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1 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO 

 

Anchieta se originou de uma aldeia de índios catequizada pelos padres jesuítas. O 

primeiro nome da cidade foi Reritigba, que, em tupy significa lugar de muitas ostras. A 

data exata da fundação da cidade é incerta. Alguns historiadores falam em 1561, 

outros em 1567 e outros em 1569 (construção da Igreja), mas todos são unânimes ao 

afirmar que o dia de fundação da cidade foi 15 de agosto. Como este dia é dedicado 

a Nossa Senhora da Assunção, ela foi escolhida padroeira da cidade.  

O nome Anchieta é uma homenagem a José de Anchieta, padre jesuíta espanhol, 

nascido em Tenerife, nas Ilhas Canárias, em 1534. Viveu boa parte de sua vida na 

cidade de Anchieta, onde faleceu. Anchieta foi elevada à categoria de vila com a 

denominação de Benevente, por Alvará de 01 de janeiro de 1759 e elevado à categoria 

de cidade, por Lei Provincial n.º 6, de 12 de agosto de 1887. A atual divisão político-

administrativo de Anchieta é representada pelos distritos de Anchieta (sede), 

Jabaquara e Alto Pongal. 

 

1.1 População rural e urbana 

O município de Anchieta é considerado de pequeno porte populacional. De acordo 

com o IBGE (2017a), em 2018 a população estimada de Anchieta chegou a 28.736 

mil habitantes, já em 2010 era de 23.902, sendo 18.161 (76%) na área urbana e 5.741 

(24%) na zona rural.  Sua extensão territorial de 401,1 km, com 42 comunidades 

(incluindo rurais e urbanas). 

 

Tabela 01 - População total de Anchieta-ES e distribuição por domicílio (número absoluto e percentual) 

População 2018 2010 

Rural  0% 5.741 24% 

Urbana  0% 18.161 76% 

Total 28.736 100% 23.902 100% 

Fonte: IBGE CIDADES  
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Fonte: Instituto de Apoio a Pesquisa e ao Desenvolvimento Jones dos Santos Neves - IJSN. Alterado pela SEMAA de forma 

a visualizar os 05 setores na área rural de Anchieta. 
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2 ASPECTOS ECONÔMICOS 

 

Até o ano de 2015 Anchieta teve sua base econômica pautada, prioritariamente, na 

indústria de mineração. Conforme dados disponíveis em IBGE (2017a), em 2012 o 

Produto Interno Bruto (PIB) atingiu a casa de 5,6 bilhões de reais e estava assim 

distribuído: indústria - 76% (setenta e seis por cento); serviços - 16% (dezesseis por 

cento); impostos – 4 (quatro por cento); administração- 3% (três por cento e a 

agropecuária, que atingiu menos de 1% (um por cento). 

  

Os anos de 2017 a 2019 foram desafiadores e a gestão pública municipal precisou se 

reinventar para atravessar a turbulência provocada pela paralisação da Mineradora 

Samarco. De acordo com o CAGED entre 2015 a 2016, houve 2.374 desligamentos 

de profissionais dos seus postos de trabalho; mais de trezentas empresas encerraram 

as atividades, em Anchieta, conforme dados da Junta Comercial. 

 

Além disso, Anchieta vem sofrendo os reflexos da crise econômica nacional e da 

pandemia do novo coronavírus. Dentre os impactos socioeconômicos destacam-se a 

brusca queda de arrecadação por parte da administração pública, a diminuição 

sistemática de postos de trabalho, alta taxa de desemprego, aumento da desigualdade 

social, violência, etc.  

 

Participação das atividades econômicas no PIB - anos de 2012, 2014 e 2016 
VAB a preços correntes em R$ (x1000) 

ATIVIDADES 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 

AGROPECUÁRIA  20.542,00  0,4% 22.861,00  0,6% 26.255,54  0,6% 25.499,93  0,9%   29.504,74  4,1% 

INDUSTRIA 
 

4.268.001,00  
75,5% 

  

2.895.738,00  
70,9% 

 

3.355.647,92  
72,3%  1.600.901,87  59,0% 

 

138.812,08  
19,5% 

SERVIÇOS   928.243,00  16,4% 749.874,00  18,3%  846.880,44  18,2%  646.485,64  23,8% 
 

254.395,38  
35,7% 

ADMINISTRAÇÃO  186.658,00  3,3% 218.764,00  5,4%   233.991,08  5,0%   223.346,54  8,2% 
  

231.027,55  
32,4% 

IMPOSTOS  249.480,00  4,4% 199.768,00  4,9%  179.016,33  3,9%   218.776,37  8,1%  59.713,17  8,4% 

TOTAL 
  

5.652.924,00  

100,0

% 

 

4.087.005,00  

100,0

% 

  

4.641.791,31  

100,0

% 

  

2.715.010,35  

100,0

% 

  

713.452,92  
100,0% 

Fonte: IBGE CIDADES (2017a) 
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De 2015 a 2019, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, foram realizados 

23.779 serviços de saúde mental e muitas pessoas por perderam seus planos de 

saúde particulares, migraram para o Sistema Único de Saúde – SUS do município, 

justamente em um momento em que a arrecadação se retrai 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. De 

acordo com dados do CADÚNICO, quase 4.000 famílias estão vivendo com renda per 

capita de até R$89,00. 

 

Em 2021, com o retorno das atividades da Samarco espera-se uma recuperação 

desses postos de trabalho e um aquecimento na economia local. 

 

As adequações adotadas nos dois primeiros anos de governo refletiram em 2019 e a 

administração conseguiu implantar políticas de desenvolvimento, apoiando diversas 

ações em prol dos empreendedores do município; conceder benefícios aos 

servidores; fazer 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.  

A gestão tem fortalecido 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. Tem promovido 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.  

Desde 2017, com o lançamento do programa Anchieta Criativa e Empreendedora, o 

município colhe frutos em relação ao fomento de novos postos de trabalho. Com as 

várias obras públicas acontecendo em todo o município, espera-se que o número de 

carteira assinada aumente ainda mais. 

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 econômico 

do município. Entre os projetos integrantes estão aqueles que visam à atração de 
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novas empresas, o aumento da arrecadação, a desburocratização dos processos 

administrativos, a inserção da disciplina empreendedorismo nas escolas da rede 

municipal, entre outros. 

A partir de 2020, com a crise gerada pela pandemia do novo coronavírus Anchieta 

mais uma vez precisou adotar novas formas para manter vivos os setores da 

economia. A gestão amplia o Programa para dar respostas a curto, médio e longo 

prazo à sociedade anchietense. Em sua nova fase passa ser denominado Programa 

de Desenvolvimento Socioeconômico Anchieta Criativa e Empreendedora, mantendo 

alguns projetos e incluindo outros para atender à nova realidade social e econômica 

do município. Em sua nova composição ficaram assim denominados os Projetos: 

 Projeto Governança e Equilíbrio Fiscal;  
 Projeto Anchieta Produtiva e Diversificada;  
 Projeto Anchieta Mais Fácil;  
 Projeto Quatro Estações;  
 Projeto Anchieta em Rede;  
 Projeto Educação Empreendedora e Humanizada;   
 Projeto Anchieta Segura e com Bem-Estar Social;  
 Projeto Anchieta Saudável; 
 Projeto Anchieta com Identidade Cultural; 
 Projeto Anchieta mais Sustentável 

 
 

3 MODELO DE GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 

 

O modelo de gestão da Prefeitura de Anchieta está amparado na Lei 568/2009 

definindo as bases de funcionamento da sua estrutura organizacional em uma visão 

sistêmica e integrada das atividades e dos relacionamentos institucionais e 

organizacionais, para os fins do cumprimento das obrigações da Administração 

Pública Municipal, que são essenciais ao atendimento das necessidades e da 

melhoria da qualidade de vida da população: 

   

O Modelo de Gestão e Organização é estruturado em quatro Sistemas Estruturantes:  

 Sistema Administração Interna e Governança Organizacional  

 Sistema Promoção Humana e Desenvolvimento Social 

 Promoção Empresarial e Desenvolvimento da Economia  

 Sistema Infraestrutura Municipal e Desenvolvimento da Qualidade de Vida 
Comunitária. 
 
 
 

https://www.joserobertoafonso.com.br/tag/crise/
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4 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2021-2024 

 

O Planejamento Estratégico da Prefeitura Municipal de Anchieta visa minimizar os 

impactos sociais e econômicos, com foco no desenvolvimento social e econômico 

sustentável, na qualificação da oferta de serviços públicos, estímulo a cultura 

empreendedora, a diversificação da atividade econômica, a geração de postos de 

trabalho e a distribuição de renda: 

 

Missão: Ser reconhecida, como uma gestão inovadora e participativa e de 

oportunidades. 

 

Visão: Governar com responsabilidade, ética, participação popular e visão inovadora, 

garantindo serviços de qualidade à população anchietense. 

 

Valores: Atendimento ágil e eficaz; sustentabilidade econômica, social e ambiental; 

transparência, ética, inovação; responsabilidade social; valorização e respeito às 

pessoas. 

 

Eixos Estratégicos: 
 

• 1º Eixo: Governança Participativa e Inovadora 

• 2º Eixo: Educação Transformadora e Humanizada 

• 3º Eixo: Saúde e Bem-Estar 

• 4º Eixo: Desenvolvimento Social e Segurança 

• 5º Eixo: Identidade Cultural 

• 6º Eixo: Emprego, Renda e Empreendedorismo 

• 7º Eixo: Infraestrutura e Sustentabilidade 

 

A avaliação geral é que, no mundo pós-pandemia, a forma de se relacionar em 

sociedade será diferente. Além disso, mais do que nunca, os gestores precisarão 

fortalecer os sistemas de saúde e afins. O desafio inclui repensar a organização 

econômica do munícipio e o seu papel frente a nova realidade. 
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5 OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIOECONÔMICO ANCHIETA CRIATIVA E EMPREENDEDORA 

 

 Desenvolver ações socioeconômicas e ambientais para promoção de uma 

cidade criativa e empreendedora com a diversificação e o incremento da 

atividade econômica e qualidade de vida para a população.  

 

6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA 

 

 Promover uma gestão fiscal e administrativa eficiente e equilibrada de forma 

inovadora e transparente, com controle das políticas públicas desenvolvidas; 

 Criar uma ambiência que impulsione os pequenos negócios, fortaleça a cultura 

empreendedora e diversifique a economia local, como estratégia de geração 

de trabalho, renda e inclusão social;   

 Ampliar a desburocratização das normas e dos processos administrativos 

buscando celeridade, simplificação, modernização e eficácia na prestação de 

serviços; 

 Construir uma rede de relacionamento que fortaleça o tecido social, a economia 

solidária, o voluntariado e as parcerias, com vistas a maior eficiência na 

execução das políticas públicas; 

 Fortalecer o potencial turístico municipal nos seus diversos segmentos, como 

importante fonte econômica geradora de emprego, renda e cidadania; 

 Promover o compartilhamento de saberes teóricos e práticos que assegurem a 

cultura empreendedora, a organização e a vivência de um processo educativo 

humanizado em todos os níveis e modalidades de ensino. 

 Promover políticas de segurança e seguridade social com vistas ao 

enfrentamento da desigualdade, vulnerabilidade e criminalidade, elevando a 

harmonia social e o bem estar da população; 

 Promover políticas públicas integradas visando o atendimento integral à saúde 

e a qualidade de vida da população, de maneira resolutiva e humanizada; 

 

 Fortalecer as atividades artísticas e culturais que afirmem a identidade local, 

que valorizem a diversidade e que agreguem valor ao patrimônio material e 

imaterial do município. 
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 Promover a infraestrutura de serviços e obras, o embelezamento da cidade, a 

preservação e recuperação da qualidade ambiental de forma a propiciar a 

melhoria da qualidade de vida da população 

 

7 METODOLOGIA DO TRABALHO 

 

Para acompanhar a evolução do Programa de Desenvolvimento Socioeconômico 

Anchieta Criativa e Empreendedora foi formada uma Comissão Gestora para 

coordenar as etapas do trabalho, acompanhar e monitorar a execução dos planos de 

ação de cada projeto. 

O Prefeito, juntamente com a equipe de governo, fizeram uma avaliação da ações 

desenvolvidas de 2017 a 2020; do cenário socioeconômico pós Pandemia Covid-19 e 

detectaram a necessidade de reformular alguns projetos do Programa de forma 

articulada e integrada com os órgãos da administração municipal e parceiros com 

base nas prioridades definidas no Planejamento Estratégico 2021-2024. 

Os dez projetos do Programa de Desenvolvimento Socioeconômico Anchieta Criativa 

e Empreendedora estão relacionados aos quatro Sistemas Estruturantes e aos sete 

Eixos Estratégicos:  

 

7.1 Sistema Estruturante de Administração Interna e Governança Organizacional 

O objetivo geral do Sistema Estruturante Administração Interna e Governança 

organizacional é assegurar que os interesses da gestão pública municipal estejam 

alinhados aos interesses e necessidades dos munícipes, garantindo a cultura da 

transparência dos atos administrativos e a otimização dos recursos públicos. Os 

objetivos específicos dos projetos que se relacionam a esse Sistema Estruturante são: 

 Eixo Estratégico: Governança Participativa e Inovadora 

 

 Projeto Governança e Equilíbrio Fiscal  

Objetivo: Promover uma gestão fiscal e administrativa eficiente e equilibrada de forma 
inovadora, com controle das políticas públicas desenvolvidas.  
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 Projeto Anchieta Mais Fácil  

Objetivo: Ampliar a desburocratização das normas e dos processos administrativos 
buscando celeridade, simplificação, modernização e eficácia na prestação do serviço. 

 
 Projeto Anchieta em Rede  

Objetivo: Construir uma rede de relacionamento que fortaleça o tecido social, a 
economia solidária, o voluntariado e as parcerias, com vistas a maior eficiência na 
execução das políticas públicas 
 

7.2  Sistema Promoção Humana e Desenvolvimento Social 

O objetivo geral do Sistema Promoção Humana e Desenvolvimento Social é executar 

ações que sejam necessárias à promoção humana da população em termos 

educacionais, assistência e prevenção à saúde, programas sociais de elevação da 

dignidade e da cidadania das pessoas, ecologia e meio ambiente, cultura, esporte, 

lazer, segurança pública, visando o desenvolvimento social da comunidade. Os 

objetivos específicos dos projetos que se relacionam a esse Sistema Estruturante são: 

 

 Eixo Estratégico: Educação Transformadora e Humanizada 

 

 Projeto Educação Empreendedora e Humanizada  

Objetivo: Promover o compartilhamento de saberes teóricos e práticos que    
assegurem a cultura empreendedora, a organização e a vivência de um processo 
educativo humanizado em todos os níveis e modalidades de ensino. 

 
 Eixo Estratégico: Desenvolvimento Social e Segurança 

 

 Projeto Anchieta Segura e com Bem-Estar Social  

Objetivo: Promover políticas de segurança e seguridade social com vistas ao 
enfrentamento da desigualdade, vulnerabilidade e criminalidade, elevando a harmonia 
social e o bem estar da população. 

 
 Eixo Estratégico: Saúde e Bem-Estar 

 

 Projeto Anchieta Saudável  

Objetivo: Promover políticas públicas integradas visando o atendimento integral à 
saúde e a qualidade de vida da população, de maneira resolutiva e humanizada. 
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 Eixo Estratégico: Identidade Cultural 

 

 Projeto Identidade Cultural 

Objetivo: Fortalecer as atividades artísticas e culturais que afirmem a identidade local, 
que valorizem a diversidade e que agreguem valor ao patrimônio material e imaterial 
do município. 
 

7.3  Sistema Estruturante Promoção Empresarial e Desenvolvimento da 
Economia: 

 
 

O objetivo geral do Sistema Promoção Empresarial e Desenvolvimento da Economia 

é promover o desenvolvimento socioeconômico local e o espírito empreendedor, 

gerando emprego, trabalho e renda, contribuindo para o crescimento da arrecadação 

municipal. Os objetivos específicos dos projetos desse Sistema Estruturante são: 

 

 Eixo Estratégico: Emprego, Renda e Empreendedorismo 

 

 Projeto Anchieta Produtiva e Diversificada  

Objetivo: Criar uma ambiência que impulsione os pequenos negócios, fortaleça a 
cultura empreendedora e diversifique a economia local, como estratégia de geração 
de trabalho, renda e inclusão social.  

 
 Projeto Quatro Estações  

Objetivo: Fortalecer o potencial turístico municipal nos seus diversos segmentos, 
como importante fonte econômica geradora de emprego, renda e cidadania. 
 

 

7.4  Sistema Estruturante Infraestrutura Municipal e Desenvolvimento da 

Qualidade de Vida Comunitária 

 

O objetivo geral do Sistema Infraestrutura Municipal e Desenvolvimento da Qualidade 

de Vida Comunitária é executar ações voltadas para o desenvolvimento da 

infraestrutura de serviços, construção e manutenção de equipamentos urbanos, assim 

como a execução de obras que são disponibilizadas às comunidades municipais, de 

forma a propiciar a melhoria da qualidade de vida da população. Os objetivos 

específicos dos projetos desse Sistema Estruturante são: 
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 Eixo Estratégico: Infraestrutura e Sustentabilidade 

 

 Projeto Anchieta Mais sustentável  

Objetivo: Promover a infraestrutura de serviços e obras, o embelezamento da cidade, 
a preservação e recuperação da qualidade ambiental de forma a propiciar a melhoria 
da qualidade de vida da população. 

 

8 PRINCIPAIS DESAFIOS DA GESTÃO: 

 Crescimento da população flutuante em busca de emprego, frente o retorno 

das atividades da Samarco; 

 Aumento da demanda pelos serviços públicos: saúde, educação, limpeza, 

segurança, etc; 

 O uso de novas tecnologias reduzirá a mão de obra e contratação de empresas; 

 Como aproveitar a mão de obra e as empresas locais no retorno das atividades 

da Samarco; 

 Necessidade de agilidade e inovação nos fluxos dos processos administrativos; 

 Quebra de paradigmas e mudança da cultura organizacional; 

 Assegurar a sustentabilidade econômica, social e ambiental; 

 O reflexo da crise pós-pandemia do Covid-19 no desenvolvimento econômico. 

 

9 PARCERIAS:  

 

A gestão municipal conta com várias parcerias nesse processo de reestruturação do 

Programa de Desenvolvimento Socioeconômico Anchieta Criativa e Empreendedora, 

decorrente do novo cenário vivenciado com a pandemia do Covid-19 e com o cenário 

econômico: Governo do Estado do Espírito Santo, SEBRAE, FINDES, BANDES, Junta 

Comercial, IFES-Polo Piúma, Câmara de Dirigentes Lojistas de Anchieta- CDL, 

MEPES, UNIPRAN, Associações de moradores, Cooperativas, etc. 
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10 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS: 

Cada projeto tem um grupo de trabalho que é responsável pela elaboração do PLANO 

DE AÇÃO, tendo por parâmetro os objetivos específicos propostos.  

 

Visando estabelecer um trabalho de monitoramento consistente, efetivo e contínuo 

dos 10 Projetos do Programa, para cada ação são definidos indicadores, prazos e 

responsáveis para coordenar os trabalhos.  

Os grupos estabelecem um calendário de reuniões anual para realizarem o 

monitoramento do indicador de cada ação estabelecida.  

Após as reuniões dos grupos de trabalho, a Equipe Gestora sistematiza as 

informações e o resultado é apresentado ao Prefeito, Secretários e setores envolvidos 

como forma de assegurar uma atuação proativa do governo e retroalinhamento das 

ações. 

 

 

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Programa de Desenvolvimento Socioeconômico Anchieta Criativa e 

Empreendedora é um programa dinâmico, que possui ações de curto, médio e longo 

prazo. Por se tratar de um programa estruturante, que cuida em grande parte de 

mudança de cultura, em especial da cultura empreendedora, o seu desenvolvimento 

e aprimoramento é continuo e sistêmico. Por sua abrangência, dependendo de 

diversos fatores da conjuntura socioeconômica e dos seus resultados, poderá sofrer 

revisões e ajustes. Portanto, o aprimoramento se dá ao longo do processo. 

 

O Programa tem forte apelo por mudanças de cultura e pela quebra da dependência 

da população tanto de uma única empresa como da própria prefeitura. A visão da atual 

gestão é que o empreendedorismo sustentável, planejado e com orientação adequada 

seja o caminho para o desenvolvimento da cidade. Além disso, visa também a criação 

de um ambiente de negócio sadio, com atração de novos negócios para um 

desenvolvimento equilibrado e duradouro.  

O município de Anchieta foi contemplado nos prêmios Prefeito Empreendedor 

Nacional e Estadual, do SEBRAE, na categoria Políticas Públicas para o 

Desenvolvimento de Pequenos Negócios, com o Programa. Os dez projetos visam à 
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atração de novas empresas, a promoção da inclusão social, o aumento da 

arrecadação, a desburocratização dos processos administrativos, a sustentabilidade 

econômica e social de Anchieta, sem comprometer recursos presentes ou futuros, a 

maximização dos recursos públicos, o aproveitamento da estrutura atual e a 

valorização dos servidores.  

A gestão, através desse Programa, 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. 

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. 
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SISTEMA ESTRUTURANTE ADMINISTRAÇÃO INTERNA E GOVERNANÇA ORGANIZACIONAL 

 EIXO ESTRATÉGICO: GOVERNANÇA PARTICIPATIVA E INOVADORA 

 PROJETO GOVERNANÇA E EQUILÍBRIO FISCAL 

 
DIRETRIZ 

 

AÇÕES PREVISTAS 
DOCUMENTOS 
REFERÊNCIAS 

 
Consolidar a 
estrutura de 

planejamento e 
a articulação 
intersetorial, 

fortalecendo a 
integração das 

diferentes áreas 
e políticas de 

governo. 
 

 
 

 
 

Consolidar as ações do Programa Socioeconômico Anchieta Criativa e 
Empreendedora tornando-o referência para a elaboração de políticas públicas; 

 
 
 

Planejamento 
Estratégico  
2021-2024 

Promover ações para fortalecer a cultura do planejamento estratégico e orçamentário; 

 

Monitorar e avaliar sistematicamente os indicadores de resultados e as metas físicas e 
financeiras estabelecidas no PPA; 

Sistematizar um banco de dados geral da administração com informações estratégicas 
de todas as áreas para nortear a tomada de decisão; 

Estabelecer uma agenda interna de trabalho para fortalecer a integração intersetorial 
no cumprimento das políticas públicas; 

Elaborar projeto de lei atualizando a estrutura administrativa; 
 

PACE 1ª fase 

Implementar as metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável-ODS nas 
políticas públicas; 

 

 
 
 

Programa de 
Governo Ampliar parcerias com os órgãos Estadual e Federal, voltadas à melhoria de 

indicadores estratégicos e da qualidade de vida. 
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 EIXO ESTRATÉGICO: GOVERNANÇA PARTICIPATIVA E INOVADORA 

 PROJETO GOVERNANÇA E EQUILÍBRIO FISCAL 

DIRETRIZ 
AÇÕES PREVISTAS 

 
DOCUMENTO 
REFERENCIA 

 
 

Aumentar a 
eficiência 

econômica da 
municipalidade 

de forma a 
garantir 

benefícios sociais 
e redução dos 

custos 
operacionais. 

 

 
 

 

Fortalecer a equipe da Gerência Estratégica de Projetos para otimizar o processo de 
captação de recursos; 

 
 
 
 

Planejamento 
Estratégico  
2021-2024 

Implementar a Lei de Cobrança Administrativa de créditos tributários; 

Ampliar a receita de IPTU com a implementação da nova planta genérica de valores; 
 

Modernizar a Gestão Fiscal implantando ferramentas facilitadoras para o pagamento 
de tributos municipais e incremento da receita; 

Criar políticas de incentivo fiscal com vistas a atrair novos empreendimentos para o 
município; 

 
 
 
 
 

Programa de 
Governo 

 

Manter e intensificar o equilíbrio das contas públicas, por meio de justiça fiscal, do 
controle e qualificação dos gastos; 

Incrementar o processo de Alienação imobiliária; 

Implantar um inventário físico da infraestrutura pública; 

Atualizar os mapas do perímetro urbano do município, organizando em Sede, Distritos 
e Bairros; 

Elaborar Campanha de sensibilização da destinação de percentual do IRRF para 
Fundo do idoso e criança; 

Articular a aprovação do Projeto de Lei do PDM; 
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 EIXO ESTRATÉGICO: GOVERNANÇA PARTICIPATIVA E INOVADORA 

 PROJETO GOVERNANÇA E EQUILÍBRIO FISCAL 

DIRETRIZ 
AÇÕES PREVISTAS 

DOCUMENTO 
REFERENCIA 

 
 

Aumentar a 
eficiência 

econômica da 
municipalidade 

de forma a 
garantir 

benefícios sociais 
e redução dos 

custos 
operacionais. 

 

 
 

 
 

Intensificar o trabalho de recuperação de créditos fiscais; 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de 
Governo 

 

Ampliar o recadastramento Imobiliário para outros bairros da SEDE do município; 

Instituir o Programa de Educação Tributária; 
 

Atualizar itens específicos da Legislação vigente: 
Código Tributário, Obras e Posturas e Ambiental 

Reavaliar os procedimentos para cobrança do ISS do autônomo; 

Analisar a aplicação da Lei da MAIS VALIA para regularização dos imóveis e cobrança 
do IPTU;  

Fortalecer o papel regulador e fiscalizador do poder público em relação aos serviços 
terceirizados, conveniados e permissionários; 

Intensificar as auditorias estratégias e o controle interno; 
 

Elaborar e implementar o Plano de Trabalho para as áreas da Transparência, Ouvidoria, 
Gestão de Risco, Combate à Corrupção, Integridade e Compliance. 

Planejamento 
Estratégico 
2021-2024 
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 EIXO ESTRATÉGICO: GOVERNANÇA PARTICIPATIVA E INOVADORA 

 PROJETO ANCHIETA EM REDE 

DIRETRIZ 
AÇÕES PREVISTAS 

DOCUMENTO 
REFERENCIA 

 
 

Promover a 
transparência e a 
participação da 
sociedade civil 

organizada e do 
setor privado, no 
desenvolvimento 

das políticas 
públicas 

integradas e 
articuladas. 

 

 
 

 
 

Estabelecer uma agenda permanente de diálogo com a população, fortalecendo as 
ações dos Conselhos Municipais, das Associações e demais segmentos; 

 
 
 
 
 

Programa de 
Governo 

 

Fortalecer o trabalho dos Conselhos Municipais e Comitês assegurando a participação 
do cidadão na gestão pública: proposição, fiscalização, monitoramento e controle das 
ações; 

Estimular a participação e controle social na discussão, formulação e avaliação das 
políticas públicas e orçamentos municipais; 

Reestruturar o Portal da Transparência tornando-o acessível à população, com 
linguagem mais simples e informações atualizadas, permitindo que o cidadão assuma a 
tarefa de exercer o controle social dos atos públicos; 

Criar, através do PROCON e da Assistência Judiciária, programas de resolução 
extrajudicial de conflitos em massa, envolvendo o direito dos usuários dos serviços 
prestados pelos referidos órgãos; 

 
 
 
 

Planejamento 
Estratégico 
2021-2024 

Ampliar os mecanismos que garantam transparência em todos os procedimentos de 
aquisição de bens e serviços, e da prestação de contas ao cidadão, propiciando a 
máxima efetividade, racionabilidade e eficácia na utilização dos recursos públicos; 

Reestruturar a Carta de Serviços. 
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 EIXO ESTRATÉGICO: GOVERNANÇA PARTICIPATIVA E INOVADORA 

 PROJETO ANCHIETA EM REDE 
 
 

DIRETRIZ 
AÇÕES PREVISTAS 

DOCUMENTO 
REFERENCIA 

 
 Promover a 

modernização 
tecnológica,  
oferecendo 
sistema de 

informações e 
cobertura digital 

para a 
conectividade 
entre pessoas, 

empresas e 
governo. 

 

 
 

 
 
 
 

Mapear a situação em que se encontram os espaços públicos existentes (Terrenos, 
Praças, Centro de Convivências, Edifícios Públicos e outros); 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

1ª Fase PACE 

Reavaliar o App “Anchieta em Rede” para ampliar a mobilização e sensibilização dos 
empreendedores para divulgarem seus serviços; 

 

 
Estudar a viabilização da internet gratuita (Espaço Conectado); 
 

 
Viabilizar a TV Institucional nos equipamentos públicos; 
 

 

Estabelecer critérios para instalação de tótens de recarga energética; 
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 EIXO ESTRATÉGICO: GOVERNANÇA PARTICIPATIVA E INOVADORA 

 PROJETO ANCHIETA EM REDE 

 

DIRETRIZ 
AÇÕES PREVISTAS 

DOCUMENTO 
REFERENCIA 

 
 

Promover 
qualidade de 

vida e 
capacitação 

técnica para o 
servidor público 
municipal, de 

forma contínua  
e compartilhada. 

 

 
 

 
 

 
Fortalecer as ações do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional –PCMSO; 
 

 
 
 
 
 

Planejamento 
Estratégico 
2021-2024 

 
Gerenciar o processo formativo dos servidores da Prefeitura de Anchieta; 
 

 
Reestruturar as ações da Escola de Governo-EGAN frente ao novo cenário pós-
pandemia; 
 

 
Promover políticas de valorização do servidor público municipal; 
 

 
Investir na melhoria das condições de trabalho, da segurança, da qualidade de vida e 
da saúde ocupacional dos servidores. 
 

 
 

Programa de 
Governo 
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 EIXO ESTRATÉGICO: GOVERNANÇA PARTICIPATIVA E INOVADORA 

 PROJETO ANCHIETA MAIS FÁCIL 

 

DIRETRIZ 
AÇÕES PREVISTAS 

 

 
Promover a 

modernização 
tecnológica,  
oferecendo 
sistema de 

informações e 
cobertura digital 

para a 
conectividade 
entre pessoas, 

empresas e 
governo. 

 

 
 

 
 

Reestruturar o processo tecnológico da prefeitura e dos procedimentos administrativos, 
conforme o Plano Diretor de Tecnologia da Informação- PDTI; 
 

 
 
 
 
 
 

Programa de 
Governo 

 

Desburocratizar os processos e procedimentos administrativos para maior efetividade do 
serviço público; 
 

Criar ferramentas digitais que possibilitem o acesso do cidadão aos serviços públicos; 
 

Aprimorar os serviços ofertados na Casa do cidadão, em parceria com órgãos público e 
privado; 
 

Estabelecer critérios para a padronização da comunicação institucional; 

 

Implantar o Programa Governo Digital; 

 
Atualizar o fluxograma dos processos administrativos para otimizar o trâmite e dar 
celeridade ao processo; 

 
 
 
 

1ª fase PACE 
 

Rever e atualizar todas as Instruções Normativas já existentes. 
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SISTEMA ESTRUTURANTE PROMOÇÃO HUMANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 EIXO ESTRATÉGICO: EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA E HUMANIZADA 

 PROJETO: EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E HUMANIZADA 

 

DIRETRIZ 
AÇÕES PREVISTAS 

DOCUMENTO 
REFERENCIA 

 
Garantir o 

acesso e as 
condições de 

permanência e 
sucesso das 

crianças, jovens 
e adultos na 

rede municipal 
de ensino, com 

equidade de 
oportunidades e 

qualidade 
socialmente 
referenciada. 

 

 

Realizar pesquisas quantitativas e qualitativas para avaliar resultados e impactos das 
intervenções pedagógicas; 

 
 
 
 
 

Planejamento 
Estratégico 
2021-2024 

Promover o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus 
aspectos físico, psicológico, intelectual e social; 

Realizar intervenções pedagógicas e atividades curriculares para a efetivação do direito 
à educação aos alunos em defasagem idade/série; 

Assegurar gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos 
na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 
características, seus interesses, condições de vida e de trabalho; 

Fornecer alimentação escolar de qualidade, ampliando a aquisição de produtos da 
agricultura familiar;  

Intensificar na Proposta Curricular a Formação Humana, o Empreendedorismo, a 
Sustentabilidade, uso responsável da tecnologia e história do município; 
 

Estimular ações de incentivo à leitura, escrita e raciocínio lógico; 
 

Incentivar a mudança na prática pedagógica com investimento no tripé: material 
estruturado – formação – monitoramento, para alavancar o sucesso escolar, melhorando 
os indicadores educacionais do município. 
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EIXO ESTRATÉGICO: EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA E HUMANIZADA 

PROJETO: EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E HUMANIZADA 

DIRETRIZ 
AÇÕES PREVISTAS 

DOCUMENTO 
REFERENCIA 

 
 

Garantir o 
acesso e as 

condições de 
permanência e 
sucesso das 

crianças, jovens 
e adultos na 

rede municipal 
de ensino, com 

equidade de 
oportunidades e 

qualidade 
socialmente 
referenciada. 

 
 

 

Aprimorar os serviços de atendimento especializado e de educação inclusiva;  
 
 
 
 
 
 

Programa de 
Governo 

 

Aprimorar as políticas públicas de alfabetização; 

Realizar anualmente os Jogos Escolares de Anchieta, incluindo-os no Calendário 
Escolar; 

 
Valorizar as políticas de Educação do Campo; 
 

Estabelecer parcerias com o Governo Federal e Estadual para construção de novas 
unidades de ensino; 
 

Incentivar a instalação de Instituições de ensino superior; 
 

Manter o apoio financeiro ao transporte do ensino técnico e universitário; 
 

Implantar o Programa de Busca Ativa Escolar para zerar os índices de evasão; 
 

 
 
 

1ª fase PACE 
 
Implantar Grêmios Estudantis e assembleias de estudantes criando uma cultura de 
participação decisória e política por parte dos alunos; 
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 EIXO ESTRATÉGICO: EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA E HUMANIZADA 

 PROJETO: EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E HUMANIZADA 

 

DIRETRIZ 
AÇÕES PREVISTAS 

DOCUMENTO 
REFERÊNCIA 

 
 

 

 

Fortalecer a 

Gestão Escolar 

com Autonomia 

Financeira, 

Administrativa e 

Pedagógica. 

 

 

Dotar o Sistema Municipal de Ensino de ferramentas tecnológicas;  
 
 

Planejamento 
Estratégico 
2021-2024 

Adquirir tecnologias da educação e de equipamentos para os profissionais; 
 

Reestruturar o plano de carreira para garantir, em especial, a Isonomia salarial entre os 
professores P1 e P2; 

Reformular o processo seletivo de contratação dos profissionais da educação; 

Fortalecer as relações institucionais existentes com o MEPES e Pestalozzi; 
 

 
 
 
 

Programa de 
Governo 

Criar Programa de Autonomia Financeira nas Escolas; 
 

Implantar gradativamente ações de sustentabilidade nas unidades escolares; 
 

Empreender ações que aumentem a participação dos professores, servidores da 
educação, alunos e comunidade escolar de forma a ampliar a gestão democrática na 
Educação; 

Desenvolver Programa de Formação Continuada de Professores e demais servidores da 
educação; 

Ampliar a matrícula de educação infantil; 
 

Criar Programa de Transferência Direta (cartão) para compra de uniformes; 
 

 
 

1ª fase PACE Criar Programa de Transferência Direta (cartão) para compra de material escolar. 
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 EIXO ESTRATÉGICO:  SAÚDE E BEM- ESTAR 
 

 PROJETO: ANCHIETA MAIS SAUDÁVEL 

 

DIRETRIZ 
AÇÕES PREVISTAS 

DOCUMENTO 
REFERENCIA 

 
 
 
 

Promover a 
qualidade de 

vida da 
população, 

qualificando os 
processos de 

gestão, na 
garantia do 

direito à saúde. 
 

 

 

Adequar as redes de atenção à saúde a nível local; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planejamento 
Estratégico 
2021-2024 

Fortalecer a política da saúde mental; 
 

Aprimorar ações de enfrentamento do novo coronavírus; 

Aprimorar o sistema de informatização dos serviços de saúde; 
 

Qualificar a oferta de procedimentos, consultas e exames especializados; 
 

Implantar sistemas de segurança nos estabelecimentos de saúde; 
 

Implantar ferramentas e sistemas de gestão que garantam a efetividade dos processos 
de trabalho; 
 

Adequar o perfil assistencial do hospital local; 
 

Promover ações de capacitação dos profissionais de saúde; 
 

Realizar reformas e adequar as unidades de saúde. 
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 EIXO ESTRATÉGICO:  SAÚDE E BEM- ESTAR 
 

 PROJETO: ANCHIETA MAIS SAUDÁVEL 

 

DIRETRIZ 
AÇÕES PREVISTAS 

DOCUMENTO 
REFERENCIA 

 
 
 
 

Promover a 
qualidade de 

vida da 
população, 

qualificando os 
processos de 

gestão, na 
garantia do 

direito à saúde. 
 

 

 

Assegurar o acesso aos serviços de média e alta complexidade (exames e consultas), de 
maneira complementar, resolutiva e qualificada; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de 
Governo 

Garantir o acesso da população a serviços de qualidade, mediante aprimoramento da 
política de atenção básica, tendo a ESF como estratégia prioritária; 

Garantir e qualificar os serviços do Centro de Especialidades Unificadas – CEU; 

Instituir o Centro de Atendimento Odontológico para atender o trabalhador e crianças em 
idade escolar; 

Assegurar e qualificar os serviços do Pronto Atendimento Municipal- PA; 

Garantir oportunamente os exames relacionados à Saúde da Mulher (exames de pré-
natal, mamografia, preventivo para câncer de colo do útero, etc.); 

Regulamentar e garantir, na rede municipal de saúde, o atendimento prioritário aos 
pescadores de longa permanência no mar; 

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

Assegurar a realização dos exames no Laboratório Municipal; 

Garantir o acesso a exames e consultas especializadas através do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde; 
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 EIXO ESTRATÉGICO:  SAÚDE E BEM- ESTAR 
 

 PROJETO: ANCHIETA MAIS SAUDÁVEL 

 

DIRETRIZ 
AÇÕES PREVISTAS 

DOCUMENTO 
REFERENCIA 

 
 
 
 

Promover a 
qualidade de 

vida da 
população, 

qualificando os 
processos de 

gestão, na 
garantia do 

direito à saúde. 
 

 

 

 

Fortalecer a política de atenção à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças 
crônicas, com estímulo ao envelhecimento ativo; 

 
 
 
 
 

Programa de 
Governo 

2021-2024 

Fortalecer os serviços da Vigilância em Saúde (vigilância sanitária, epidemiológica, 
ambiental, do trabalhador e controle de zoonoses), de maneira articulada, prevenindo e 
controlando agravos e doenças; 

Fortalecer o Programa de Saúde na Escola em parceria com o Programa de Educação 
em Saúde e Mobilização Social; 

Fortalecer e qualificar o Sistema de Transporte Sanitário Municipal; 

Fortalecer as ações da Auditoria, Controle e Avaliação do Sistema Único de Saúde 
Municipal; 

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

 
Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde; 

Implementar a Ouvidoria do SUS; 

Reorganizar a estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Saúde;  
 

1ª fase do PACE  
Resgatar os Conselhos Locais de Saúde. 
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 EIXO ESTRATÉGICO:  SAÚDE E BEM- ESTAR 

 
 PROJETO: ANCHIETA MAIS SAUDÁVEL      

                                                                

DIRETRIZ 
AÇÕES PREVISTAS 

DOCUMENTO 
REFERENCIA 

 
 
 

Implantar uma 

política de gestão 

compartilhada, de 

uso e ocupação 

dos 

equipamentos 

públicos de 

esporte e lazer. 

 

 

 

Fomentar atividades esportivas, culturais e educacionais como recurso motivador para 
o desenvolvimento social e o exercício da cidadania consciente; 

 
 
 
 
 

Planejamento 
Estratégico 
2021-2024 

Expandir o Programa Anchieta Rumo ao Futuro para outros polos centrais; 

Incentivar o esporte de formação e de alto rendimento utilizando a infraestrutura física 
do município e ampliando as diferentes modalidades esportivas; 

Qualificar a equipe técnica valorizando o capital humano, para prestação de um 
atendimento mais humanizado à população; 

 Captar recursos estadual e federal para aquisição, reforma e manutenção dos 
equipamentos esportivos proporcionando melhor qualidade de vida e lazer à população 
e aumentando assim a capacidade de oferta; 

 
 
 

Programa de 
Governo Promover ações esportivas integradas com a Secretaria de Educação, Turismo, Meio 

Ambiente entre outras, com o objetivo de fomentar a economia do município; 

Apoiar projetos esportivos em todas as faixas etárias, garantindo sua execução na 
cidade e no interior; 

 
Incentivar crianças, adolescentes e jovens a revelarem suas habilidades para 
representar o Município de Anchieta em competições em nível estadual e nacional. 

 
 

1ª fase PACE 
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 EIXO ESTRATÉGICO: DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA 
 

 PROJETO: ANCHIETA SEGURA E COM BEM-ESTAR SOCIAL 

 

DIRETRIZ 
AÇÕES PREVISTAS 

DOCUMENTO 
REFERENCIA 

 
Consolidar o 

Sistema Único de 
Assistência 

Social (Suas) no 
município, 

assegurando o 
acesso aos 

direitos 
socioassistenciais 

a todos em 
situação de 

vulnerabilidade 
social. 

 
 

 

Garantir os benefícios assistenciais para os indivíduos e as famílias que se enquadrarem 
nos critérios da política pública da assistência social; 

 
 
 
 
 
 
 

Planejamento 
Estratégico 
2021-2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Articular e integrar as ações desenvolvidas pelas secretarias municipais, oferecendo à 
população idosa serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, assim como 
proteção contra a violação dos direitos; 

Desenvolver ações de promoção e acesso ao mundo do trabalho, identificando demanda 
e encaminhando para curso de capacitação pela rede; 

Realizar diagnóstico do déficit habitacional do público-alvo da assistência que se 
enquadra nos critérios da lei; 

Fortalecer as ações do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - Creas 
atendendo as famílias e pessoas em situação de risco social ou que tiveram seus direitos 
violados; 

Promover a inclusão digital do público alvo da Assistência Social através do 
INFOCENTRO; 

Fortalecer as ações de proteção social à criança e ao adolescente. 
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 EIXO ESTRATÉGICO: DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA 
 

 PROJETO: ANCHIETA SEGURA E COM BEM-ESTAR SOCIAL 

 

DIRETRIZ 
AÇÕES PREVISTAS 

DOCUMENTO 
REFERENCIA 

 
 

Consolidar o 
Sistema Único de 
Assistência Social 

(Suas) no 
município, 

assegurando o 
acesso aos direitos 
socioassistenciais 

a todos em 
situação de 

vulnerabilidade 
social. 

 
 

 

Otimizar o atendimento itinerante da equipe técnica nas comunidades e bairros; 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de 
Governo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implantar o CRAS de Limeira para atendimento as família da área quatro; 

Criar o Setor de Vigilância Socioassistencial, para realização do diagnóstico e 

monitoramento das famílias, direcionando-as aos programas sociais; 

Estudar a viabilidade de criação de um grupo de atendimento psicossocial, para 
familiares dos munícipes reclusos, no sistema penitenciário; 

 
Garantir o funcionamento do Conselho Tutelar, fortalecendo as ações de proteção social 
à criança e ao adolescente; 
 

Garantir o funcionamento do Abrigo Institucional de Crianças e Adolescentes - Lar 
Renascer conforme a Legislação; 
 

Regularizar a situação jurídica familiar através da realização do casamento comunitário 
do público da assistência social. 
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 EIXO ESTRATÉGICO: DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA 
 

 PROJETO: ANCHIETA SEGURA E COM BEM-ESTAR SOCIAL 

 

DIRETRIZ 
AÇÕES PREVISTAS 

DOCUMENTO 
REFERENCIA 

 
Articular e 
integrar a 
Gerência 

Municipal de 
Segurança às 

comunidades e 
aos demais 

órgãos de defesa 
social 

mobilizando 
esforços, 

equipamentos e 
recursos para 
promover e 

manter a paz 
social. 

 

 

Estruturar o Programa de Formação de Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil;   
 
 
 

Planejamento 
Estratégico 
2021-2024 

Viabilizar a implantação do sistema de videomonitoramento, possibilitando maior 
controle, rapidez e abrangência do trabalho da Guarda Civil Municipal; 

Elaborar um diagnóstico das áreas de risco de crime do município para efetiva atuação 
do poder público e demais órgãos; 

Estabelecer parcerias para projetos destinados a prevenção, controle e contenção de 
riscos; 

Criar o Plano Municipal de Segurança; 
 

 
 
 
 
 
 
 

Programa de 
Governo 

Fortalecer a integração entre a Guarda Municipal e Polícias Civil e Militar; 

Aprimorar o Plano Municipal de Redução de Riscos estimulando as ações da Defesa 
Civil; 

Disponibilizar guarda-vidas qualificados e equipados nas praias de maior risco; 

Investir em políticas intersetoriais, preventivas e de cooperação priorizando a infância e 
a juventude; 

Fortalecer e ampliar as ações do Conselho Municipal de Segurança; 

Promover capacitações específicas para os agentes da guarda municipal, defesa civil e 
guarda patrimonial. 
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 EIXO ESTRATÉGICO: IDENTIDADE CULTURAL 
 

 PROJETO: ANCHIETA COM IDENTIDADE CULTURAL 

 

DIRETRIZ 
AÇÕES PREVISTAS 

DOCUMENTO 
REFERENCIA 

 
 
 

Estabelecer uma 
política de gestão 

da cultura de forma 
compartilhada com 

os atores local, 
regional e nacional 
e em parceria com 

os órgaos afins. 
 

 

 
 

Fortalecer as ações culturais nos espaços culturais existentes: CEU das Artes, Casa da Cultura, 
Centro Cultural; 

 
 
 
 
 

Planejamento 
Estratégico 
2021-2024 

 

Realizar o inventário e o registro do Patrimônio Material e Imaterial, Natural e Histórico do 
município; 

Criar o Sistema Municipal de Cultura e o Fundo de Cultura para incluir Anchieta no Sistema 
Nacional de Cultura do Governo Federal;   

Estabelecer parceiras junto ao Governo Federal e Estadual para ampliar a oferta de cursos de 
habilitação e qualificação profissional, com vista a atender a cadeia produtiva local; 

Apoiar e valorizar as manifestações culturais populares e tradicionais do município, visando à sua 
preservação; 

 
 
 
 
 

Programa de Governo 
 

Dar continuidade ao projeto Verão Cultural com a realização de oficinas, luais e apresentações 
culturais; 

Buscar parcerias para implantar o Centro de Documentação; 

Assegurar a preservação e sustentabilidade das áreas de especial interesse da Cultura previstas 
no Plano Diretor Municipal; 

Fortalecer a construção de políticas culturais integradas à outras áreas, em especial as de 
Educação, Turismo e Meio Ambiente; 

Fortalecer a identidade do município com a criação da iconografia;  

Elaborar edital para a idealização de um Hino Municipal;  
 

1ª fase PACE 
Equipar a Casa da Cultura com a Sala de Visitação histórica com artigos realmente relevantes 
para nossa construção histórica; 

Fazer o cadastro dos trabalhadores culturais para mapeamento e estruturação das ações da 
gerência de acordo com as demandas; 
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SISTEMA ESTRUTURANTE PROMOÇÃO EMPRESARIAL E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA 

 

 EIXO ESTRATÉGICO: EMPREGO, RENDA E EMPREENDEDORISMO 
 

 PROJETO: ANCHIETA PRODUTIVA E DIVERSIFICADA 

DIRETRIZ 
AÇÕES PREVISTAS 

DOCUMENTO 
REFERENCIA 

 
 

Implementar 
políticas públicas 

de 
desenvolvimento 

dos setores 
produtivos,  

estimulando a 
geração  

de trabalho, 
emprego e renda. 

 
 

 

 
Revisar, atualizar e criar legislações que favoreçam um ambiente de negócio mais 
atrativo; 

 
 
 
 
 
 
 

Planejamento 
Estratégico 
2021-2024 

 
 
 
 
 

 
 

 
Aumentar o preenchimento das vagas ofertadas pelo SINE; 

 
Disseminar o empreendedorismo, o associativismo e o cooperativismo nos arranjos 
produtivos locais; 

 
Ampliar a participação dos empreendedores nas compras públicas local e de outras 
entidades públicas e privadas; 

 
Instituir um Fundo Municipal de apoio financeiro aos empreendedores locais; 
 

Fortalecer e ampliar as parcerias com entidades e empresas para captação de cursos e 
treinamentos direcionados aos empreendedores e comunidades em geral. 

Criar um banco de dados socioeconômico: da atividade pesqueira, taxa de ocupação 
(emprego e desemprego), compras públicas (local, por tipologia de empresa), nascimento 
e mortalidade de empresas, informalidade etc; 

 
1ª fase PACE 

Atualizar a Lei de Liberdade Econômica; 
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 EIXO ESTRATÉGICO: EMPREGO, RENDA E EMPREENDEDORISMO 
 

 PROJETO: ANCHIETA PRODUTIVA E DIVERSIFICADA 

DIRETRIZ 
AÇÕES PREVISTAS 

DOCUMENTO 
REFERENCIA 

 
 
 
 
 

Implementar 
políticas públicas 

de 
desenvolvimento 

dos setores 
produtivos,  

estimulando a 
geração  

de trabalho, 
emprego e renda. 

 
 

 

Ampliar a atuação da Sala do Empreendedor;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de 
Governo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Construir uma agenda anual com os diversos setores da economia, estreitando as 
relações em prol do desenvolvimento sustentável; 

Otimizar a utilização dos espaços públicos para promoção da economia local; 

Fortalecer a parceria com o SEBRAE para assessoria e consultoria a pequenos e 
microempreendedores; 

Elaborar o Plano de Desenvolvimento Econômico; 

Manter a parceria com a Câmara de Dirigentes Logistas- CDL; 

Estimular o surgimento de novos empreendimentos objetivando a diversificação da 
economia, a redução da pobreza, geração de emprego e renda; 

Ampliar o microcrédito, através de parcerias, incentivando a geração de novos 
empreendimentos; 

Assegurar o funcionamento do Sistema Nacional de Emprego- SINE, em parceria com o 
Governo do Estado 

Fortalecer as ações do Comitê Municipal de Emprego; 

Fortalecer as Comitê Gestor Municipal das Micro e Empresas de Pequeno Porte; 

Modernizar o Cadastro Geral de Fornecedores de Anchieta - CAGEFAN; 

Ampliar as informações relativas ao empreendedor no site oficial da prefeitura; 

Estabelecer parcerias com empresas e instituições públicas e privadas para o 
desenvolvimento de ações de inserção ao mundo do trabalho. 
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EIXO ESTRATÉGICO: EMPREGO, RENDA E EMPREENDEDORISMO 
 

 PROJETOS: ANCHIETA PRODUTIVA E DIVERSIFICADA  

DIRETRIZ 
AÇÕES PREVISTAS 

DOCUMENTO 
REFERENCIA 

 
 
 
 
 

Fortalecer e 
diversificar a 

vocação turística 
do município, 

enfatizando suas 
belezas natural, 

cultural e histórica. 
 
 

 

 

Estruturar os produtos turísticos e de promoção de Anchieta como destino turístico;  
 
 
 
 
 

Planejamento 
Estratégico 
2021-2024 

 
 

Destacar Anchieta no mercado de viagens do país, como destino interessante para a 
população do interior do Espírito Santo e demais Estados. 

Desenvolver o Turismo de Base Comunitária nas Comunidades do município;  

Reestudar as potencialidades e atrativos turísticos dos interiores de Anchieta (Circuitos 
Turísticos, Eco Turismo e Agro Turismo). 

Qualificar o trade turístico; 

Ampliar a sinalização vertical e horizontal de equipamentos culturais, turísticos, 
ambientais e outros; 

Construir o Plano Municipal de Desenvolvimento do Turismo de forma integrada;  
 
 
 
 
 
 

Programa de 
Governo 

Trabalhar o marketing turístico de Anchieta; 

Reestruturar o Conselho Municipal de Turismo – COMTUR 

Criar o mapa turístico de Anchieta, em forma virtual (QC); 

Normatizar a forma de apoio aos eventos promovidos por comunidades e associações; 

Revitalizar a lagoa Azul, em Ubu e lagoa de Mãe-Bá para a exploração turística; 

Promover a Feira de Turismo; 

Atualizar o calendário anual de eventos, integrando as diversas atividades da cadeia 
produtiva visando o aumento do fluxo de turistas 
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 EIXO ESTRATÉGICO: EMPREGO, RENDA E EMPREENDEDORISMO 
 

 PROJETO: QUATRO ESTAÇÕES 

 

DIRETRIZ 
AÇÕES PREVISTAS 

DOCUMENTO 
REFERENCIA 

 
 

Fortalecer e 
diversificar a 

vocação turística 
do município, 

enfatizando suas 
belezas natural, 

cultural e 
histórica. 

 
 

 

 

 
Incentivar a participação no Projeto TRAMA-ARTE – catálogo virtual de artesanato e 
trabalhos manuais de anchietenses; 
 

 
 
 
 
 
 

1ª fase PACE 
 

 
Mapear e reorganizar os principais pontos turísticos do município; 

 
Criar ambiência em datas comemorativas como forma de estimular a comercialização;  
 

 
Publicar Edital de Concurso de embelezamento do comércio e residências com temas 
comemorativos; 
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 EIXO ESTRATÉGICO: EMPREGO, RENDA E EMPREENDEDORISMO 
 

 PROJETO: ANCHIETA PRODUTIVA E DIVERSIFICADA 

 

DIRETRIZ 
AÇÕES PREVISTAS 

DOCUMENTO 
REFERENCIA 

 
 

Propiciar meios 
para a 

diversificação e 
agregação de 

valor à produção 
agropecuária e às 
atividades rurais 
não agrícolas, 

contribuindo para 
a geração de 

trabalho e renda 
e fortalecimento 
do Meio Rural de 

Anchieta. 
 

 
 

Reestruturar os Programas PROMATERA E PROMAEPA por meio de recursos 
humanos, equipamentos, veículos e outros; 

 
 

Planejamento 
Estratégico 
2021-2024 

 

 
Atualizar Serviço de Inspeção Municipal- SIM; 

Fomentar o Programa de Reservação e Conservação de Água, com projeto de 
pequenas barragens, construção de caixas secas, recuperação e proteção de 
nascentes, dentre outros; 

Motivar a diversificação da produção na agricultura familiar, por meio da criação de 
Programa de Difusão e Transferência de Novas Tecnologias das Atividades Produtivas, 
com estímulo à redução do uso de agrotóxicos e aumento da produção orgânica; 
 

 
 

 
 
 
 

Programa de 
Governo 

Fomentar a Agroindústria e o Agroturismo por meio da organização de Programa 
Municipal de Desenvolvimento e Agregação de Valor à produção agrícola e as culturas 
rurais; 

 
Incentivar o protagonismo juvenil na unidade familiar promovendo a sucessão na 
agricultura familiar; 
 

Fortalecer as ações de comercialização dos produtos da Agricultura Familiar; 

 
Criar o Programa Piloto de Regularização Fundiária. 
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 EIXO ESTRATÉGICO: EMPREGO, RENDA E EMPREENDEDORISMO 
 

 PROJETO: ANCHIETA PRODUTIVA E DIVERSIFICADA 

 

PLANO DE AÇÃO 
 

DOCUMENTO 
REFERENCIA 

DIRETRIZ 
AÇÕES PREVISTAS 

 
 

Propiciar meios 
para a 

diversificação e 
agregação de 

valor à produção 
agropecuária e às 
atividades rurais 
não agrícolas, 

contribuindo para 
a geração de 

trabalho e renda 
e fortalecimento 
do Meio Rural de 

Anchieta. 
 

 
 

 
 
 
Criar Programa de incentivo à emissão de nota fiscal (agricultores e pescadores) em 
parceria com o NAC- Núcleo de Atendimento ao Contribuinte;  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1ª fase PACE 

 
Fortalecer o Programa Arranjo Produtivo de Fruticultura; 
 

 
 
Elaborar Catálogo das Atividades Agrícolas e Rurais de Anchieta. 
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 EIXO ESTRATÉGICO: EMPREGO, RENDA E EMPREENDEDORISMO 
 

 PROJETO: ANCHIETA PRODUTIVA E DIVERSIFICADA 

 

PLANO DE AÇÃO 
 

DOCUMENTO 
REFERENCIA 

DIRETRIZ 
AÇÕES PREVISTAS 

 
 

Fortalecer o 
potencial da 

cadeia produtiva 
da pesca 

contribuindo para 
a geração de 

emprego, renda e 
promoção da 
qualificação 
profissional. 

 
 

 
 

Implementar estruturas adequadas para reformas e manutenção das embarcações 
pesqueiras; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Planejamento 
Estratégico 
2021-2024 

 
 

 
 

Incentivar os pescadores profissionais e armadores a se cadastrarem no Núcleo de 
Atendimento ao Contribuinte - NAC, para emissão de notas fiscais; 

Melhorar a infraestrutura de embarque e desembarque no Rio Benevente; 

 

Apoiar e incentivar a regulamentação das pequenas embarcações a remo;  

 

Dar suporte ao pescador para facilitar a emissão de sua respectiva autorizações de 
pesca; 

Promover a legalização das áreas para implementação de projetos de Aquicultura 
marinha para a engorda de “sururu”. 
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 EIXO ESTRATÉGICO: EMPREGO, RENDA E EMPREENDEDORISMO 
 

 PROJETO: ANCHIETA PRODUTIVA E DIVERSIFICADA 

 

PLANO DE AÇÃO 
 

DOCUMENTO 
REFERENCIA 

DIRETRIZ 
AÇÕES PREVISTAS 

 
 

Fortalecer o 
potencial da 

cadeia produtiva 
da pesca 

contribuindo para 
a geração de 

emprego, renda e 
promoção da 
qualificação 
profissional. 

 
 

 
 

Garantir aos pescadores o apoio na obtenção de documentos e outros serviços 
inerentes à atividade pesqueira junto aos órgãos competentes; 

 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de 
Governo 

 
 
 

Apoiar e incentivar as Associações e entidades afins à Pesca e Aquicultura; 

Incentivar, através de parcerias com IFES, Capitania dos Portos, SEBRAE e outros, a 
formação dos profissionais da pesca; 

Dar continuidade ao serviço de radiocomunicação marítima; 

Prestar assistência técnica acerca do ordenamento dos recursos pesqueiros referente 
às regiões Sudeste e Sul; 

Dar publicidade dos períodos de defeso de espécies marítimas e continentais; 

 

Fornecer auxílio técnico na elaboração de projetos para a solicitação de recursos 
financeiros federais, junto à instituição financeira, para obras de reformas, construção 
e aquisição de embarcações por meio do PRONAF (Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar); 

Implantar câmara fria para depósito de dejetos do Mercado Municipal; 

Propor a criação de um modelo estatístico de controle de desembarque do pescado. 
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 EIXO ESTRATÉGICO: EMPREGO, RENDA E EMPREENDEDORISMO 
 

 PROJETO: ANCHIETA PRODUTIVA E DIVERSIFICADA 

 

DIRETRIZ 
AÇÕES PREVISTAS 

DOCUMENTO 
REFERENCIA 

 
 
 
 

Fortalecer o 
potencial da 

cadeia produtiva 
da pesca 

contribuindo para 
a geração de 

emprego, renda e 
promoção da 
qualificação 
profissional. 

 
 

 
 

Normatizar o uso do ancoradouro de barcos de passeio turístico na Praça dos 
Imigrantes; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª fase PACE 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criar um programa de Incentivo aos pescadores; 

Reformar, ampliar e adequar a Peixaria existente em Ubu; 

 

Estruturar uma Unidade de Beneficiamento do Pescado, no espaço público da PMA, 
em Ubu; 

 

Regulamentar a utilização Interna do Mercado Municipal de Pescados (concessão dos 
boxes); 

 

Criar projeto de sinalização marítima para embarcações. 

 

Estruturar um espaço físico adequado para preservação da história e da cultura da 
atividade pesqueira do município de Anchieta. 
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SISTEMA ESTRUTURANTE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL E DESENVOLVIMENTO DA QUALIDADE DE VIDA COMUNITÁRIA 

 EIXO ESTRATÉGICO: INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE 
 

 PROJETO: ANCHIETA MAIS SUSTENTÁVEL 

DIRETRIZ 
AÇÕES PREVISTAS 

DOCUMENTO 
REFERENCIA 

 
Modernizar a 

infraestrutura do 
município, 

aumentando  o 
acesso: 

 às tecnologias de 
informação e 
comunicação; 

à gestão 
integrada dos 

recursos hídricos; 
 ao fornecimento 
de serviços de 

energia; 
á mobilidade 
urbana mais 

moderna, 
sustentável, 
inclusiva e 
eficiente. 

 
 

Dotar o município de equipamentos públicos que visem o bem estar da população; 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Planejamento 
Estratégico 
2021-2024 

 
 
 

 
 

Adequar as edificações públicas às normas sustentáveis, à legislação em vigor e aos 
usos a que forem destinados; 

 

Expandir a infraestrutura da cobertura digital para a efetiva conectividade entre 
pessoas, empresas e governo; 

 

Realizar ações integradas e estruturantes em saneamento ambiental (água, esgoto, 
drenagem e resíduos sólidos); 

 

Ampliar os serviços de extensão de rede de alta e baixa tensão, assegurando mais 
qualidade de vida e proteção à população; 

 

Aprimorar o sistema de mobilidade urbana para que se torne mais sustentável, 
inclusivo e eficiente, priorizando o transporte público. 

 



47 

 

 

 EIXO ESTRATÉGICO: INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE 
 

 PROJETO: ANCHIETA MAIS SUSTENTÁVEL 

PLANO DE AÇÃO 
 

DOCUMENTO 
REFERENCIA 

DIRETRIZ 
AÇÕES PREVISTAS 

 
Modernizar a 

infraestrutura do 
município, 

aumentando  o 
acesso: 

 às tecnologias de 
informação e 
comunicação; 

à gestão 
integrada dos 

recursos hídricos; 
 ao fornecimento 
de serviços de 

energia; 
á mobilidade 
urbana mais 

moderna, 
sustentável, 
inclusiva e 
eficiente. 

 
 

Reestruturar o sistema de limpeza urbana; 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Programa de 
Governo 

 
 

 
 

Realizar intervenção nas vias urbanas, ampliando o acesso universal a espaços 
públicos seguros; 

Dar continuidade aos projetos de reurbanização das orlas do município com tratamento 
paisagístico, ambiental e com estruturas de lazer e esporte, através de parcerias com 
o Governo Federal e Estadual; 

Manter ações que visem a melhoria dos prédios públicos (equipamentos, materiais e 
estrutura física) aprimorando o atendimento e a integração dos serviços; 

Humanizar a cidade, através de projetos paisagísticos, embelezamento de praças e 
outras estruturas atrativas à população e ao turista, em parceria com as Associações 
Comunitárias e Secretarias afins; 

Buscar recursos para reduzir o déficit habitacional de interesse social do município, 
através da construção de unidades habitacionais de interesse social, de forma 
assistida; 

Ampliar o Programa de Regularização Fundiária Habitar Legal. 
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 EIXO ESTRATÉGICO: INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE 
 

 PROJETO: ANCHIETA MAIS SUSTENTÁVEL 

DIRETRIZ 
AÇÕES PREVISTAS 

DOCUMENTO 
REFERENCIA 

 
Modernizar a 

infraestrutura do 
município, 

aumentando  o 
acesso: 

 às tecnologias de 
informação e 
comunicação; 

à gestão 
integrada dos 

recursos hídricos; 
 ao fornecimento 
de serviços de 

energia; 
á mobilidade 
urbana mais 

moderna, 
sustentável, 
inclusiva e 
eficiente. 

 

 

 

Dotar o setor de fiscalização da prefeitura de infraestrutura, recursos materiais e 
humanos para uma ação mais eficaz; 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1ª fase PACE 
 
 
 

 
 

 

Ampliar a estrutura de logística pública de coleta seletiva;  

 

 
 

Elaborar e implementar o Plano de Gestão das Orlas para o ordenamento das praias e 

dos usos no município. 
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 EIXO ESTRATÉGICO: INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE 
 

 PROJETO: ANCHIETA MAIS SUSTENTÁVEL 

 

DIRETRIZ 
AÇÕES PREVISTAS 

DOCUMENTO 
REFERÊNCIA 

Garantir a 
conservação e 

recuperação dos 
recursos naturais, 

do ambiente 
urbano e a 

revitalização de 
espaços verdes da 

cidade. 
 

 
 

 
 

 
 

Promover ações integradas e articuladas para o embelezamento da cidade; 

 

 
 
 
 
 
 
 

Planejamento 
Estratégico 

Estimular gestores, servidores públicos e colaboradores a incorporarem princípios de 
gestão ambiental em suas atividades cotidianas; 

 

Implantar o Sistema Municipal de Compostagem dos Resíduos Orgânicos no 
município; 

 

 

 

 

Construir a sede da APA de Tartarugas; 
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 EIXO ESTRATÉGICO: INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE 
 

 PROJETO: ANCHIETA MAIS SUSTENTÁVEL 

DIRETRIZ 
AÇÕES PREVISTAS 

DOCUMENTO 
REFERENCIA 

 
Garantir a 

conservação e 
recuperação dos 
recursos naturais, 

do ambiente 
urbano e a 

revitalização de 
espaços verdes 

da cidade. 
 

 
 

 
 

 
 

Dar continuidade ao Programa Plante + Anchieta recuperando e incentivando a 
recuperação de nascentes, áreas verdes e arborização urbana; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de 
Governo 

 
 

Estruturar a APA Monte Urubu, 

Elaborar o Plano de Manejo do Parque Lagoa Verde; 

Dar continuidade aos estudos da criação da APA Lagoa de Mãebá; 

Potencializar o turismo ecológico nas Unidades de Conservação do município com 
construção de uma trilha turística ambiental entre a praia de Porto Velho e Boca da 
Baleia; 

Reestruturar o passeio do Rio Benevente e Ruínas Históricas; 

Dar continuidade aos Projetos: Pet Dog, castração de animais de rua, recolhimento de 
animais de grande porte e de captura e tratamento de animais silvestres; 

Dar continuidade a desburocratização das normas de gestão, de licenciamento 
ambiental e de controle de atividades potencialmente poluidoras e degradadoras ao 
meio ambiente que sejam de responsabilidade do município; 

Fortalecer a fiscalização ambiental com realização de treinamento e aquisição de novos 
equipamentos; 

Aperfeiçoar o Programa de Educação Ambiental com os diversos projetos de educação 
ambiental formal (escolas) e não formal (público em geral); 

 
Dar continuidade ao Programa Se Liga na Rede Anchieta melhorando a qualidade de 
vida da população e dos nossos recursos hídricos; 
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 EIXO ESTRATÉGICO: INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE 
 

 PROJETO: ANCHIETA MAIS SUSTENTÁVEL 

 

DIRETRIZ 
AÇÕES PREVISTAS 

DOCUMENTO 
REFERENCIA 

Garantir a 
conservação e 

recuperação dos 
recursos naturais, 

do ambiente 
urbano e a 

revitalização de 
espaços verdes 

da cidade. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Construir abrigo de animais domésticos em situação de rua; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª fase PACE 
 
 

 
Ampliar a estrutura de logística pública de coleta seletiva; 
 

 
 
Elaboração do Plano de Gestão das Orlas para o ordenamento das praias e dos usos 
no município. 
 

 
Implementar o Plano Municipal de Saneamento Básico com o cumprimento das metas 
estabelecidas como o aumento da cobertura de rede de esgoto, melhoria no 
abastecimento de água e melhoria no sistema de drenagem pluvial; 
 



52 

 

 

PANORAMA GERAL DAS AÇÕES 2021-2024 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO  
ANCHIETA CRIATIVA E EMPREENDEDORA 

 

 
DOCUMENTOS REFERÊNCIAS  

 

SISTEMAS 
ESTRUTURANTES 

 

EIXOS 
ESTRATÉGICOS 

 
10 PROJETOS 

 

Planejamento 
Estratégico 

 

Programa 
 Governo 

 

1ª fase 
PACE 

 
Total 

 
 

Administração Interna e 
Governança Organizacional  

 
Governança 

Participativa e 
Inovadora 

1. Governança e Equilíbrio Fiscal  
9 

 
18 

 
2 

 
29 

2. Anchieta mais Fácil 
 

-  

6 
 

2 
 

8 

3. Anchieta em Rede 
 

7 5 5 17 

 
 
 
 

Promoção Humana e 
Desenvolvimento Social 

Educação 
Transformadora e 

Humanizada 

4. Educação Empreendedora e 
Humanizada 

 
12 

 
13 

 
4 

 
29 

Saúde e Bem-Estar 5. Anchieta mais Saudável 
 

 

14 
 

21 
 

3 
 

38 

Desenvolvimento 
Social e Segurança 

6. Anchieta Segura e com Bem-
Estar Social 

 
11 

 

 
14 

 
- 

 
25 

Identidade Cultural 
 

7. Anchieta com Identidade 
Cultural 

4 6 4 14 

 
Promoção Empresarial e 

Desenvolvimento da 
Economia 

 
Emprego, Renda e 

Empreendedorismo 

8. Anchieta Produtiva e 
Diversificada 

 

 
21 

 
36 

 
10 

 
67 

9. Quatro Estações - - 4 04 

Infraestrutura e 
Desenvolvimento da 
Qualidade de Vida 

Comunitária 

 
Infraestrutura e 

Sustentabilidade 

 
 

10. Anchieta mais Sustentável 

 
 

10 

 
 

18 

 
 
6 

 
 

34 

 
 

 
TOTAL DE AÇÕES 

 
265 
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