
 

 

                  DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM          
       ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

               w  w  w  .  c  a  c h  o  e  i  r   o  .  e  s  .  g  o  v  .  b  r 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ANO XXXVII  - Cachoeiro de Itapemirim  Sexta– Feira  17 de Janeiro de 2003-- Nº 1851  Preço do Exemplar  R$ 0,80 
 

P O D E R  E X E C U T I V O 
 

BOLETIM INFORMATIVO 

 
PREFEITO E VICE VISITAM INTERIOR 

CASTIGADO PELAS CHUVAS 
 
 O Prefeito Theodorico Ferraço e o Vice – 

Prefeito Jathir Moreira visitaram o interior do município 
castigado pelas cheias, no sentido de viabilizar ações 
urgentes para os moradores atingidos pelo 
transbordamento dos rios Itapemirim e Floresta.   

 Segundo Jathir, foi constatada a situação precária 
em se encontram as estradas vicinais, que já estão 
dificultando o escoamento da produção. Qualquer 
recuperação, porém, só pode ser feita depois  que o tempo 
firmar e as águas baixarem. 

O  Prefeito determinou que a Defesa Civil faça 
monitoramento de toda  a área atingida na cidade e no 
interior ininterruptamente durante 24 horas, tendo sido   
mobilizado um técnico da Secretaria de Obras, para  
analisar como será a desobstrução  dos trechos  
interditados.  

  Para  a localidade de Pacotuba,  já foram 
enviados cobertores, cestas básicas e  colchões,  para as 
famílias desabrigadas;  e foram orientadas as demais 
medidas a serem adotadas depois do escoamento da água, 
o que vem acontecendo lentamente, assim como a 
contabilização dos prejuízos.  

 Ontem (16/01), uma equipe da Secretaria da 
Saúde passou o dia no Distrito, orientando os moradores, 
para que seja evitada epidemia, já que essas águas de 
enchentes são nocivas à saúde humana.  Em Burarama, a 
Prefeitura já fez a limpeza da  sede e também uma 
operação de desratização. 

 Moreira ressaltou que a situação está sob 
controle, estando monitorados o centro da Cidade, a 
periferia e o interior. Mas as partes altas da cidade 
preocupam, devido ao risco freqüente de queda de barreira, 
em virtude das constantes chuvas. Isso acontece em 
conseqüência das construções desordenadas, e junto às 
encostas. Portanto, os moradores dessas áreas devem ficar 
atentos e procurar a orientação da Defesa Civil ou do 
Corpo de Bombeiros.  

 
SAÚDE PÚBLICA ALERTA: ÁGUAS DE 
ENCHENTE SÃO NOCIVAS À SAÚDE 

 
 A Secretária Municipal de Saúde Terezinha 

Dardengo disse ontem (16/01),  que as águas oriundas de 
cheias são muito perigosas para a saúde e, em hipótese  

nenhuma, os pais devem deixar os filhos nesses locais. 
Aqueles que  precisarem transitar devem  estar com os pés 
e as mãos protegidos com luvas e botas ou com uma sacola 
plástica. 

  As águas das cheias, frisa Dardengo, contêm 
todo o tipo de bactéria e sujeira,  que podem levar a 
criança a contrair não só a leptospirose, como todas as 
demais doenças contagiosas, levando a perdas de vidas. 
Portanto, o melhor remédio ainda é a prevenção. 

 
RESERVATÓRIO  DOMÉSTICO  PRECISA DE 

LIMPEZA COM ÁGUA SANITÁRIA 
 
  A  titular da pasta da Saúde, Terezinha 

Dardengo, informou que todos os reservatórios domésticos 
de água, da localidade de Pacotuba,  precisam ser lavados 
com  uma solução de 1 litro de água sanitária para 1000 
litros de água potável, deixar agir por uma hora, esvaziar a 
caixa e colocar para encher com água  tratada. Essa 
solução pode ser utilizada para fazer limpeza doméstica.  

 Para  higienizar as casas, incluindo paredes, 
janelas e armários inundados pelas águas, a solução é de 1 
copo de  água sanitária para 20 litros de água. Deixar secar 
com as portas abertas. O alimento dessas áreas deve ser 
inutilizado. 

 As roupas devem ser bem lavadas com água e 
sabão e algumas gotas de água sanitária.  A água para 
beber ou fazer alimento deve ser fervida, pois  contém 
bactérias  e germes nocivos ao homem. 

 E ainda, é preciso fazer  uma limpeza geral no 
quintal das casas e eliminar  restos de  alimento, que é o 
atrativo do rato, que transmite, entre outras doenças, a 
leptospirose. 

    
NOVO CÓDIGO TRIBUTÁRIO JÁ ESTÁ 

DISPONÍVEL NA PÁGINA DA PMCI 
 
 O titular da pasta da Secretaria Municipal da 

Fazenda, Elizeu Crisóstomo De Vargas, comunica aos 
contadores, empresários, economistas e demais 
profissionais, assim como ao contribuinte em geral, que o 
texto do novo Código Tributário da Prefeitura (Lei 
5394/30/12/02), já está disponível no site  
WWW.cachoeiro.es.gov.br. 

 
FAZENDA COMEÇA ENTREGAR CARNE DO 

ISS NA PRÓXIMA SEMANA 
 
 A Secretaria Municipal da Fazenda, através do  

Departamento de Tributação, comunica aos contribuintes  

 

           D I Á R I O  O F I C I A L 
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que o carnê para o pagamento do ISS 
Variável/03 começará a ser entregue no 
respectivo endereço fornecido  à Prefeitura, 
na próxima terça- feira (21/01). Na 
oportunidade, comunica que o vencimento 
em parcela única será no próximo dia 05 de 
fevereiro, com 20% de desconto. 

 
 
 

CONTRIBUINTE INSCRITO NA 
DÍVIDA ATIVA JÁ PODE 

PARCELAR DÉBITO 
 
 
 O Secretário Municipal de Fazenda 

Elizeu Crisóstomo De Vargas informou que,  
através do Decreto número 14.116 de 
30/12/02,  do Prefeito Municipal, o 
contribuinte inscrito na dívida ativa pode 
parcelar o seu débito em até 36 parcelas 
mensais.  

Para o contribuinte pessoa física,  a 
parcela mínima é de R$ 40,00 e para a pessoa 
jurídica é de R$ 120,00. Para maiores 
informações ou sobre o montante do débito, o 
contribuinte pode procurar o Departamento 
de Tributação, das 12 às 17 horas, de segunda 
a sexta- feira, no Viva Shopping, próximo ao 
teatro “Rubem Braga”. 

SEMEL QUER LISTA DE CANDIDATOS A REI E 
RAINHA EM FEVEREIRO 

 
  A  Coordenação de  Carnaval, da Secretaria Municipal de 

Esportes e Lazer,  quer a lista dos nomes dos candidatos a Rei e 
Rainha do Carnaval, até dia 17 de fevereiro. 

  As inscrições para a Festa de Momo/2003 estão sendo feitas 
nas sedes das agremiações carnavalescas inscritas para participarem 
do desfile de blocos, na segunda – feira de carnaval. 

 A informação é do Coordenador Antônio Geraldo Costa, que 
confirmou a realização de um concurso de samba-enredo, que já está 
com  regulamento pronto, aguardando o parecer do Prefeito 
Theodorico Ferraço, para ser divulgado. 

O carnaval de Cachoeiro será aberto dia  28 de fevereiro, 
prosseguindo até dia 04 de março, com palco fixo que será montado 
na Linha Vermelha.  

Os vencedores do carnaval serão conhecidos na Quarta – 
Feira de Cinzas, quando serão abertos os envelopes com os votos dos 
jurados, no Ginásio de Esportes “Nello Borelli”. A contagem dos 
votos está previs ta para começar às 17 horas. 

 
 

MUITO CONCORRIDAS AS VAGAS OFERECIDAS 
PELA SEME 

 
 
 Terminam hoje (17/01) as inscrições do concurso público 

para o preenchimento de 95 vagas, sendo  67 vagas para professor de 
centro de educação infantil e 28 para o cargo de auxiliar de serviços  
do CEI, da Secretaria Municipal de Educação. 

 Ainda não foi feita uma estatística do número de 
candidatos/vaga, mas pelas enormes filas formadas diariamente, na 
Secretaria Municipal de Trabalho e Habitação e também no prédio do 
Caic, no Bairro Monte Cristo, as vagas serão bastante disputadas pelos 
candidatos inscritos.   

 Na sede da Setrab, no bairro Guandu, os candidatos formam 
filas, para conseguirem um documento que os isentam do pagamento 
da taxa de inscrição de R$ 30,00 para  professor, e de R$ 20,00, para 
auxiliar do CEI. 

 Essa isenção é concedida às pessoas que comprovam, através 
da carteira de trabalho ou de outro documento de rescisão de contrato 
de trabalho, que estão realmente desempregadas.   

 O candidato que está tentando o seu primeiro emprego não 
tem direito a isenção, que é  destinada ao trabalhador  desempregado, 
conforme previsto em Lei que é clara, somente  para o profissional 
que está sem emprego. 

 Já no prédio do Caic, no bairro Monte Cristo, sede da 
Faccaci, as filas são para a realização da inscrição.  Para tanto, o 
candidato precisa portar,  além do recibo de pagamento da taxa de 
inscrição no Banestes ou o documento da isenção, a identidade ou a 
carteira profissional xerox e original e a escolaridade exigida para o  
cargo.  Também terminam hoje as inscrições para o concurso de 
agente municipal de trânsito e guarda municipal.  

 
 

 
 

Coordenadoria de Comunicação da PMCI 

Coordenadora: Regina Monteiro 

Jornalista: Marise Fabber 

Oficial Administrativo: Robson Sabadine 
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

 
 
 

PORTARIA Nº 013/2003 
 
 
O Secretário Municipal de Administração, da Prefeitura 
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições delegadas através do 
Decreto nº 12.676, de 01.01.2001, tendo em vista o que 
consta no processo protocolado sob o nº 206/2003, de 
07.01.2003, resolve 
 
Conceder aos servidores municipais abaixo relacionados, 
lotados na Secretaria Municipal de Educação, 30 (trinta) 
dias de férias regulamentares a que têm direito, referentes 
aos exercícios mencionados, a partir de 03 de fevereiro de 
2003, nos termos do Artigo 70, da Lei n º 4.009, de 
20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 
 
 

Servidor Cargo Exercício 
Heraldo Moreira da Silva Vigia  I  B  02 F 2001 
Kátia Lima Matielo Professor PEF-A IV  V  B  10  F 2002 
Lezimar Morisco Paiva Auxiliar Administrativo IV  A  07  B 2002 

 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 08 de janeiro de 2003. 
 
 
 

EDSON BANDEIRA 
Secretário Municipal de Administração 

 
 
 

PORTARIA Nº 014/2003 
 
 
O Secretário Municipal de Administração da Prefeitura 
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições delegadas através do 
Decreto nº 12.676, de 01.01.2001, tendo em vista o que 
consta no processo protocolado sob o nº 192/2003, de 
06.01.2003, resolve 
 
 
Considerar de efetivo exercício o afastamento de  IRACI 
VIEIRA DE OLIVEIRA SOUZA, Servente de Limpeza 
I A 01 A, lotada na Secretaria Municipal de 
Administração, em virtude de luto, pelo falecimento de seu 
cônjuge, nos termos do Artigo 152, Inciso II, da Lei n º 
4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais, no período de 08 (oito) dias, a partir de 31 de 
dezembro de 2002. 

 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 08 de janeiro de 2003. 
 
 

EDSON BANDEIRA 
Secretário Municipal de Administração 

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

 
 
 
 

VAMOS COMBATER A DENGUE 

Como COMBATER a Dengue - 
(Denuncie – 3155-5711) 
• Destrua tampas, copos descartáveis, lata e 

pneus velhos ou mantenha-os bem guardados, longe das 

chuvas e colocados para coleta de lixo.  

• Mantenha a água da piscina bem tratada e 

sempre limpe as calhas e a laje da sua casa 

principalmente a água acumulada das chuvas no terraço. 

• Evite cultivar planta aquáticas e não tenha em 

casa planta que acumulam água nas folhas, como 

bromélias(gravatás). Não esqueça também de substituir 

a água dos pratos de plantas por areia grossa molhada.  

• Troque a água das jarras de flores 

diariamente. Lave e escove bem os recipientes para 

remover os ovos do mosquito que podem esta colados 

nas paredes.  

• Esvazie as garrafas que estão fora de uso e 

guarde-as sempre de boca para baixo e em lugares 

cobertos.  

• Mantenha bem fechadas as caixas d'águas, 

poços, latões, filtros e latas de lixo para não permitir a 

entrada ou saída de mosquitos.  

• Troque, todos os dias, a água dos bebedouros 

de animais, lavando-os com escova ou bucha.  

Lembre-se: a prevenção é sempre o melhor 
remédio  
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