUALIDADE DE VIDA 

Objetivo do Programa: Proporcionar Infraestrutura nas áreas urbana e rural com fornecimento de 
serviços para atendimento aos munícipes.  

Macro objetivo: INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 

Público alvo: População Rural e Urbana 

AÇÕES DO PROGRAMA 

      METAS FÍSICAS METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição 
da Ação 

Descrição 
do Produto 

Unid. 
de 

Medida 

Meta 
Física 
2019 

Meta 
Física 

Realizada 

Meta 
Financeira 

PPA 

Autorizado 
LOA + 

Alterações 

Meta 
Financeira 
Realizada 

 
1.099 

Construção, 
Reforma e 
Ampliação da 
Infraest. 
Urbana 

Infraestrutura 
Urbana 
Construídas/
Reformadas 

Unidade 70 73 2.000,00 9.888.889,73 6.693.454,36 

 
1.101 

Construção, 
Reforma e 
Ampliação da 
Infraest. Rural 

Infraestrutura 
Rural 
Construídas/
Reformadas 

Unidade 7 32 85.269,27 1.638.850,45 1.033.580,55 

 
2.098 

Manutenção 
da Infraest. 
Urbana 

Infraestrutura 
Urbana 
Mantida 

Unidade 70 292 746.600,00 1.811.052,47 1.515.961,55 

 
2.100 

Manutenção 
da Infraest. 
Rural 

Infraestrutura 
Rural Mantida Unidade 30 237 895.980,00 2.154.789,70 1.706.413,21 

 
 
 
2.102 

Manutenção 
dos Serviços 
de Limpeza 
Pública e 
Destinação 
Final dos 
Resíduos 

Serviços da 
limpeza 
pública e 
destinação 
final dos 
resíduos 
mantidos 

Tonelad 11000 22.545 13.404.000,00 13.633.819,93 11.128.202,21 

 
2.103 

Extensão e 
Manutenção 
da Rede de 
Iluminação 
Pública 

Rede de 
Iluminação 
Pública 
Mantida 

Unidade 70 475 3.326.672,05 4.466.576,12 4.170.975,44 

 
2.104 

Manutenção e 
Melhoria da 
Rede de Água 
e Esgoto 
Urbano 

Rede de água 
e esgoto 
urbano 
mantida 

Unidade 150 2283  51.000,00  1,97  0,00 

 
2.105 

Manutenção e 
Melhoria da 
Rede de Água 
e Esgoto 
Rural 

Rede de água 
e esgoto rural 
mantida Unidade 30 394  115.707,00 731.657,09 550.707,58 
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Programa: 027 - GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL 

Objetivo do Programa: Organizar a Frota Municipal otimizando custo com controle logístico e manutenção 

corretiva.  

Macro objetivo: INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 

Público alvo: Munícipes e Administração Municipal 

AÇÕES DO PROGRAMA 

      METAS FÍSICAS  METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição 

da Ação 

Descrição 

do Produto 

Unid. de 

Medida 

Meta 

Física 

2019 

Meta 

Física 

realizad

a 

Meta 

Financeira 

PPA 

Autorizado 

LOA + 

alterações 

Meta 

Financeira 

realizada 

 

2.106 

Manutenção

Serviço e 

Gestão da 

Frota 

Municipal  

Veículos e 

equipamentos 

aptos para 

uso 

% 50 69,69 1.196.264,00 2.156.991,55 1.585.790,13 

 

 

ÁREAS MACRO  

 

A infraestrutura é o conjunto de elementos que estimula o desenvolvimento 

socioeconômico de uma região. São quatro áreas macro que influenciam o 

deslocamento de pessoas, mercadorias e também o processo produtivo do local, o 

que resulta no crescimento econômico. 

 

Saneamento: inclui a coleta de lixo, o fornecimento de água tratada, a coleta e o 

tratamento do esgoto doméstico e industrial, além da limpeza de vias públicas. Esses 

serviços são fundamentais para a prevenção de doenças e o aumento da qualidade 

de vida e bem-estar da população. 

Transporte: o investimento em mobilidade urbana e na construção de estradas, 

aeroportos, ferrovias, hidrovias e portos é fundamental para o desenvolvimento 

econômico, uma vez que repercute no deslocamento de pessoas e mercadorias 

https://fia.com.br/blog/mobilidade-urbana/
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Energia: esse é um dos principais serviços de infraestrutura, tanto a geração quanto 

a distribuição dela, visto que a energia é importante para o abastecimento de 

residências, empresas e indústrias, além de propriedades do campo e veículos 

Telecomunicação: é essencial para a troca de informações entre pessoas e 

empresas de diversas localizações, ou seja, para a realização de negócios. Isso 

pode ser feito através de celular, telefone fixo, internet, rádio e outros meios 

Em 2019, Anchieta conseguiu reduzir o recolhimento de resíduos, passando de 

27.328 toneladas/2018 para 22.544 toneladas de lixo urbano, resíduos de 

construção civil e poda de árvores, e resíduos de saúde, no ano de 2019. Aumentou 

os serviços de esgotamento de fossa, passando de 2.076 atendimento/2018 para 

2.470 atendimentos de esgotamento de fossa. 

Concernentes aos serviços de manutenção e conservação das vias, prédios, 

logradouros públicos e outros equipamentos públicos, esses são prestados através 

de três contratos, que abrangem a manutenção viária, manutenção da sinalização 

viária e manutenção de edificações.  

 

Foram realizadas a manutenção de 16 edificações e equipamentos públicos, dos 

quais destacam-se o Cemitério Municipal, a Praça São Pedro, o Pórtico do Santuário, 

a Vila Olímpica e a Praça dos Imigrantes. Já os serviços de manutenção de vias e 

da sinalização viária, são executados mediante demanda, nos quais pode-se 

destacar a obturação de 6.800 m² de buracos e remendos de vias, de quase 3.500 

m² de manutenção de meio-fio e vias em blocos de pav’s, instalação de mais de 350 

m² de placas de sinalização viária novas e pintura de cerca de 2.000 m² de faixas de 

pedestres e lombo-faixas, e outras marcações viárias em diversos bairros da cidade 

 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 

A Coordenação de Iluminação Pública possui, entre outras, as seguintes 

atribuições: 

 Solicitação, autorização e mediação de serviços junto à concessionária EDP 

Escelsa (isenção de taxa iluminação pública, extensão de rede, pedido  de 

ligação provisória, realocação de poste e etc); 
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  Instalação de kit completo de iluminação pública (braço, cinta, luminária, 

reator e relé); 

  Reparos na iluminação pública e nos circuitos elétricos das unidades 

administrativas da Prefeitura, edifícios públicos, e demais equipamentos 

públicos. 

 Manutenção, realocação e remoção de postes ornamentais de iluminação em 

geral;  

  Manutenção elétrica das bombas do sistema de abastecimento de água rural;  

  Apoio às festividades do município, através de instalação elétrica para os 

diversos equipamentos (sonorização, iluminação, tendas e etc);  

 

Em 2019, foram executados 475 pontos de reparados na rede elétrica e de 

iluminação municipal. Ao final do segundo semestre de 2019, a equipe de engenharia 

da SEIM, junto com o setor de iluminação pública formalizaram o projeto básico para 

a contratação de serviços para a extensão de rede de alta e baixa tensão de 17 

comunidades, as quais destacam-se a seguir:  

 Comunidades do Interior: Arerá, Itapeúna, Alto Pongal, Baixo Pongal e São 

Mateus 

 Comunidades Sede: Bairro Benevente, na rua Beija-flor, Bairro Planalto nas 

ruas  dos Namorados e Icaraí, Bairro Portal na rua Nanci Rosa, Bairro  Iriri nas 

ruas Jorge Pereira Garcia dos Santos, José Costa, José Pereira Garcia, Bairro  

Santa Helena nas ruas Principal e Areia Branca, Bairro Mãe-bá rua Ieta, Bairro 

Novo Horizonte na rua Principal  

 

SERVIÇOS ÀS COMUNIDADES DO INTERIOR 

 

O setor de serviços às Comunidades do Interior é responsável pela:  

 

 Manutenção, conservação, e implementação de vias pavimentadas e 

constituídas com drenagem, no âmbito das comunidades compreendidas em 

zona rural. 
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 Abertura e limpeza de vias rurais, quando danificadas e prejudicadas por 

chuvas e outras intempéries, em apoio aos órgãos de defesa civil municipal e 

estadual.  

 Atendimento de solicitações de roçada e manutenção das vias públicas rurais 

e dos prédios públicos.  

 Fornecimento de rede de abastecimento de água potável as comunidades do 

interior, e o devido tratamento químico com fins de tornar a água em boas 

qualidades para o consumo humano. 

 Manutenção, conservação e implementação de reservatórios, caixas de água, 

pontos de captação de água. 

 Prestação de serviços de ligação e fornecimento de água aos eventos e festas 

localizados na zona rural do município. 

 

Em 2019 foram executadas aproximadamente 19.144 horas trabalhadas de 

máquinas, que atenderam cerca de 281 comunidades (algumas comunidades 

receberam serviços de manutenção de vias mais de uma vez ao longo do ano), 

quase o dobro de atendimento em relação a 2018 (10.725 horas e 231 

comunidades). 

Todas as comunidades do município são atendidas pelo abastecimento de água da 

prefeitura gratuitamente, mantendo uma equipe exclusiva para atendimento a 

eventuais problemas, trabalhando de forma que não fique a comunidade sem água. 

 

Desta forma, são atividades de rotina do programa a manutenção, troca e reparação 

de bombas de água, bem como instalação e modernização de quadros e painéis 

elétricos de casas de bomba, reparação de tubulações e conexões de água, 

instalação, manutenção e limpeza de caixas de água.  

 

Paralelo ao trabalho de manutenção dos equipamentos há uma necessidade de 

realizar um trabalho maior de conscientização da população no uso racional da água, 

uma vez que vive-se, novamente, uma grande crise hídrica, e a tendência, com a 

chegada do verão, é de piorar, pois as chuvas não garantem abundância de água. 

Muitas pessoas ainda enchem piscinas, lavam carros e até caminhões e ainda 

utilizam para bebedouros de animais, como gado.  
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As ações referentes as trocas e manutenções de bombas de água para captação e 

armazenamento de água nas comunidades do interior apresentam um grande 

aumento em relação a 2018 (41), totalizando ao todo, 74 em 2019. Isso se deve em 

razão do contrato nº 60/2019, que otimiza os serviços realizados pelos servidores.  

 

Através de convênio firmado junto à empresa Arcelor Mital (Siderúrgica) em meados 

de novembro de 2019, foi estabelecido a doação de 1 mil toneladas mensais de 

revsol, material propício para a pavimentação de vias rurais não asfaltadas, para 

melhor escoamento do fluxo de veículos e eliminação dos buracos e formação de 

lama nas vias. O total recebido é de aproximadamente 1 mil toneladas mensais, 

podendo ser ampliado para até 2 mil toneladas mensais, havendo disponibilidade de 

material no pátio de escória. 

 

GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL 

 

Através da gestão e fiscalização dos Contratos do setor de Transportes foi possível 

realizar diversas ações durante o ano de 2019 que levaram ao alcance da meta física 

estabelecida no PPA, ainda, a um aumento da disponibilidade de veículos em relação 

ao exercício 2018. Desta forma, dos atuais 203 veículos e equipamentos agrícolas 

disponíveis no município de Anchieta, aproximadamente 139 estão em atividade, 

enquanto que os demais estão aguardando manutenção e ou a oferta em leilão 

público. 

 

Foram adquiridos cerca de 30 (trinta) veículos ao longo do ano de 2019, em 

substituição aos veículos leiloados, para atendimento das ações das Secretarias de 

Saúde (13 veículos), Educação (5 veículos), Assistência Social (3 veículos), 

Agricultura (5 veículos) e Infraestrutura (4 veículos) para melhorar o atendimento e 

reduzir os custos com manutenção. 

 

Em 2019 a gestão da Frota Municipal de Anchieta passou por uma reformulação do 

seu modelo, visto que, ao longo dos anos anteriores, cabia a Gerência de 

Transportes realizar a atuação direta e acompanhamento dos serviços de 
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manutenção e fiscalização de contratos e atas de registro de preço, para ao final, 

realizar a entrega do veículo manutenido.  

 

Com base na pesquisa de novos modelos de gestão, identificou que a quarteirização 

do modelo de gestão traria melhoria na qualificação dos gastos e otimização dos 

resultados, através de empresa especializada para o gerenciamento compartilhado 

da frota municipal de veículos, de forma continuada através de sistema informatizado 

(via WEB), englobando administração, controle de manutenção preventiva e 

corretiva, bem como o fornecimento de peças por meio de rede credenciada. 

Esse sistema melhora os serviços de mecânica geral e garante outros serviços como 

revisão mecânica efetuada segundo padrões pré-estabelecidos pela Contratante e 

pelos fabricantes dos veículos adquiridos pelo município. Além disso, a gestão da 

frota tende a otimizar os recursos orçamentários aplicados na manutenção da frota 

nos seguintes aspectos: 

 

• Redução dos estoques no almoxarifado e otimização dos recursos humanos; 

• Maior especialização dos serviços; 

• Encaminhamento de veículos à várias oficinas ao mesmo tempo o que permite 

maior rapidez na entrega dos serviços; 

• Possibilidade de execução de serviços de emergência (guincho; fornecimento 

e troca de pneu, bateria ou outro) na cidade ou local próximo onde aconteceu 

o problema; 

• Redução das 18 Atas/Contratos para apenas 2 contratos com a empresa LINK 

CARD BENEFICIOS (Contrato Nº 57/2019 - PMA), (Contrato Nº 58/2019 - 

FMS). 

     

Temos como fruto dessa nova forma de gestão da frota, a economia de 

R$336.422,77 durante este período, gerada pelo desconto da taxa contratual (6,5%) 

e concorrência entre as empresas que forneceram seus serviços ou produtos ao 

Município, pois a cada prestação de serviço são feitas cotações de preços dentro do 

sistema, com no mínimo 3 (três) orçamentos (TCU - ACÓRDÃO 955/2002 - 

PLENÁRIO C/C ART. 43, IV, LEI 8.666/93 c/c item 8.14 do TR), permitindo que se 

busque melhor preço e qualidade. 
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Anchieta é referência em gerenciamento de frotas na região, visto que outros 

municípios têm procurado conhecer o trabalho realizado para adotar os mesmos 

procedimentos. 

 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBRAS E POLÍTICAS URBANAS 

 

Compete a esse setor os serviços relativos à realização de obras e políticas públicas, 

inclusive, a elaboração de projetos básicos de engenharias para fins de licitação, 

acompanhamento e fiscalização de obras e serviços de engenharia, pactuados 

através de contratos de obras e serviços, da própria Secretaria de Infraestrutura e, 

em apoio as demais Secretarias. 

 

Em 2019, muitas obras importantes foram feitas no município, destacando-se:  início 

da revitalização da Orla de Castelhanos; construção das Creches de Mãe-Bá e Tom 

e Jerry, em Iriri; Parque RDS Papagaio, em Nova Jerusalém; revitalização de Orlas 

e Decks em Parati, Inhaúma, Ubu, Vila Samarco e Jabaquara; pavimentação rural 

em Limeira, Córrego da Prata e Dois irmãos de Olivânia; construção de muro de 

contenção e pavimentação da via em Ponta dos Castelhanos; reforma das quadras 

de Parati, Arerá e Planalto, dentre outras. 
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Eixo Estratégico: 

 

MEIO AMBIENTE 

E SUSTENTABILIDADE 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

123 
 

 

 

PROGRAMAS E AÇÕES 

 

019 - DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS 

 

Gestão das Unidades de Conservação  

Promoção de Ações e Projetos voltados ao Desenvolvimento Sustentável 

Programa "Plante Mais, Anchieta!" 

Implementação e Manutenção do Plano Municipal de Resíduos Sólidos 

 

020 - LICENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 

 

Manutenção do Controle e Monitoramento Ambiental 

Manutenção do Sistema de Licenciamento 

Manutenção da Fiscalização Ambiental Municipal  
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Programa 019 - DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS 

Objetivo: Proteger e recuperar os recursos naturais visando o desenvolvimento sustentável.  

Macro objetivo: MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

Público alvo: População em geral 

AÇÕES DO PROGRAMA 

      METAS FÍSICAS METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição 

da Ação 

Descrição 

do 

Produto 

Unid. 

de 

Medida 

Meta 

Física 

2019 

Meta 

Física 

realizada 

Meta 

Financeir

a PPA 

Autorizado 

LOA + 

Alterações 

Meta 

Financeira 

realizada 

 

2.070 

 

Gestão das 

Unidades de 

Conservação 

 

Unidades de 

Conservação 

Estruturadas 

% 25 19 200.000,00 1.697.396,32 1.485.647,82 

 

2.071 

Promoção 

de Ações e 

Projetos 

voltados ao 

Desenvolv. 

Sustentável 

Projetos e 

Ações 

Ambientais 

Implantados 
Unidade 1 05 72.000,00 210.869,69 152.215,54 

 

2.072 

 

Programa 

"Plante 

Mais, 

Anchieta!" 

Mudas 

Plantadas 

com Áreas 

revegetadas 

e 

recuperadas 

Unidade 800 150 200,00 200,00 0,00 

 

2.073 

Implement. 

e 

Manutenção 

do Plano 

Municipal de 

Resíduos 

Sólidos 

 

Projetos de 

Coleta 

Seletiva e de 

reestrutur. da 

Coleta 

realizados 

Unidade 1 05 352.000,00 336.301,99 322.587,96 
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Programa: 020 - LICENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 

Objetivo do Programa: Manter o sistema de controle, licenciamento e fiscalização ambiental do município.  

Macro objetivo: MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

Público alvo: População em geral 

AÇÕES DO PROGRAMA 

      METAS FÍSICAS METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição 

da Ação 

Descrição do 

Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Meta 

Física 

2019 

Meta 

Física 

realizada 

Meta 

Financeira 

PPA 

Autorizado 

LOA + 

alterações 

Meta 

Financeira 

realizada 

 

2.074 

Manut. do 

Controle e 

Monitor. 

Ambiental  

Ações de 

Controle e 

Monitoramento 

Ambiental 

Mantido 

Unidade 1 3 11.000,00 159,00 0,00 

 

2.075 

Manut. do 

Sistema de 

Licenc. 

Sistema de 

Licenciamento 

Ambiental 

Mantido 

% 80 208 2.000,00 1,00 0,00 

 

2.076 

Manut. da 

Fiscaliz. 

Ambiental 

Municipal  

Fiscalização 

Ambiental 

Mantida 
% 100 249 11.000,00 2,00 0,00 

 

2.074 - Manutenção do Controle e Monitoramento Ambiental: execução do 

Programa Se Liga na Rede. 

Entre o 1º e 2º quadrimestre de 2019 foram realizadas 157 vistorias de 

monitoramento em residências factíveis para verificação de ligação à rede de esgoto 

da Cesan. Resultando dessas vistorias a aplicação de 58 notificações e 4 multas por 

deixar de se ligar à rede e realizar tratamento inadequado do esgoto sanitário.  

No 3º quadrimestre de 2019 foram realizadas 43 notificações de imóveis para se 

interligar à rede de esgoto e 7 multas por deixar de se interligar à rede e realizar 

tratamento inadequado do esgoto sanitário.    
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Dos 200 imóveis que foram notificados e multados ao longo e 2019, ainda faltam 69 

imóveis factíveis (com ou sem PI) para se interligar à rede.  

Os monitoramentos são realizados semanalmente, e trimestralmente esta secretaria 

de meio ambiente envia relatório de monitoramento ao Ministério Público para 

acompanhamento das ações adotadas.  

2.075 -  Manutenção do Sistema de Licenciamento: monitoramento da abertura 

de processos de requerimento de licença ambiental. 

No 1º quadrimestre foram recebidos o total de 224 processos e 88 tratados e/ou 

concluídos. Já no 2º quadrimestre do total de 171 processos recebidos, 129 foram 

tratados e/ou concluídos. Vale ressaltar que o setor passou por alterações no quadro 

de funcionários, o que culminou no baixo índice de análise de processos durante 1º 

e 2º quadrimestre de 2019. No 3º quadrimestre de 2019 foram recebidos 197 

processos e 168 foram tratados e/ou concluídos. 

2.076 -  Manutenção da Fiscalização Ambiental: monitoramento das ações de 

fiscalização em diferentes localidades do município. 

No 1º quadrimestre de 2019 do total de 56 denúncias registradas e 14 de ouvidorias, 

foram atendidas 48 denúncias e 10 ouvidorias, totalizando 58 atendimentos. 

No 3º quadrimestre de 2019 foram registradas 68 denúncias e 12 ouvidorias, destas 

68 denúncias foram atendidas e 15 ouvidorias atendidas totalizando 83 

atendimentos. 
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Eixo Estratégico: 

 

COMUNICAÇÃO 

E IMPRENSA 

 
 

PROGRAMA: 005 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

2.012 Ações de Comunicação e Marketing 
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Programa: 005 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

Objetivo do Programa: Manter a população informada das Ações e os Efeitos da 

Gestão Municipal  

Macro objetivo: COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 

Público alvo: Administração e população em geral 

AÇÕES DO PROGRAMA 

      METAS FÍSICAS METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição 

da Ação 

Descrição 

do Produto 

Unidad

e de 

Medida 

Meta 

Física 

2019 

Meta 

Física 

realizada 

Meta 

Financeira 

PPA 

Autorizado 

LOA + 

alterações 

Meta 

Financeira 

realizada 

 

2.012 

 

Ações de 

Comunic. e 

Marketing  

 

Ações de 

Marketing e 

Comum.  

realizadas 

Unidade 3.000 7.909 840.413,99 1.599.484,32  1.563.040,51 

 

A Gerência de Comunicação Social é responsável pela gestão dos processos de 

comunicação e fluxo de informações da Instituição. Seu papel é preservar e usar da 

melhor forma as informações coletadas, elaborar estratégias de divulgação que 

ampliem e atendam às expectativas de interação das comunidades interna e externa 

da Prefeitura Municipal de Anchieta. 

 

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. 

 

A Comunicação Interna da Prefeitura Municipal de Anchieta é promovida por meio 

de um conjunto de ações que envolve a divulgação de informações, particularmente, 

na Internet e por planejamento de ações, eventos e programações das Secretarias 

que são enviadas pelos Agentes de Comunicação. 
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O agente é quem coleta os dados, ajuda a criar pautas, a viabilizar os eventos e 

atividades.  

 

A Comunicação Externa é o relacionamento com a Imprensa local, regional e 

nacional. 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 aos 

jornalistas dos mais diversos setores de cobertura sobre as ações da Prefeitura 

Municipal de Anchieta, que interessam à sociedade em geral. O intuito é que se 

tornem notícia nos veículos. O foco desse trabalho é ampliar a inserção de matérias 

na mídia, promover a transparência das atividades.  

A Gerência de Comunicação Social também é responsável pela criação das artes 

dos materiais impressos solicitados pelas secretarias da Prefeitura. São criados 

folders, cartazes, materiais digitais, banners, faixas, logotipos, marcas, projetos de 

identidade visual, dentre outras solicitações.  
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Eixo Estratégico: 

 

GESTÃO PÚBLICA  

E FINANÇAS 
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PROGRAMAS E AÇÕES 

 

000 - OPERAÇÃO ESPECIAL 

Amortização e Juros/ Encargos de amortização 

 

002 - ADMINISTRAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 

Remuneração de Pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito, Procuradoria, 

Controladoria, Fazenda, Administração, Meio Ambiente, Assistência Social, 

Pesca, Agricultura, Turismo, Integração, Infraestrutura, Esportes, Cultura, 

Saúde. 

Administração e Assessoramento ao Prefeito 

Administração da Unidade 

Gestão e Regularização do Patrimônio Público 

Gestão do SUAS 

Assistência à Criança e Adolescente/ Conselho Tutelar 

Manutenção do CONDESUL 

004 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Reorganização e manutenção da Estrutura Tecnológica da PMA 

 

006- GESTÃO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E ESTRATÉGICO 

Elaboração e monitoramento dos instrumentos de planejamento 

 

008 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS 

Manutenção da Escola de Governo 

Manutenção da Estratégia da Saúde Ocupacional do Servidor 

009- GESTÃO TRIBUTÁRIA 

Reestruturação da área tributária 
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 

Programa: 000 - OPERAÇÃO ESPECIAL 

Objetivo do Programa: Garantir os Serviços da Dívida  

Macro objetivo: GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS 

AÇÕES DO PROGRAMA 

      METAS FÍSICAS METAS FINANCEIRAS 

 

Código 

Descrição da 

Ação 

Descrição 

do 

Produto 

Unid. 

de 

Medida 

Meta 

Física 

2019 

Meta 

Física 

realizada 

Meta 

Financeira 

PPA 

Autorizado 

LOA + 

alterações 

Meta 

Financeira 

realizada 

 

0.024 

Amortização e 

Juros/Encargos 

de Amortização    

%  100 100 4.000.000,00 4.494.176,42 3.068.064,60 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Programa: 000 - OPERAÇÃO ESPECIAL 

AÇÕES DO PROGRAMA 

      METAS FÍSICAS  METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição 
da Ação 

Descrição 
do 

Produto 

Unid. de 
Medida 

Meta 
Física 
2019 

Meta 
Física 

Realizada 

Meta 
Financeira 

PPA 

Autorizado 
LOA + 

Alterações 

Meta 
Financeira 
Realizada 

 
 
0.150 

Amortização 
e Juros/ 

Encargos de 
Amortização   

  100   1.000.000,00 1.501.200,00 1.501.007,63 
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

Programa: 002 - ADMINISTRAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 

Objetivo do Programa: Contribuir para a consecução dos objetivos dos outros programas do PPA.  

Macro objetivo: GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS 

Público alvo: Administração e População em Geral 

AÇÕES DO PROGRAMA 

      METAS FÍSICAS METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição da 

Ação 

Descrição 

do Produto 

Unid. 

de 

Medida 

Meta 

Física 

2019 

Meta 

Física 

realizada 

Meta 

Financeira 

PPA 

Autorizado 

LOA + 

alterações 

Meta 

Financeira 

realizada 

 

2.015 

Remuneração 

de Pessoal 

Ativo da Sec. 

Administração  

Pessoal 

Remunerado 

 

% 
100 100 3.980.403,80 

 

4.049.112,42 

 

3.763.551,16 

 

2.016 

Administração 

da Unidade  

Unidade 

Administrativ

a Mantida 

 

Unidade 
1 1 9.826.571,59  10.792.866,75 

 

9.191.810,36 

 

2.017 

Gestão e 

Regularização 

do Patrimônio 

Público  

Patrimônio 

Público 

Gerido e 

Regularizado 

 

% 
80 80 76.900,00 116.092,00  104.423,80 

 

A Secretaria de Administração e Recursos Humanos conseguiu, em 2019, dar 
continuidade aos pagamentos dos processos de direitos trabalhistas, referentes a 
diferença de horas extras sobre 1/3 de férias e décimo terceiro salário, no valor global 
de R$ 190.034,34 reais (cento e noventa mil e trinta e quatro reais e trinta e quatro 
centavos).   
 
Foi realizado ainda o Projeto de Programa de Aposentadoria Incentivada (PAI) – Fase 
II em conjunto com a Secretaria Municipal de Fazenda, através da Lei Nº 1378 de 23 
de julho de 2019, que institui o programa de aposentadoria incentivada, destinado aos 
integrantes do quadro de servidores efetivos do poder executivo do município de 
Anchieta. Com o equilíbrio fiscal foi possível o retorno do ticket alimentação para os 
servidores Comissionados e em Designação Temporária, no valor de R$300,00 
(trezentos reais). 
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Panorama de aposentados pelo Programa de Aposentaria - PAI 

ANO QUANTITATIVO 

2018 92 

2019 14 

Total do quadro de servidores 

aposentados 

106 servidores 

Fonte: Gerência de Recursos Humanos 

 

Panorama do quadro de servidores da Prefeitura 

Vínculo Empregatício  2017 2018 2019 

Eleitos 07 07 07 

Estatutários 996 946 945 

Comissionados 261 242 283 

Contratados 708 463 600 

Estagiários 119 185 166 

Efetivos/ Comissionados 62 61  

Cedidos 13 11 10 

Total do quadro de servidores 2.166  1.915 

  

2.011  

Fonte: Gerência de Recursos Humanos 

 

DESPESA COM PESSOAL 
 
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 169, determinou que a “despesa com 
pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
não poderá exceder os limites estabelecidos em Lei Complementar”. 
 
A LRF, em seus artigos 19, 20, 22 e 59, versa sobre os limites de despesa com 
pessoal, previstos na Constituição Federal, e estabelece os limites de despesas com 
pessoal em relação à RCL. 
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Em 2019, o município de Anchieta cumpriu o limite legal estabelecido pela LRF para 
as Despesas com Pessoal, tendo uma Receita Corrente Líquida no valor de R$ 
252.019.306,04. 
 

Limite da LRF com despesas de pessoal 

Especificação Limite 

Apurado 2019 

Limite de 

Alerta 

Limite 

Prudencial 

Limite Máximo 

 

Poder Executivo 

        

         40,31 

 

48,60 

 

51,30 

 

54% 

Consolidado Geral  44,22 54 57            60%  

 
 

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DE ANCHIETA- CAGEFAN 
 
Em 2019 foram realizados 90 cadastros de fornecedores e todos aptos a 
participarem dos processos licitatórios no município.  
 
 
PATRIMÔNIO IMÓVEL/ PATRIMÔNIO MÓVEL 
 

 Patrimônio Imóvel: 

 Início do inventário de áreas verdes, praças e jardins; 

 Levantamento de processos administrativos que ainda aguardam as 
confecções de escrituras; 

 Organização dos laudos imobiliários com suas respectivas áreas; 

 Fechamento do inventário 2019 com zero divergência; 

 Início do processo de regularização das obras públicas, junto ao Corpo de 
Bombeiros, com os Alvarás de Funcionamento. 
 

 Patrimônio Móvel: 

 Encerramento do leilão de bens móveis iniciado em 2018 e finalizado em 
2019, com previsão inicial estimada no valor de R$ 108.876,00 (cento e oito 
mil, oitocentos e setenta e seis reais), no entanto, foi alcançado um valor de 
R$ 196.200,00 (cento e cinquenta e seis mil e setecentos e noventa reais), 
que superou o planejado em R$ 87.324,00 (oitenta e sete mil, trezentos e 
vinte e quatro reais). 

 Fechamento do exercício 2019, junto à contabilidade sem divergências de 
valores, com registros patrimoniais no exercício de 2019, totalizando um 
montante de R$ 4.033.942,26 (quatro milhões, trinta e três mil, novecentos e 
quarenta e dois reais e vinte e seis centavos). 

 Início dos procedimentos para a realização dos Leilões 2020 para bens 
móveis e imóveis; 

 Inventário de bens patrimoniais para o exercício 2020. 
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COMPRAS PÚBLICAS 

 Implantação do Cronograma de Compras- Decreto nº 5748 de 13 de 
dezembro de 2017- regulamentando o cronograma de compras da Prefeitura 
e da Saúde; 

 Termo de Referência consolidado - as unidades requisitantes que desejam 
solicitar o mesmo objeto ou serviço abrem um só processo, com as 
informações de todos participantes. (Ex: pedidos, dotações, local de entrega, 
etc.); 

 Busca de padronização de materiais cujos pedidos são comuns a todas as 
unidades (Ex: móveis, eletrodomésticos, ar condicionado, computadores, 
material de higiene e limpeza, etc) que, associado ao Cronograma de 
Compras, permite a realização de cotações; 

 Assinatura de Licença ao uso do Banco de Preços para pesquisar preços que 
já foram cotados em outros órgãos, podendo ser utilizado como orçamento. 

 

Com o objetivo de aumentar as aquisições de bens e serviços das Microempresa, 

Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual de dentro e fora do 

município, a gestão realizou, em parceria com o Sebrae, todo um trabalho de para 

fortalecer as compras públicas, obtendo bons resultados conforme gráficos abaixo. 

 

Perfil das aquisições de Anchieta por município 
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO 

AÇÕES DO PROGRAMA 

  METAS FÍSICAS METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição da 

Ação 
Descrição 
do Produto 

Unidade 
de 

Medida 

Meta 
Física 
2019 

Meta 
Física 

realizada 

 Meta 
Financeira 

PPA  

Autorizado 
LOA + 

Alterações  

 Meta 
Financeira 
Realizada  

2.003 

Remuneração 
de Pessoal 
Ativo do 
Gabinete do 
Prefeito  

Pessoal 
remunerado 

% 100 100 
     

1.087.266,92  
 1.114.866,29  

    
1.088.435,77  

2.004 

Administ. 
Assessoram. 
ao Prefeito  
 

Unidade 
administ. 
mantida 

Unidade 1 1 
       

226.000,00  
     

294.701,52  
       

202.790,94  

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PROCURADORIA 

AÇÕES DO PROGRAMA 

  METAS FÍSICAS METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição da 

Ação 
Descrição 
do Produto 

Unid. de 
Medida 

Meta 
Física 
2019 

Meta 
Física 

realizada 

 Meta 
Financeira 

PPA  

 Autorizado 
LOA + 

alterações  

 Meta 
Financeira 
realizada  

2.007 
Manutenção 
da Assistência 
Judiciária  

Assistência 
Judiciária 
Mantida 

Unidade 1 1 
     

229.713,47  
             

248.271,45  
              

237.662,88  

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONTROLADORIA 

AÇÕES DO PROGRAMA 

  METAS FÍSICAS METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição da 

Ação 
Descrição do 

Produto 
Unid. de 
Medida 

Meta 
Física 
2019 

Meta 
Física 

realizada 

 Meta 
Financeira 

PPA  

 Autorizado 
LOA + 

alterações  

 Meta 
Financeira 
realizada  

2.008 

Remuneração 
de Pessoal 
Ativo da 
Controladoria  

Pessoal 
Remunerado 

% 100 100     487.377,24  
     

428.057,99  
           

410.053,64  

2.009 
Administração 
da Unidade  

Unidade 
Administrativa 
Mantida 

Unidade 1 1       33.050,00  
       

35.551,41  
            

28.875,70  

 

A Unidade Central de Controle Interno (UCCI) assessorou a gestão municipal na 

elaboração de justificativa dos achados apontados na prestação de contas anual do 

exercício do ano 2017 – Prefeito e da PCA do exercício de 2018 – Ordenador; 
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assessorou na elaboração do Plano de Ação da Receita, bem como no seu 

monitoramento e auxiliou ainda na defesa quanto a fiscalização no IPASA. 

A UCCI, da Prefeitura de Anchieta, saiu da septuagésima quarta colocação para 

segundo lugar no ranking estadual. Tendo como consequência a visibilidade de um 

trabalho sério e competente, as prefeituras de Rio Novo do Sul e Baixo Guandu 

solicitaram uma palestra sobre o êxodo desta unidade. Nesses encontros foi 

explanado temas como Responsabilização de Agentes Públicos perante ao Tribunal 

de Contas e Estruturação com providências para o final de mandato. 

A Controladoria Geral recomendou ao Gabinete do Exmº. Sr. Prefeito a instauração 

de 03 (três) Tomadas de Contas Especial, e acompanhou outras três, monitorando 

e assessorando assim o total de 08 (oito) processos de Tomadas de Contas 

Especiais, que foram devidamente formalizados, para apurar responsabilidade por 

ocorrência de dano à administração pública, conforme tabela abaixo: 

 

Tomada de Contas 

 

Nº Decreto 

Órgão/Secretaria que 
requisitou 

instauração 

Ausência de Recolhimento Previdenciário 
– IPASA. 

A – Nº 99/2017 TCE-ES 

Contratação da Empresa Pró-Memória 
Serviços Ltda./EPP. 

A – Nº 98/2017 TCE-ES 

Ausência de Recolhimento Previdenciário 
– INSS. 

A – Nº 
115/2018 

TCE-ES 

Prestação de Contas apresentada pela 
Colônia de Pesca. 

A – Nº 
117/2018 

TCE-ES 

Construção de Praça na beira da Lagoa 
de Iriri. 

A – Nº 
181/2019 

Finalizado 

Fornecimento e instalação de postes para 
iluminação pública com placas 
fotovoltaicas, incluindo os postes, sistema 
solar e luminárias – SAFELY. 

A – Nº 
198/2019 

TCE-ES 

Fornecimento de madeira aos pescadores 
pela Secretaria de Pesca. 

A – Nº 
207/2019 

Comissão 

Locação de tendas - Secretaria Municipal 
de Esportes e Juventude. 

A – Nº 
213/2019 

Comissão 

Apuração de possíveis irregularidades na 
execução dos poços artesianos 
contratados. 

A – Nº 
236/2019 

Comissão 
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE FAZENDA 

AÇÕES DO PROGRAMA 

   METAS FÍSICAS METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição 

da Ação 

Descrição 

do Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Meta 

Física 

2019 

Meta 

Física 

realizada 

Meta 

Financeira 

PPA 

Autorizado 

LOA + 

Alterações 

Meta 

Financeira 

realizada 

 

2.021 

Remun.de 

Pessoal 

Ativo da 

Secretaria 

da Fazenda 

 

Pessoal 

Remunerado 
% 100 100 3.840.302,78 4.494.176,42 3.068.064,60 

 

2.022 

 

Administ.  

da Unidade 

 

Unidade 

mantida 

Unidade 1 1 587.900,00 679.008,80 603.789,22 

 

A receita total orçada na LOA para o ano de 2019, foi estimada em R$ 199.769.877,57 

(cento e noventa e nove milhões, setecentos e sessenta e nove mil, oitocentos e 

setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos). O valor arrecadado líquido no ano, 

foi de R$ 278.190.872,15 (duzentos e setenta e oito milhões, cento e noventa mil, 

oitocentos e setenta e dois reais e quinze centavos), apresentando uma arrecadação 

para mais em relação ao orçado, no montante de R$ 78.420.994,58 (setenta e oito 

milhões, quatrocentos e vinte mil, novecentos e noventa quatro reais e cinquenta e 

oito centavos). 

 

POLÍTICA DE RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA 

A Secretaria de Fazenda do município, através da coordenação de Dívida Ativa tem 

o dever de inscrever em Dívida Ativa lançamentos de devedores (artigo 314 § 2º - 

Lei 123/2002).  É dado ciência aos contribuintes devedores amigavelmente da 

cobrança, através de notificação (artigo 317 Inciso I §1º- Lei 123/2002). Todo débito 

inscrito em Dívida Ativa gera uma CDA- Certidão de Dívida Ativa (artigo 315 - Lei 

123/2002) que é encaminhada para Procuradoria.  
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O trâmite é igual para todos contribuintes e esse procedimento consta no Decreto 

5716 de 29 de setembro de 2017 (artigo 4º Inc. III Instrução Normativa (IN) STB nº 

03/2017 de pag.02 a pag. 10). 

 

O DESEMPENHO DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS 

De acordo com  os dados disponíveis no Siconfi (Sistema de Informações Contábeis 

e Fiscais do Setor Público Brasileiro) e no CAUC (Serviço Auxiliar de Informações 

para Transferências Voluntárias), a Prefeitura de Anchieta recebeu nota A do 

Tesouro Nacional.  

A nota é referente a situação equilibrada em suas receitas, demonstrando uma boa 

capacidade de pagamento. A classificação é definida por indicadores de 

endividamento, poupança corrente e liquidez. Ao serem combinados, esses dados 

resultarão na nota Capag, que pode ser A, B, C ou D. São três os indicadores que 

levaram Anchieta a alcançar a nota “A”, em 2019: dívida consolidada/receita corrente 

líquida (3,67%); despesa corrente/receita corrente (80,00%) e obrigações 

financeiras/disponibilidade de caixa (17,10%). 

Segundo o Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (Cauc), 

Anchieta cumpriu os itens para alcançar a classificação: adimplência financeira, 

encaminhamento das contas anuais e aplicação mínima de recursos em saúde e 

educação. 

A Secretaria de Fazenda, juntamente com a Procuradoria Geral e Controladoria 

atuaram de forma decisiva para alcançar o resultado positivo na arrecadação, em 

2019:  

 

01)  Ação para revisão dos critérios para recebimento de Royalties de petróleo e 

gás natural junto à ANP – Produto: Decisão Judicial favorável com efeitos a 

partir de outubro de 2017 com incremento médio de R$ 600.000,00 mensais, 

totalizando de outubro de 2017 a dezembro de 2019 aproximadamente R$ 

15.000.000,00 – Fase em andamento: Apresentação de contestação aos 

cálculos dos retroativos apresentados pela ANP (Aguardando decisão judicial) 

– Ação 0029451-32.2016.4.02.5001 – Valor Retroativo a receber R$ 

78.494.402,60 (Cálculos elaborados pela Secretaria de Fazenda Municipal e 

aceitos pela Justiça Federal na contestação do município). 
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02)  Reformulação do Setor de Gestão de Recursos fortalecendo a captação via 

emendas parlamentares e convênios com os Governos Federal e Estadual, 

atingindo valores recordes no município, mais de 17 milhões de reais entre 

2017 e 2019 conforme relatórios do Setor de Gestão de Convênios; 

 

03) Instituição dos “Agentes de Captação de Recursos” em todas as unidades 

administrativas (Decreto nº 285/2017); 
 

04) Recadastramento imobiliário parcial na Sede do município – Decreto nº 

5777/2018 – Resultado: 245 imóveis recadastrados com área total de 

edificação acrescida em 31.500M², que resultará num incremento de receita 

em 2020; 

 

05) Revisão das DOT’S (ICMS) resultando num aumento da base de cálculo do 

VAF 1 em mais de 01 bilhão de reais para a apuração do Índice de 

Participação no ICMS (IPM) aplicado ao exercício de 2018, resultando num 

incremento 0,5 % que representou mais de R$12.000.000,00 de receita 

recuperada. 
 Fonte: https://internet.sefaz.es.gov.br/informacoes/arrecadacao/ipm/rel_publicos/resultado.php); 

 

06)  Atualização de parte da Legislação Tributária Municipal   

 Lei 1249/17 (ISSQN instituições financeiras); 

 Lei 1235/2017 (Alterando composição da Junta de Impugnação Fiscal); 

 L.C 40/2017 (Proibições à contribuintes em débito com a Fazenda 

pública de Anchieta); 

 L.C 49/2018 (Previsão do fato gerador do ITBI); 

 PROJETO DE LEI 16/19 (Previsão para parcelamentos de Créditos 

Tributários e correção de dispositivo sobre Serviços Cartorários e de 

Pessoas Físicas); 

 

07)  Aprovação de Lei Municipal que estabelece procedimentos para a cobrança 

administrativa de créditos da Fazenda Pública – Lei 1358/2019 – em fase de 

implantação; 

 

08)  Implantação de novos programas para pagamento de dívidas com a Fazenda 

Pública Municipal, propiciando a adesão de contribuintes do IPTU, ISSQN, 

ITBI e multas diversas, com o efetivo recebimento de mais de R$ 

19.000.000,00 em 2017 e 2018; 

 

09)  Negociação por meio de Transação Tributária com a Empresa Samarco 

Mineração S.A. para o recebimento de dívida de IPTU em esfera 

Administrativa e Judicial, num valor acima de 85 milhões de reais, sendo a 

primeira parcela de R$ 44.927.810,79 paga em julho de 2019, restando uma 

parcela de R$ 40.544.000,00 a ser paga até julho de 2020. 

 

https://internet.sefaz.es.gov.br/informacoes/arrecadacao/ipm/rel_publicos/resultado.php
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10) Elaboração de Termo de Referência para contratação de Serviços Técnicos 

Especializados – Processo Nº 10428/2019: 

 Revisão da Planta Genérica de Valores (PGV); 

 Continuação do Recadastramento Imobiliário; 

 Revisão da Legislação Tributária; 

 Revisão do Perímetro Urbano; 

 Capacitação de Servidores; 

 Delimitação Geográfica dos Bairros; 

 Cadastramento dos emplacamentos oficiais de numeração predial e 
logradouros.  

 

Em 2019, o município captou o montante de R$ 7.507.805,00 (sete milhões, 

quinhentos e sete mil, oitocentos e cinco reais) referente a recursos de órgãos 

Estadual e Federal, via emendas parlamentares e convênios. Foram adquiridos 

veículos e equipamentos diversos, realizados investimentos como a construção do 

muro de contenção da maré, na Ponta dos Castelhanos; Escola Tom e Jerry; Orla 

da praia dos Castelhanos. 
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE GOVERNO 

AÇÕES DO PROGRAMA 

      METAS FÍSICAS METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição da 

Ação 
Descrição do 

Produto 

Unidade
de 

Medida 

Meta 
Física 
2019 

Meta 
Física 

realizada 

Meta 
Financeira 

PPA 

Autorizado 
LOA + 

alterações 

Meta 
Financeira 
realizada 

 

2.010 

Administração 
da Unidade 

Unidade 
Administrativa 

mantida 
Unidade 1 1 527.230,79 643.873,00 575.035,28 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE AGRICULTURA 

AÇÕES DO PROGRAMA 

   METAS FÍSICAS METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição 
da Ação 

Descrição do 
Produto 

Unidade 
de 

Medida 

Meta 
Física 
2019 

Meta 
Física 

realizada 

Meta 
Financeira 

PPA 

Autorizado 
LOA + 

alterações 

Meta 
Financeira 
realizada 

 
2.077 

Remun. de 
Pessoal 
Ativo da 
SEMAA  

Pessoal 
Remunerado 

% 100 100 1.200.855,88  1.071.049,33  1.069.898,29 

 
2.078 

 
Administ. da 
Unidade  

Unidade 
Administrativa 
mantida 

Unidade 1 1 230.800,00 171.460,40 124.510,73 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GERÊNCIA ESTRATÉGICA DE CULTURA 

AÇÕES DO PROGRAMA 

      METAS FÍSICAS  METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição da 

Ação 
Descrição 
do Produto 

Unidade 
de 

Medida 

Meta 
Física 
2019 

Meta 
Física 

Realizada 

Meta 
Financeira 

PPA 

Autorizado 
LOA + 

alterações 

Meta 
Financeira 
realizada 

 
 
2.118 

Remuneração 
de Pessoal 
Ativo da 
Gerência de 
Cultura  

 
Pessoal 
Remunerad
o 

 
 

% 100 100  263.981,55 312.538,47  312.115,12 

 
2.119 

 
Administ. da 
Unidade  

Unidade 
Administrati
va mantida 

 
Unidade 1 1 57.720,00  91.900,30  91.043,40 
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

AÇÕES DO PROGRAMA 

      METAS FÍSICAS  METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição 
da Ação 

Descrição do 
Produto 

Unidade 
de 

Medida 

Meta 
Física 
2019 

Meta 
Física 

realizada 

Meta 
Financeira 

PPA 

Autorizado 
LOA + 

alterações 

Meta 
Financeira 
realizada 

 
2.051 

Remun. de 
Pessoal   

Pessoal 
remunerado 

 
% 

100 100 1.143.243,74 1.342.068,54  1.323.428,33 

2.052 Administ. da 
Unidade  

Unidade 
Administrativa 
mantida 

 
Unidade 1 1 22.460,00  297.871,03  2.069.822,74 

2.053 Gestão do 
SUAS  

SUAS gerido Unidade 
1 1  25.752,16  29.050,17  5.880,90 

 
 
2.054 

Assistência 
à Criança e 
Adolescente
/Conselho 
Tutelar  

Crianças e 
Adolescentes 
Assistidos  

 
 

% 100 100 39.060,00  53.765,74 49.906,84 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE ESPORTES 

AÇÕES DO PROGRAMA 

      METAS FÍSICAS  METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição 
da Ação 

Descrição do 
Produto 

Unidade 
de 

Medida 

Meta 
Física 
2019 

Meta 
Física 

Realizada 

Meta 
Financeira 

PPA 

Autorizado 
LOA + 

Alterações 

Meta 
Financeira 
Realizada 

2.108 
Remun.de 
Pessoal A  

Pessoal 
remunerado 

% 100 100 899.864,93  1.172.138,99 1.155.673,52 

2.109 
Administ. da 

Unidade  

Unidade 
Administrativa 

mantida 
Unidade 1 1 

 
226.950,00 

 292.971,66 257.369,22 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO 

AÇÕES DO PROGRAMA 

      METAS FÍSICAS METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição da 

Ação 
Descrição do 

Produto 

Unidade 
de 

Medida 

Meta 
Física 
2019 

Meta 
Física 

realizada 

Meta 
Financeira 

PPA 

Autorizado 
LOA + 

alterações 

Meta 
Financeira 
realizada 

 
2.093 

Remuneração de 
Pessoal Ativo  

Pessoal 
Remunerado % 100 100 417.974,63  574.791,22 572.919,98 

2.094 Administração da 
Unidade  

Unidade 
Administrativa 
mantida 

Unidade 1 1  51.500,00 72.742,21 62.547,73 

2.095 Manutenção do 
CONDESUL  

Condesul 
mantido 

Unidade 1 1 50.000,00 10.002,50 10.000,00 
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 

AÇÕES DO PROGRAMA 

      METAS FÍSICAS  METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição 
da Ação 

Descrição do 
Produto 

Unidade 
de 

Medida 

Meta 
Física 
2019 

Meta 
Física 

realizada 

Meta 
Financeira 

PPA 

Autorizado 
LOA + 

alterações 

Meta 
Financeira 
realizada 

 
2.068 

Remun.de 
Pessoal 
Ativo da 
SEMAN 

Pessoal 
remunerado 

% 100 100 1.039.886,52  937.068,52 903.062,19 

 
2.069 

 
Administ.da 

Unidade 

Unidade 
Administrativa 

mantida 
Unidade 1 1 189.000,00  172.485,46 145.396,92 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE PESCA 

AÇÕES DO PROGRAMA 

      METAS FÍSICAS  METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição 
da Ação 

Descrição do 
Produto 

Unidade 
de 

Medida 

Meta 
Física 
2019 

Meta 
Física 

realizada 

Meta 
Financeira 

PPA 

Autorizado 
LOA + 

alterações 

Meta 
Financeira 
realizada 

 
2.082 

Remun.de 
Pessoal Ativo 
da SEMPA  

Pessoal 
remunerado % 100 100  429.511,73  528.238,89  523.990,41 

 
2.083 

 
Administ. da 
Unidade  

Unidade 
administrativa
. mantida 

Unidade 1 1 47.350,00  82.591,94 64.037,45 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GERÊNCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 

AÇÕES DO PROGRAMA 

          META FÍSICA REALIZADA 

Código 
Descrição da 

Ação 
Descrição do 

Produto 

Unidade 
 de 

Medida 

Meta 
Física 
2019 

Meta 
Física 

realizada 

Meta 
Financeira 

PPA 

Autorizado 
LOA + 

alterações 

Meta 
Financeira 
realizada 

 
2.113 

 
Administração 
da Unidade 
  

Unidade 
Administrativa 
Mantida 

Unidade 1 1  637.004,97  893.058,67 846.215,96 
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE TURISMO 

AÇÕES DO PROGRAMA 

      METAS FÍSICAS  METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição da 

Ação 
Descrição do 

Produto 

Unidade 
de 

Medida 

Meta 
Física 
2019 

Meta 
Física 

realizada 

Meta 
Financeira 

PPA 

Autorizado 
LOA + 

alterações 

Meta 
Financeira 
realizada 

 
2.086 

Remuneração 
de Pessoal 
Ativo da 
SETUR  

Pessoal 
Remunerado Percent

agem 
100 100  1.025.614,25  981.290,34 924.048,61 

 
2.087 

 
Administração 
da Unidade  

Unidade 
Administrativa 
Mantida 

Unidade 1 1 419.950,00  645.215,12  563.324,52 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

AÇÕES DO PROGRAMA 

      METAS FÍSICAS  METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição da 

Ação 
Descrição do 

Produto 
Unid. de 
Medida 

Meta 
Física 
2019 

Meta 
Física 

realizada 

Meta 
Financeira 

PPA 

Autorizado 
LOA + 

alterações 

Meta 
Financeira 
realizada 

 
 
2.096 

Remuneração 
de Pessoal 
Ativo da 
Secretaria de 
Infraestrutura  

Pessoal 
Remunerado 

% 100 100 5.259.543,21  5.792.085,53  5.715.880,57 

 
2.097 

 
Administração 
da Unidade  

Unidade 
Administrativa 
mantida 

Unidade 1 1  975.810,00 975.283,41 801.738,84 
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Programa: 004 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Objetivo do Programa: Prover Serviços de TI seguros, eficientes, com qualidade, alinhados às 

necessidades da municipalidade.  

Macro objetivo: GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS 

Público alvo: Administração Interna e População em Geral 

AÇÕES DO PROGRAMA 

      METAS FÍSICAS  METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição da 

Ação 

Descrição do 

Produto 

Unid. de 

Medida 

Meta 

Física 

2019 

Meta 

Física 

Realizada 

Meta 

Financeira 

PPA 

Autorizado 

LOA + 

Alterações 

Meta 

Financeira 

Realizada 

 

2.011 

Organização 

e Manutenção 

da Estrutura 

Tecnológica 

da PMA 

Estrutura 

Tecnológica da 

PMA 

reorganizada 

% 70 80 500.310,01 385.139,92 367.513,01 

 

INOVAÇÃO 

O setor de Tecnologia da Informação conta com 12 colaboradores, 42 servidores de 

rede, 2 appliance responsáveis pelo controle de trafego de dados e ativos de rede, 

distribuídos em 3 salas: Datacenter, Gerência de Tecnologia e Suporte em Tecnologia. 

Todas localizadas na sede da Prefeitura Municipal. Em 2019, buscou atender as 

demandas/necessidades das Unidades Administrativas da Prefeitura, da melhor forma 

possível, merecendo destaque as ações: 

 Implementação da sincronização do controle de contas de acesso à rede de 

computadores da Prefeitura com o sistema ERP da E&L, bloqueando o acesso, 

assim que o funcionário é desligado, para evitar que pessoas que não fazem mais 

parte da administração, tenham acesso aos dados que trafegam na rede. 

 Reformulação do termo de referência para a aquisição de novos computadores; 

 Padronização nas descrições dos equipamentos de informática; 

 Implementação do servidor que proverá mídias para o projeto de TV Institucional; 

 Desenvolvimento de programas de computador capazes de disponibilizar os 

dados corretos para o Portal da Transparência; 

 Desenvolvimento do projeto de Vídeo Monitoramento do Parque Sede da RDS 

Papagaio; 

 Desenvolvimento do projeto de cabeamento estruturado do Centro Administrativo 

II; 

 Alinhamento das informações do Portal da Transparência com as exigências do 

TCEES; 
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 Implementação do piloto da ação Local Conectado, com pontos, na frente da sede 

da Prefeitura Municipal e na Casa do Cidadão; 

 Desenvolvimento dos projetos de WiFi para disponibilizar acesso à internet a 

todos alunos, em horários controlados, e aos Chromebooksem 24 escolas da rede 

municipal de ensino; 

 Início do desenvolvimento do software de gestão para controle das conexões WiFi 

nas escolas. 

 Implementação do servidor que proverá medias para o projeto de TV Institucional; 

 Foram registrados 2.343 chamados para atendimento técnico, entre 02 de janeiro 

a 31 de dezembro de 2019.  

 

Metas físicas da Tecnologia da Informação 

 METAS FÍSICAS 

 2017 2018 2019 

REESTRUTURAÇÃO DO DATACENTER 35% 49% 67% 

LICENCIAMENTO DE SOFTWARES 45% 71% 93% 

 

MÉDIA DOS PERCENTUAIS (ALVO) 

 

40% 

 

60% 

 

80% 

 

Detalhamento da 1ª meta física do PPA 2019 

REESTRUTURAÇÃO DO DATACENTER Concluído  65% 

N° DESCRIÇÃO PESO % do Total CONCLUSÃO 

0 Janeiro de 2017 10% 10% 100% 

1 Aquisição e instalação dos servidores de rede 20% 20% 100% 

2 
Aquisição e instalação do servidor de 
armazenamento 20% 20% 100% 

3 Aquisição e instalação de nobreak 8% 0% 0% 

4 Aquisição e instalação de ativos de rede 8% 1% 15% 

5 Aquisição e instalação de robô de backup 14% 0% 0% 

6 Reforma física da sala 10% 4% 40% 

7 Reorganização da estrutura lógica 10% 10% 100% 
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Detalhamento da 2ª meta física do PPA 2019 

LICENCIAMENTO DE SOFTWARE Concluído   94% 

N° DESCRIÇÃO PESO % do Total CONCLUSÃO 

 

1 Solução para office 14% 9% 60% 

2 Solução para e-mail 14% 14% 100% 

3 Solução para lync 14% 14% 100% 

4 Licença antivirus 14% 14% 100% 

5 Licença sql 14% 14% 100% 

6 Licença windows server 14% 14% 100% 

7 Licença firewall 14% 14% 100% 
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Programa: 006 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E ESTRATÉGICO 

Objetivo do Programa: Buscar o equilíbrio na distribuição de recursos para o atendimento das carências 
apontadas pelos programas e projetos prioritários da Administração.  

Macro objetivo: GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS 

Público alvo: Todas as Unidades Administrativas e População em Geral. 

AÇÕES DO PROGRAMA 

      METAS FÍSICAS METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição da 

Ação 

Descrição do 

Produto 

Unid. de 

Medida 

Meta 

Física 

2019 

Meta 

Física 

realizada 

Meta 

Financeira 

PPA 

Autorizado 

LOA + 

alterações 

Meta 

Financeira 

realizada 

 

2.013 

Elaboração e 

monitoramento 

dos 

Instrumentos de 

Planejamento 

 

Instrumentos 

de Gestão 

elaborados 

Unidade 5 5 238.759,24 275.953,02 271.908,60 

Em março, foram elaborados o Relatório de Gestão- RELGES 2018 e o Índice de Efetividade da Gestão Municipal- 

IEGM 2018; em abril, foi protocolado o Projeto de Lei nº 02/2019- LDO 2020 e encaminhado o Relatório de Avaliação 

do PPA- ano base 2018, à Câmara. No 2º quadrimestre, foi protocolado o Projeto de Lei da LOA 2020, totalizando 5 

instrumentos de gestão. 

 

Programa: 008 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS 

Objetivo do Programa: Valorizar o capital humano da municipalidade visando a qualidade de vida do 

servidor e melhoria dos serviços prestados à população.  

Macro objetivo: GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS 

Público alvo: Servidores Municipais 

AÇÕES DO PROGRAMA 

      METAS FÍSICAS METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição 

da Ação 

Descrição do 

Produto 

Unid. de 

Medida 

Meta 

Física 

2019 

Meta 

Física 

realizada 

Meta 

Financeir

a PPA 

Autorizado 

LOA + 

alterações 

Meta 

Financeira 

realizada 

2.019 Manutenção 

da Escola 

de Governo  

Servidor 

Capacitado/ 

Qualificado 

 

Unidade 
250 300 4.750,00 311,00 0,00 

 

 

2.020 

Manutenção 

da 

Estratégia 

de Saúde 

Ocupacional 

do Servidor  

Serviços da 

Estratégia da 

Saúde 

Ocupacional 

Mantido 

 

 

% 

80 77 40.000,00 24.923,00 24.550,92 
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ESTRATÉGIA DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR 

A Estratégia de Saúde Ocupacional do Servidor realiza o monitoramento do 

absenteísmo por doença dos servidores, bem como o controle e lançamento dos 

atestados protocolados na Prefeitura Municipal de Anchieta. Esse monitoramento 

desde o dia 04 de outubro de 2017 vem sendo norteado através da Instrução 

Normativa SRH nº 08/2017 que dispõe sobre os procedimentos para apresentação 

de Atestados médicos e Odontológicos, 

No ano de 2019, a equipe psicossocial acompanhou 373 (trezentos e setenta e três) 
servidores, com abordagens diretas nos casos de dependência química, 
readaptação funcional, anamnese ocupacional e acompanhamento de familiar. 
    
 
 Campanha Outubro Rosa & Novembro Azul 

A Estratégia de Saúde Ocupacional do Servidor (ESOS) desenvolveu a 
Campanha de Promoção a Saúde relacionada com a Campanha Nacional Outubro 
Rosa & Novembro Azul. 

Foram confeccionados camisas e folders, bem como decoração no ambiente 
laboral a fim de impulsionar e fomentar a curiosidade por parte dos integrantes da 
equipe e servidores que foram atendidos nos referidos meses sobre a importância 
da prevenção do câncer de mama e útero e câncer de próstata. A medida adotada 
pela ESOS visa aumentar a saúde e o bem-estar, implicando o fortalecimento da 
capacidade individual e coletiva para lidar com a multiplicidade dos determinantes e 
condicionantes da saúde.  

 

 Trabalho de Conscientização em Segurança do Trabalho   

A Estratégia de Saúde Ocupacional do Servidor, em parceria com a Secretaria 
de Infraestrutura Municipal, executou ações pontuais sobre segurança do trabalho. 
Foram realizadas visitas em trabalhos externos, orientações a respeito do uso 
correto e conservação dos EPI´S – Equipamento de Proteção Individual e temas 
relacionados à saúde ocupacional. 
O DDS - Diálogo Diário de Segurança também foi realizado, foram abordados por 10 
minutos temas relacionados a saúde e segurança do trabalho como: EPI´S, 
segurança no trânsito e uso do cinto de segurança, higiene bucal, brincadeiras no 
ambiente de trabalho com reforço positivo sobre respeito ao próximo, estresse, 
hipertensão arterial, violência, uso abusivo de álcool e drogas, Novembro Azul e 
Dezembro Vermelho. 
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PROGRAMA: 009 - GESTÃO TRIBUTÁRIA 

Objetivo do Programa: Melhor eficiência na Gestão Financeira e Tributária do Município.  

Macro objetivo: GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS 

Público alvo: Contribuinte em geral 

AÇÕES DO PROGRAMA 

      METAS FÍSICAS METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição 

da Ação 

Descrição do 

Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Meta 

Física 

2019 

Meta 

Física 

realizada 

Meta 

Financeira 

PPA 

Autorizado 

LOA + 

Alterações 

Meta 

Financeira 

Realizada 

 

 

2.023 

 

Reestrut. da 

Área 

Tributária  

Área Tributária 

Reestruturada 

com Respectivo 

Aumento da 

receita própria 

arrecadada 

% 40 10 51.000,00 14.176,04 11.890,00 

 

 OBS: O recadastramento está em execução nos bairros Porto de Cima, Morro da Penha, João XXIII, 

Centro, Quitiba, Coqueiro, São Pedro, Inhaúma, Justiça, Alvorada, Antônio Pedro Tavares, Jardim das 

Oliveiras. Loteamentos: Dom Helvécio, Praia do Coqueiro, João XXIII, Justiça I, Justiça II, Otávio 

Manoel de Oliveira. 
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UNIDADE 

ORÇAMENTÁRIA: 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

ANCHIETA 
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Programa: 001 - AÇÃO LEGISLATIVA 

Objetivo do Programa: Desenvolver as atividades legislativas de apreciação e proposições do Poder 
Legislativo e exercer fiscalização e controle externo dos órgãos e representantes do Poder Público.  

Público alvo: População em Geral 

AÇÕES DO PROGRAMA 

  METAS FÍSICAS METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição 
da Ação 

Descrição 
do Produto 

Unidade 
de 

Medida 

Meta 
Física 
2019 

Meta 
Física 

realizada 

 Meta 
Financeira 

PPA  

 Autorizado 
LOA + 

alterações  

 Meta Financeira 
Realizada  

2.001 
Desenvolv. 
do Legislativo  

Pessoal 
remunerado 

% 100 100 
   

13.242.000,00  

               
13.242.000,00  

      
11.853.541,97  

2.002 

Melhoria e 
Conservação 
das 
Instalações 
do Prédio do 
Legislativo  

Manutenção 
realizada 

% 90 50 
            

60.000,00  
                       

60.000,00  
               

5.176,00  
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UNIDADE 

ORÇAMENTÁRIA: 

 

INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA DE 

ANCHIETA- IPASA 
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Programa: 036 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPASA 

Objetivo do Programa: Garantir a operacionalização dos processos internos observando os limites de gastos 
da Taxa de Administração. 

Público alvo: Servidores Aposentados, Pensionistas e Ativos 

AÇÕES DO PROGRAMA 

  METAS FÍSICAS METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição 
da Ação 

Descrição 
do Produto 

Unidade 
de 

Medida 

Meta 
Física 
2019 

Meta 
Física 

realizada 

 Meta 
Financeira 

PPA  

 Autorizado 
LOA + 

alterações  

 Meta 
Financeira 
realizada  

2.151 

Mnutenção da 
atividade 

administrativa
do IPASA 

Atividades 
administrativas 

mantidas 
% 100 100 

        
1.400.000,00  

                   
1.400.000,00  

           
921.801,89  

 

 

 

Programa: 037 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO FUNDO FINANCEIRO 

Objetivo do Programa: Assegurar os benefícios dos aposentados e pensionistas.  

Público alvo: Servidores Aposentados e Pensionistas 

AÇÕES DO PROGRAMA 

  METAS FÍSICAS METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição da 

Ação 
Descrição 
do Produto 

Unidade  
de Medida 

Meta 
Física 
2019 

Meta 
Física 

realizada 

 Meta 
Financeira 

PPA  

 Autorizado 
LOA + 

alterações  

 Meta Financeira 
realizada  

2.152 

Pagamento de 
Benefícios a 
Segurados do 
Fundo 
Financeiro  

Benefícios do 
Fundo 
Financeiro 
Concedidos 

Unidade 18 83 
      

10.116.914,16  
                 

12.297.914,16  
      

11.712.456,03  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

157 
 

 

Programa: 038 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 

Objetivo do Programa: Assegurar os benefícios dos aposentados e pensionistas.  

Público alvo: Servidores Aposentados e Pensionistas 

AÇÕES DO PROGRAMA 

  METAS FÍSICAS METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição da 

Ação 
Descrição do 

Produto 

Unidade  
de 

Medida 

Meta 
Física 
2019 

Meta 
Física 

realizada 

 Meta 
Financeira 

PPA  

 Autorizado 
LOA + 

Alterações  

 Meta 
Financeira 
Realizada  

2.153 

Pagamento 
de Benefícios 
a Segurados 
do Fundo 
Previdenciário  

Benefícios do 
Fundo 
Previdenciário 
Concedidos  

Unidade 4 10 
        

5.680.000,00  
                   

3.499.000,00  
           

933.152,91  

 

 

 

Programa: 999 - RESERVA DO RPPS - FUNDO FINANCEIRO 

Objetivo do Programa: RESERVA DE CONTINGÊNCIA  

Público alvo: Servidores aposentados, pensionistas e ativos. 

AÇÕES DO PROGRAMA 

  METAS FÍSICAS METAS FINANCEIRAS 

Código 
Descrição da 

Ação 
Descrição 
do Produto 

Unidade  
de 

Medida 

Meta 
Física 
2019 

Meta 
Física 

realizada 

 Meta 
Financeira 

PPA  

 Autorizado 
LOA + 

alterações  

 Meta Financeira 
realizada  

9.999 

Reserva de 
Benefícios 
Futuros -  
Fundo 
Financeiro  

        
       

2.006.890,22  
                  

2.006.890,22  
                          -    
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16. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O PPA 2018-2021 está alinhado às diretrizes do Planejamento Estratégico da Prefeitura 

Municipal de Anchieta. Suas metas estão condizentes com a capacidade fiscal e político-

institucional do Governo. Para acompanhamento das metas dos programas e ações, a 

Gerência Municipal de Planejamento, elaborou um modelo de formulário próprio, 

capacitou os atores envolvidos e orientou quanto ao preenchimento dos dados.  

A avaliação da execução programática foi realizada em todas as unidades 

orçamentárias, subdivididas em programas de governo. Para cada programa foram 

demonstradas as execuções física e financeira das ações, abrangendo todos os órgãos 

do Poder Executivo, do Poder Legislativo e instituto de Previdência.  

Com base no detalhamento das ações realizadas em 2019, percebe-se que na maior 

crise financeira, da história do município, a gestão encontra uma oportunidade de 

desenvolver políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da cultura 

empreendedora, fortalecendo a diversificação econômica, explorando as principais 

características e vocações do município. 

Muitos frutos foram colhidos pela gestão, decorrentes das três frentes de trabalho 

adotadas: contenção das despesas, incremento da receita e ações de desenvolvimento.  

De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED),   

Anchieta foi o município que mais empregou na microrregião nos três últimos anos -2017 

a 2019. No triênio, Anchieta sozinho concentrou 90% do saldo positivo de admissões da 

microrregião, que é composta por Anchieta, Piúma, Iconha, Guarapari, Rio Novo do Sul 

e Alfredo Chaves. No período de janeiro de 2017 a dezembro de 2019 foram admitidas 

6.157 pessoas e demitidas 5.222, o saldo ficou positivo em 935 empregos na cidade, 

enquanto no mesmo período, a microrregião toda, obteve o saldo positivo de 1.039. 

Dessa forma, sem Anchieta, os outros municípios tiveram de saldo, 104 empregos 

formais. 

 

Anchieta recebeu nota A do Tesouro Nacional, conseguindo equilibrar sua receita, 

demonstrando uma boa capacidade de pagamento. De acordo com os dados disponíveis 

no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), são 

três os indicadores que levaram Anchieta a alcançar a nota "A": dívida 
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consolidada/receita corrente líquida (3,67%); despesa corrente/receita corrente (80,00%) 

e obrigações financeiras/disponibilidade de caixa (17,10%). 

 

Com todas as ações já realizadas e com as que ainda pretende implementar, a gestão 

quer ser referência em política pública inovadora e empreendedora retomando os 

caminhos para a reconstrução de um município desenvolvido, fortalecido e de 

oportunidades para todos. 

 

 

 


