NOTA TECNICA n.° 8
Inclus'a'o do Municipio de Anchieta na Area de Abrang&icia
Socioeconmica do TTAC

1. Inclusao de Anchieta na Area de Impacto

A Camara Tecnica de Economia e Inova0o recebeu oficio da Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Recursos Hidricos do Estado do Espirito Santo
solicitando a incluso do municipio de Anchieta na area de abrangencia
socioecon6mica. Esse pedido tambern foi apresentado ao Comite Interfederativo
em reunio em Brasi[ia nos dias 30 e 31 de janeiro de 2017.
O referido oficio, exposto no anexo I, solicita a analise pela C'rnara Tecnica de
Economia e de Inovao sobre a incluso do municipio de Anchieta na area de
impacto do Evento e requer que o mesmo tenha acesso aos programas
socioeconmicos para reestabelecimento da economia municipal, conforme
disposto no Termo de Transao e Ajustamento de Conduta (TTAC), Clusula
1, inciso II, que considera como impactado as pessoas fisicas ou juridicas, e
respectivas comunidades, que tenham sido diretamente afetadas pelo evento:

[•.]

g) prejulzos comprovados as atividades produtivas locais, com
inviabilizarao de estabelecimento ou das atividades econ6micas.
Durante a 6° reuno da CTEI, no dia 8 de fevereiro de 2017, a representante do
Governo do Espirito apresentou relatOrio sobre o impacto da paralizao das
atividades da indUstria minerthla decorrente do desastre. Os dados
apresentados demonstram a import&icia da indUstria minerria para a cidade,
representado 72% do PIB local, conforme exposto no grfico apresentado a
seguir:
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2. Gera0o de Renda

A CTEI adicionou as informaVies colhidas em outras bases de dados. Utilizando
os grafico extraidos do Data Viva (http://www.dataviva.info/pt/), pode-se
confirmar a imporffincia da Extraao de Minerio de Ferro na renda mensal total
do municipio: tal atividade alcana 37%, um valor ate mesmo superior ao de
Mariana, onde alcana 29%.
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3. Arrecada0o Fiscal

De acordo com o documento apresentado pelo Governo do Espirito Santo, em
Anchieta o peso da indstria nninereria pode ser dimensionado a partir do Valor
Adicionado Fiscal (VAF), base para o celculo da transferencia constitucional da
cota parte do ICMS distriburda aos municipios.
Os dados da Secretaria da Fazenda do Espirito Santo afirma que, em 2015, a
atividade minereria representou 76,05% do VAF de Anchieta. No que tange ao
ISS, em 2016 se observa queda nominal de 45% na receita de ISS, principal
tributo arrecadado pelo municipio de Anchieta. Para o estado, o impacto
observado foi principalmente na arrecada0o de 1CMS do setor de energia.

4. Emprego

O impacto tambem pode ser mensurado no fechamento de postos de trabalho.
A indeistria extrativa e o segundo setor que mais emprega em Anch ieta, perdendo
apenas para o setor publico. Em 2015, apesar da crise econmica nacional, o
setor finalizou o ano com saldo positivo de contrataes (+78). Je em 2016, a
indstria extrativa foi o setor que mais demitiu no nnunicipio (-626). Setores
ligados a esta atividade, como constru0o, comercio, transporte, alojamento e
alimenta0o, tambem foram afetados, ampliando o nmero de demisses em
2016 em rela0o a 2015.
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5. Nivel de Atividade — Exporta0o

Como observado acima, a principal atividade econmica do nnunicipio de
Anchieta e o processamento do minerio de ferro que chega ao municipio por
meio de um mineroduto com origem em Mariana.
Com a interrupOo da produ0o de min&io em novembro de 2015, a produo
em Anchieta e interrompida nos meses subsequentes, conforme demonstrado
na tabela na tabela apresentada a seguir.

Tabela — Exportaiies de Min&io de Ferro (SH 4 — 2601)
Munici io de Anchieta (32004091 no periodo de 2015-2016

US$ FOB

Peso Liquido
(kg)

01/2015 ate 01/2015
02/2015 ate 02/2015

252.392.266

2.517.780.279

189.807.467

03/2015 ate 03/2015
04/2015 ate 04/2015

203.587.294

1.941.953.643
2.162.722.622

189.250.625

2.182.383.926

05/2015 ate 05/2015
06/2015 ate 06/2015

199.548.005
233.207.851

2.403.385.865
2.815.352.795

07/2015 ate 07/2015
08/2015 ate 08/2015
09/2015 ate 09/2015

190.362.768
202.728.321
175.478.642

2.328.692.431
2.491.957.523
2.342.651.301

10/2015 ate 10/2015
1112015 ate 11/2015
12/2015 ate 12/2015

12.463.938
0
262.054.768

165.086.000
0
3.534.388.011

01/2016 ate 01/2016

132.087.920

2.036.265.713

02/2016 ate 02/2016

11.832.841

170.149.454

03/2016 ate 03/2016

0

0

04/2016 ate 04/2016

0

0

05/2016 ate 05/2016
06/2016 ate 06/2016

0

0
0

07/2016 ate 07/2016
08/2016 ate 0812016
09/2016 ate 09/2016
10/2016 ate 10/2016

1.817.200

11/2016 ate 11/2016

0

Periodo

12/2016 ate 12/2016

0
0
0

24.607.000
0

0

0
Fonte: Elabora0o prdpria a partir do Aliceweb (MDIC).

0
0
0

0

A tabela acima registra as exporta0es do municipio de Anchieta. Tais
exporta0es correspondem a quase metade das exporta0es de minerio de ferro
do Espirito Santo. Mariana interrompeu o envio de minerio para Anchieta em
novembro de 2015. Os estoques de minerio permitiram que as exporta0es
continuassem ate janeiro de 2016, mas a partir de ent, e possivel notar uma
quase completa paraliza0o das exportaes no municipio.
Como a Samarco em Anchieta e a principal atividade econmica, no decorrer de
2016 outras atividades diretas e indiretamente ligadas a ela reduziram e ate
mesmo cessaram as operaOes. Assim, o desemprego se amplia em quase
todas as atividades econmicas de Anchieta. Como registrado na tabela acima:
em 2016 s'"o desempregados quase 1,5 mil trabalhadores, sendo 42% deles na
nninera0o, enquanto que no ano anterior esse mesmo setor contribuiu para o
aumento do emprego (+78 empregados).

6. Conclus5o

Conclui-se a partir dos argumentos apresentados acima que a economia do
municipio de Anchieta sofreu forte retra0o com a paralisa0o das atividades da
Samarco em Mariana. Os impactos atuais e futuros na gera0o de renda, no
emprego e na arrecada0o municipal colocam em risco a capacidade do
municipio de prover a nnanuten0"o dos servigps pbIicos essenciais a populao
e a capacidade das fannilias de manter o seu bem-estar.
Diante do exposto, encaminhamos essas informa0es para defini0o do CIF e
do Juiz da 12.a Vara Federal em rela0o a incluso do municipio de Anchieta/ES
na Akrea de AbranOncia Socioecon6mica definida na Alinea VI da Cusula 1 do
TTAC e na rela0o de Municipios e Localidades do Estado do Espirito Santo na
ikrea de Abrang&icia Socioecon6mica definida na Alinea VIII da Cusula
Primeira do TTAC. Visando a repara0o e a compensa0o das consequncias
socioecon6micas do EVENTO, tal inclusao possibilita que o Municipio de
Anchieta seja atendido pelos Programas Socioecon6micos definidos no Capitulo
Segundo do TTAC, especificamente nos Programas previstos nas Clusulas
abaixo:
- Clkisulas 19 a 30. Programa de levantamento e de cadastro dos
IMPACTADOS.
- Cbusulas 31 a 38. Programa de ressarcimento e de indeniza0o dos
I M PACTADOS.
- Cusulas 54 a 58. Programa de Prote0o Social.
- Cusulas 59 a 72. Programa de Connunica0o, Participa0o, Dialogo e
Controle Social.
- Cbusulas 101 a 105. Programa de apoio ao turismo, cultura, esporte e lazer,
de cunho reparat6rio e compensat6rio.
- Cbusulas 113 a 115. Programa de apoio a pesquisa para desenvolvimento e
utiliza0o de tecnologias socioecon6micas aplicadas a remediao dos
impactos, de natureza compensat6ria.
- Cusulas 129 a 131. Programa de Recupera0o e Diversifica0o da Economia
Regional com Incentivo a lndstria, de cunho compensathrio.
- Clkisulas 134 a 136. Programa de Estimulo a Contrata0o Local, de cunho
Compensat6rio.
- Cbusulas 137 a 140. Programa de Auxilio Financeiro Emergencial aos
IMPACTADOS.
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Anexo I

Oficio solicitando a anMise pela Umara Mcnica de Economia e de
Inova0o sobre a inclus a. - o do municipio de Anchieta na &ea de impacto
do Evento

GOVERNO DO ESTADO DO ESPtRITO SANTO
- SEAMA

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hidricos

OFiCIO/N° 35-2017
Vit6ria/ES, 31 de Janeiro de 2017.
Assanto: Inclnsao do manieipio de Anchieta eozno inipaetado pelo desastre
do rio Doce.

Prezada Senhora,
Tendo em vista que a interrupck da operack da unidade da empresa Samarco Minerack
S.A. em Anchieta/ES impactou seriamente a economia desse municipio, conforme documenta o
relat&io tecnico em anexo, uma vez que, ate a ocorrencia do rompimento da barragem de
Fundk, em Mariana/MG, a empresa era a principal produtora do munidpio, contribuindo
diretamente com 76,05% do Valor Adicionado Fiscal, base para o repasse constitucional da cota
parte do ICMS distribuffla aos municipios, e contribuindo de forma indireta por meio do Imposto
sobre o Servico de Qualquer Natureza (ISSQN) de suas empresas terceirizadas.
Considerando a assinatura do Termo de Transack e Ajustamento de Conduta (TTAC) em
marco de 2016, e sua cliusula 1, inciso II, que considera como impactado as pessoas fisicas ou
juridicas, e respectivas comunidades, que tenham sido diretamente afetadas pelo evento, nos
seguintes termos:

g) prejuzos comprovados as atividades produtivas locais, com
inviabiliza0o de estabelecimento ou das atividades econi3micas.
Solicito a analise pela Camara Tecnica e Economia e de Inovaca'o a inclus a- o do
municipio de Anchieta como impactado para que mesmo tenha acesso aos devidos programas
socioecon6micos para reestabeIecimerit da econ mia municipal, conforme se verificado por
meio de parmetros tecnicos a necessida
Atencios ente,
ALADIM FERNANDERQIJEEIRA
Seeretiirio de Estado de Meio Ambiente e Reeirsos
Ridrie
os
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A Ilina. Senhora SIJELY MARA VAZ GIIIMARLIES DE ARAUJO
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