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C hegamos aos 100 primeiros 
dias de nossa gestão. Diante 
de um cenário desafiador, foi 

preciso muita união, comprometimento 
e coragem de toda a equipe da Admi-
nistração Municipal no enfrentamento 
de situações adversas e inesperadas, 
como as enchentes no início do ano, a 
vacinação cautelar contra a febre ama-
rela e a crise da segurança no Estado.

Foram dias difíceis, mas de grande 
aprendizado.

Se por um lado houve desafios, por 
outro há grandes expectativas, de 
confiança no futuro e na retomada do 
desenvolvimento de Cachoeiro de Ita-
pemirim, um município rico em poten-
cialidades, porém, ainda desigual no 
que diz respeito à justiça social.

Mas estamos preparados para enfren-
tar dificuldades e assumir grandes res-
ponsabilidades, em cumprimento aos 
compromissos que foram firmados jun-
to à sociedade e previstos no nosso 
Plano de Governo.

Apresentamos à sociedade, como um 
marco destes 100 dias de gestão, um 
resumo das medidas tomadas, com 
foco nas necessidades emergenciais 
da população, sem, no entanto, deixar 

de planejar os passos que nos guiarão 
pelos próximos anos.

Fizemos muito dentro do cenário en-
contrado. Sabemos, porém, que ainda 
há muito que avançar, mas também 
sabemos que não se resolvem todos 
os problemas em apenas 100 dias.

Contamos com o apoio e a participa-
ção do cachoeirense para continuar-
mos avançando, pois somente com a 
união do Poder Público, dos segmentos 
e da sociedade, organizaremos a cida-
de para o presente e o futuro.

Victor Coelho
Prefeito
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5,05%, possibilitando pagar o custo 
de 03 (três) secretarias (Procuradoria, 
Desenvolvimento Econômico e 
Desenvolvimento Urbano). Na telefonia 
a economia foi de 9,37% possibilitando 
pagar o custo de 07 (sete) secretarias 
no período (Interior, Obras, Serviços 
Urbanos, Gestão de Transporte, Meio 
Ambiente, Agricultura e Esporte e Lazer). 

A economia de 19,27% com gasolina, 
49,92% com diesel e 13,61% com 
diesel S10.

Iniciamos um trabalho para recuperar 
o valor de R$ 1,5 milhão devido à 
prefeitura de Cachoeiro por órgãos 
onde atuaram servidores municipais 
cedidos até 2016. Esses órgãos 
foram notificados para que façam o 
ressarcimento dos salários pagos a 
esses funcionários.

A Prefeitura arcava com vencimentos 
de servidores cedidos com ônus para 
a municipalidade, totalizando cerca de 
R$ 96 mil reais mensais. Tomamos a 
medida de coibir e proibir essa prática 
na nossa gestão. Com essa medida, 
a economia projetada ultrapassa o 

N ossas primeiras medidas 
tiveram como objetivo o 

enfrentamento de um cenário 
de crise das finanças municipais. 
Reduzimos despesas a partir de um 
conjunto de ações, sem prejudicar 
os serviços oferecidos à população. 

Com a publicação dos decretos nº 
26.701, 26.702, 26.726, 26728 
e 26.750, conseguimos iniciar o 
controle de gastos: implantando 
novo horário de funcionamento 
administrativo; contendo as 
despesas; criando a comissão de 
acompanhamento da execução 
orçamentária e financeira; orientando 
quanto a cessão de servidores; 
contingenciamento e controle da 
cessão de servidores da Administração 
Municipal; respectivamente. Esses 
instrumentos legais nortearam a 
Administração neste início com vistas 
a reduzir os gastos no início da gestão.

A redução do expediente nas 
repartições, já tem nos mostrado 
que valeu a pena esse esforço inicial. 
A energia economizada durante os 
três primeiros meses foi da ordem de 

Controlar o gasto é meta inicial

Energia
5.05%

Ressarcimento pela 
cessão de servidores
R$ 1,5 milhão

Economias

Telefonia
9.37%

Combustível
19,27% gasolina

49,92% diesel
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valor de um milhão de reais.

Os gastos com folha de pagamento de 
pessoal foram reduzidos em relação 
a dezembro de 2016, passando de 
48,49% da receita corrente líquida para 
48,45%. Mesmo com o aumento do salário 
mínimo, do piso nacional do magistério, 
dos benefícios pessoais dos servidores 
sendo concedidos, conseguimos manter 
o controle dos gastos.

Com o Projeto de Lei nº  010/2017 a  
Administração Municipal vai reduzir 100 
cargos de provimento em comissão, 
passando dos atuais 594 cargos para 
494 cargos. Essa redução projeta uma 
economia de R$ 1.423.986,65 (um 
milhão quatrocentos e vinte e três mil 
novecentos e oitenta e seis reais e 
sessenta e cinco) se as duas estruturas 
estivessem com a ocupação total, pelo 
período de três anos e meio, isto é, 
até o final do mandato.

Mesmo diante da atual crise 
econômica, a Prefeitura já honrou o 
pagamentos com fornecedores sobre 
despesas do ano de 2016, da ordem 
de  R$ 7,6 milhões. 

de 48.49%
para 48.45%
Mesmo com aumento do salário mínimo e
do piso nacional do magistério

Redução de
100 cargos comissionados

Folha de Pagamento

Pagamento de fornecedores (2016)
R$ 7.6 milhões
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C om os ajustes nas contas realizados 
desde janeiro, a prefeitura voltou 

a fazer o pagamento dos salários dos 
servidores dentro do mês trabalhado. E 
instituiu, por meio de decreto, um calendário 
anual com as datas de pagamento, medida 
inédita na administração municipal, 
dando segurança e ajudando ao servidor 
organizar suas finanças.

A atualização do Auxílio-alimentação, 

destinada aos servidores efetivos e 
empregados públicos, recompõe em 
6,28 % o seu valor, representando um 
incremento de R$ 32,09, passando para 
R$ 543,09.

Extensão do tíquete-feira para os 
servidores contratados. Gradativamente 
todos os contratados na faixa salarial de 
R$ 1.500,00 receberão esse benefício.

Foram instituídas, por meio dos decretos 
nº 26.874  e 26.875, duas comissões. 
Uma para traçar a metodologia e diretrizes 
para a elaboração de Concurso Público 
Municipal e outra visando a definição 
de diretrizes e metodologias para a 
elaboração do Plano de Carreira, Cargos e 
Salários dos Servidores Municipais. 

Valorização do Servidor

100 DIAS - GESTÃO 2017 - 2020 | PREFEITURA DE CACHOEIRO | P04



N o momento mais difícil na história 
da segurança pública capixaba, 

em fevereiro, Cachoeiro teve uma 
atuação destacada. Para restabelecer 
a ordem no período em que a Polícia 
Militar esteve ausente das ruas do 
município, a Prefeitura se mobilizou 
pelo rearmamento da Guarda Civil 
Municipal e conseguiu o apoio de tropas 
do Exército. 

Fundamental para a superação dessa 
crise, a Guarda Civil se fortaleceu 
como agência policial e ganhou 
reconhecimento e prestígio junto à 
população. E foi visando reforçar a 
presença da corporação em episódios 
como aquele que criamos uma escala 
especial de trabalho para os agentes, 
aumentando em 40% o valor da base 
salarial. O uso dessa escala pode  
equivaler a 16 agentes a mais na ruas. 

Paralelamente, para que a Guarda possa 
continuar usando as armas, o município 
tem se empenhado em resolver, no 
menor prazo possível, as pendências 
acumuladas por gestões anteriores, ao 
longo dos últimos dez anos.

Enfrentando
Desafios
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U m dos grandes desafios do início 
de uma gestão é a abertura do ano 

letivo na rede municipal de ensino sem 
percalços. Em Cachoeiro, a estabilidade 
necessária para isso foi conseguida com 
a recondução dos gestores escolares 
de 2016 aos cargos, que facilitou o 
planejamento e implementação das 
atividades pedagógicas, além dos 
esforços para contratação de professores 
e garantia da oferta de merenda e 
transporte aos alunos. 

Na busca pela gestão democrática da 
educação, estamos preparando, ainda para 
o primeiro semestre deste ano, um novo 
processo de escolha dos gestores das 
escolas, que contará com a participação 
dos profissionais das unidades e dos pais 
dos estudantes, medida que atende a uma 
das metas do Plano Municipal de Educação.

Uma cidade mais humana, justa e igualitária 
é o que queremos e estamos buscando. 
As primeiras ações nesse sentido tiveram 
como foco o fortalecimento da rede de 
proteção à mulher e o enfrentamento à 
violência doméstica. 

Em março, quando realizamos ampla 

programação para celebrar o Dia do 
Mulher, abraçamos duas iniciativas de 
grande importância, que tornam os homens 
protagonistas na defesa dos direitos das 
mulheres: a campanha mundial do Laço 
Branco e o projeto Homem que é Homem, 
da Polícia Civil.

Diante da ameaça da febre amarela, o 
Espírito Santo lançou mão, em fevereiro, 
da estratégia de vacinação cautelar contra 
a doença. Nesse contexto, Cachoeiro se 
notabilizou pela organização no atendimento 
à população, que teve fácil acesso à vacina, 
inicialmente em dois grandes espaços, para 
atender à intensa procura, e depois, de 
forma mais descentralizada, em unidades 
de saúde. Até o fim de março, 120 mil 
doses foram aplicadas.

Os primeiros meses também foram 
marcados pelo reforço das ações de 
combate ao mosquito transmissor da 
dengue, zika, chikungunya e febre amarela 
urbana, com destaque para o projeto 
“Sexta sem Aedes”. No primeiro mutirão 
realizado por meio desta iniciativa, no 
bairro Coramara, a prefeitura recolheu 80 
toneladas de lixo e entulho, eliminando 
possíveis criadouros do vetor. 

Um início com Estabilidade
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T ransparência é prioridade em nossa 
gestão. E as primeiras medidas para 

que Cachoeiro avance no cumprimento 
da legislação federal (Lei Complementar 
131/2009 e a Lei 12.527/2011) e no 
ranking sobre o tema já estão sendo 
tomadas. Em desenvolvimento, o novo 
Portal da Transparência do município 
tem lançamento previsto para o segundo 
semestre deste ano.

Para melhorar as condições de compra 
de bens e serviços feita pela prefeitura, 
implantamos o sistema de Pregão 
Eletrônico. Pelo caráter não presencial, essa 
modalidade licitatória permite participação 
de fornecedores de qualquer estado 
brasileiro, o que aumenta a concorrência e, 
consecutivamente, representa diminuição 
nos gastos públicos.

Com a proposta de resguardar a Prefeitura 
de que servidores nomeados para ocupar 
cargos de provimento em comissão ou 
a eles atribuído uma função gratificada, 
sejam profissionais de reputação ilibada, 
apresentamos o Projeto de Lei n° 014/2017 
que tem como objetivo estabelecer além 
dos obrigatórios, outros requisitos para a 
nomeação em cargos de provimento em 
comissão e funções gratificadas.

Gestão Transparente e Eficiente
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A construção de uma cidade mais 
humana e harmoniosa passa pelo 

incentivo ao uso dos espaços públicos 
para lazer e entretenimento. Com esse 
enfoque ampliamos o projeto Domingo 
na Praça, levando para a Linha Vermelha 
(Museu Ferroviário) as atividades 
esportivas e mantendo a Praça de 
Fátima como polo das atrações culturais, 
que foram incrementadas. A mudança 
agrada a população e possibilitou, ainda, 
a redução do impacto no trânsito.

Núcleos de ginástica e zumba 
começaram a ser implantados nos 

Cidade Mais
Humana e Cultural 
bairros e são construídas as bases de 
projetos esportivos de rendimento e 
inclusão social, para formação de atletas 
que possam representar o município em 
competições locais, estaduais, nacionais 
e até internacionais. 

Queremos ser uma cidade que conheça 
de fato a sua história, e que dela se 
orgulhe. Por isso, começamos a trabalhar 
pelo resgate e valorização das nossas 
tradições culturais. As comemorações 
pelos 150 anos da emancipação política, 
no dia 25 de março, marcaram o início 
desse novo tempo. Simples, com desfile 
cívico e homenagens, a programação 
arrebatou o público. 

Outra frente importante dessa 
mobilização é os tributos à memória 
de grandes cachoeirenses, que com 
sua arte ajudaram a elevar o nome 
do nosso município. O aniversário de 
Rubem Braga foi comemorado com um 
sarau na Casa dos Braga e o centenário 
de Luz del Fuego, com a exposição 
fotográfica “Cem Anos Luz”, na Sala 
Levino Fanzeres, sendo esse evento 
com repercussão nacional.
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N o início de uma gestão municipal, 
é sempre grande a expectativa 

popular pela sua capacidade de 
executar obras. Principalmente em um 
município carente de infraestrutura, 
como Cachoeiro. Mas as condições 
encontradas na Secretaria Municipal 
de Obras dificultaram a realização de 
serviços nesses primeiros meses.

Não havia materiais básicos nem 
contratos para reposição dos 
suprimentos necessários para 
manutenção e reparos urbanos. Apenas 
10% dos equipamentos mecânicos 
em condições de uso. As unidades 
produtivas de insumos no Centro de 
Manutenção Urbana paralisadas por falta 
de peças de reposição. Além disso, todos 
os veículos com documentação vencida 
e sem histórico recente de revisão. 

Mesmo com essas dificuldades, os 
serviços e atendimentos foram mantidos. 
Mais de 270 ações foram concluídas e 
muitas outras estão em andamento, 
como reparos em vias asfaltadas e 
calçadas e consertos de drenagens.

Simultaneamente, na busca por uma 
gestão eficiente, são implantados na 
Secretaria mecanismos administrativos 
antes inexistentes, como a padronização 
de procedimentos técnicos e de 
controle para acompanhamento de 
obras. As melhorias passam, ainda, pela 
reestruturação da equipe de servidores 
e ajustes nas estruturas e ambientes 
de trabalho, com foco no aumento da 
produtividade.

Também foram iniciados mapeamentos 
das áreas de contenção de encostas 
que precisam de intervenções e um 
estudo que vai apontar as obras de 
macrodrenagem de que o município 
necessita para dar fim aos alagamentos.

A despeito das condições adversas em 
que a Secretaria de Serviços Urbanos 
foi encontrada, como a falta de 
equipamentos básicos, as áreas públicas 
do município receberam cuidados das 
equipes. 

Os cemitérios públicos ganharam mais 
atenção e melhor aspecto, a partir de serviços 
de poda e capina realizados de forma mais 

Tempo de Reestruturação 
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frequente. Praças, parques e jardins, são 
limpos de forma regular e começaram a ser 
revitalizados.

Em março, depois de um temporal que trouxe 
grandes transtornos ao município, as equipes 
da prefeitura atuaram de forma integrada, 
dando respostas rápidas nos atendimentos à 
população, como a limpeza e desobstrução de 
vias. 

Encontramos uma frota municipal sucateada, 
com 60% dos veículos parados por falta 
de manutenção e muitos irrecuperáveis. 
De acordo com a Secretaria de Gestão de 
Transportes, tanques de combustível estavam 
há anos sem condições de uso. 

Para que o atendimento aos setores da 
prefeitura pudesse ser feito nesses primeiros 
meses, foi necessária aquisição emergencial 
de combustível. Paralelamente, um novo 
processo licitatório para compra do insumo 
está em andamento. 

Uma das iniciativas para melhorar a gestão 
e que está em fase final de contratação, 
é a gestão de empresa especializada em 
gerenciamento de manutenção, que também 
vai atender demandas de relatórios técnicos, 
cadastro de histórico de peças e serviços 
efetuados na frota municipal e controle de 
garantia de peças. Esse contrato único vai 
substituir 20 contratos, reduzindo custos 
para o município.
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N a área de mobilidade urbana, 
têm destaque os estudos para 

implementação do Plano de Mobilidade 
Urbana do Município, a elaboração da 
nova Lei do Estacionamento Rotativo 
e o início da instalação do sistema de 
monitoramento do transporte público, 
que vai possibilitar ao usuário do 
serviço rastrear o deslocamento dos 
ônibus, em tempo real, por meio de 
dispositivos conectados à internet.

Cidade Organizada
e Inteligente 
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Q    ueremos estar mais próximos 
das famílias do campo, para 

conhecer melhor suas demandas e 
identificar, junto aos agricultores, as 
oportunidades de desenvolvimento 
da economia rural. Por isso, iniciamos 
uma série de encontros nos distritos. 
Além de apresentar projetos voltados 
para o trabalhador rural, cada reunião 
funciona também como eleição 
de representantes da agricultura 
familiar para o Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentável. 
Também garantimos apoio técnico 
constante aos produtores, em 
diversas culturas.

Diálogo
Permanente 
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