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

PREFEITURA EFETUA PAGAMENTO DE
SEUS SERVIDORES

RIGOROSAMENTE EM DIA

O prefeito municipal em exercício Jathir Moreira
anunciou nesta manhã o pagamento dos salários dos
servidores que recebem valores acima de R$1.000,00 (mil
reais), para amanhã, dia 31 de dezembro. “Com o
pagamento deste grupo de profissionais, fechamos a folha
de 2003 em dia, uma vez que já efetuamos o pagamento
dos servidores que recebem até R$1.000,00 (mil reais) no
último dia 24, véspera do Natal, bem como o 13o salário de
todos os nossos servidores. Para todos nós, este pagamento
rigorosamente em dia significa, tanto um gesto de grande
respeito aos trabalhadores, como também uma grande
vitória da administração municipal”, registrou, satisfeito,
Jathir Moreira.

PREFEITO LICENCIADO REASSUME
PREFEITURA NA PRÓXIMA SEMANA

O prefeito municipal licenciado Theodorico de
Assis Ferraço reassume seu cargo na próxima segunda-
feira, dia 5 de janeiro de 2004, depois de ter acompanhado
de perto, pelo período de exatos dois meses, questões que
envolveram a crise da saúde do município, tendo formado,
inclusive, uma Comissão Especial de Saúde, para lutar
pela busca de soluções imediatas à referida situação.

De acordo com o prefeito licenciado, ele
reassumirá seu cargo e passará para o prefeito em
exercício Jathir Moreira, também no dia 5 de janeiro, a
responsabilidade de dar continuidade a este trabalho de
coordenação da saúde do município, inclusive o
empossando, interinamente, no cargo de secretário
municipal de Saúde, uma vez que a secretária da pasta
Terezinha Dardengo gozará de férias por todo o mês de
janeiro.

CÂMARA APROVA POR UNANIMIDADE
DECRETOS DO PODER PÚBLICO

Em sessão extraordinária realizada na manhã de
hoje, os vereadores da Câmara Municipal aprovaram, por
unanimidade, os decretos de nº 14.754 e nº 14.760,
também o Projeto de Lei nº 220/03, todos de autoria do
Poder Executivo Municipal, sobre a situação de
emergência em que se encontra todo o território municipal,
por ocasião das fortes chuvas dos últimos dias.

PREFEITURA DE CACHOEIRO OBSERVA
RIGOR NO ACERTO DE CONTAS

A Secretaria Municipal da Fazenda (Semfa) é
uma secretaria técnica que tem como responsabilidade,
suas atribuições, adequar todos os procedimentos
contábeis e financeiros, dentro das normas estabelecidas
pela legislação vigente.

Com a edição da Lei Complementar 101/90 (Lei
de Responsabilidade Fiscal), o controle de gastos ficou
bem mais arrochado.  Dentre os diversos controles,
destacam-se:

Controle de gastos com Educação: foram
depositados rigorosamente todos os valores pertencentes à
função Educação (15% das receitas de impostos,  inclusive
transferências do Estado e da União, aplicados no Ensino
Fundamental – Fundef, e 10% das referidas receitas
destinadas ao MDE – Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino, totalizando 25%, conforme estabelece a
Legislação).

É de se registrar que Cachoeiro de Itapemirim
vem aplicando percentual acima do exigido por Lei, em
Educação.  Neste ano de 2003, o total de gastos com
Educação aproximou 30%.

Foram depositados todos os valores devidos à
função Saúde (15% das receitas provenientes de impostos,
inclusive as transferências do Estado e da União. O
cômputo do gasto total com Saúde aproximou a casa dos
20%).

Quanto ao Pessoal, “mesmo diante da queda da
receita em alguns períodos do ano, a Secretaria Municipal
da Fazenda conseguiu, através de relatórios e controles
apresentados ao Prefeito, ajustar os gastos ao limite
prudencial, estabelecido pelo Art. 71 da Lei de
Responsabilidade Fiscal”, exclamou o secretário da
Fazenda Eliseu Crisóstomo de Vargas, “e a administração
municipal encerrou o ano com o pagamento de pessoal
rigorosamente em dia”, completou o secretário,
acrescentando que foram pagos, dentro do Exercício, o
mês de dezembro e o 13º salário a todos os servidores, sem
distinção.

O Departamento de Contabilidade, subordinado à
Secretaria da Fazenda, vem produzindo todos os relatórios
de gestão fiscal, conforme modelos da Lei de
Responsabilidade Fiscal, sendo esses relatórios publicados
e encaminhados ao Tribunal de Contas, em seus prazos
legais.

Na área Tributária, foi aprovada a Lei 5.500, de
26/11/2003, que entrará em vigor a partir de 1º/01/2004,   

          D I Á R I O  O F I C I A L
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 alterando o Código Tributário Municipal,
com as adequações à Lei Complementar
116/2003, que introduziu diversas
modificações na Legislação do ISS.

“Temos procurado, a cada dia,
observar os rigores da Legislação vigente,
atendendo determinação do Exmo.
prefeito Theodorico de Assis Ferraço e
também do Exmo. Sr. vice-prefeito Jathir
Moreira, quando no exercício,” asseverou
o secretário Eliseu Crisóstomo de Vargas.

VIAS DA CIDADE EM
RECONSTITUIÇÃO

O gerente municipal Ary Moreira
informou ontem que toda a cidade está em
fase de reconstituição: são barreiras que
caíram, ruas que requerem a operação
‘tapa-buracos’, limpeza e recuperação de
calçamento e asfalto.

Segundo Ary Moreira, os bairros
mais afetados foram o Village da Luz,
Zumbi, União e Monte Belo, e tanto a
Secretaria Municipal de Limpeza e
Serviços Urbanos - Semsur, como a
Secretaria Municipal do Interior - Semui e
a Secretaria Municipal de Obras - Semo,
estão operando junto à Gerência, para
solucionar os problemas causados pelas
fortes chuvas que caíram no território
municipal nesses últimos dias.

PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS
NO PAVILHÃO DA ILHA DA LUZ

O público infanto-juvenil, a
partir do dia 06 de janeiro e durante todo
o mês, através do Projeto Colônia de
Férias, que será realizado no Pavilhão de
Eventos da Ilha da Luz, no período de
08h00 às 12h00, terá a oportunidade de
participar de atividades esportivas,
artesanais e recreativas, supervisionadas

por profissionais empenhados em oferecer o máximo em diversão,
desenvolvendo, inclusive, seu espírito lúdico.

O evento será patrocinado pela Secretaria Municipal da Criança,
Adolescente e Juventude - Semcaj, em parceria com a Secretaria de Esporte,
Lazer e Eventos - Semel, e será uma alternativa, durante as férias escolares,
para aquelas crianças que não terão a oportunidade de ausentar-se da cidade.

De acordo com a secretária da Semcaj Mariza Fernandes Moreira,
“as crianças terão férias inesquecíveis, com amigos e companheiros da
mesma faixa etária, e poderão se divertir, fazer novos amigos e praticar
esportes.”

Quem tiver interesse em participar, deve se dirigir ao Pavilhão de
Eventos, a partir do próximo dia 06/01.

AGÊNCIA NOSSOCRÉDITO DIVULGA FINANCIAMENTOS
DO BIMESTRE

A Agência Nossocrédito, antigo Banco do Povo, apresentou ao
prefeito municipal em exercício Jathir Moreira a relação dos tomadores de
financiamento, no último bimestre de 2003, que já receberam os valores
solicitados.

Em número de treze clientes, foram liberados os financiamentos
para as seguintes finalidades, todas do setor informal:

Aquisição de matéria-prima, para capital de giro no valor de R$ 2
mil, para o comércio de confeitaria;

Os valores R$ 855 e R$ 1.491, a serem empregados em aquisição de
equipamento fixo, para pet-shop, a serem  usados em banho e tosa de
animais;

O valor de R$ 1.500, para capital de giro na compra de jóias leve
ouro, relógios, etc.;

O valor de R$ 1.500, para aquisição de roupas em geral, aumentando
o capital de giro;

Aquisição de frangueira e  fechador de marmitex, no valor de R$
1.028;

O valor de R$ 2.500, para capital de giro no comércio de tecidos e
artefatos;

Os valores de R$ 1.760, R$ 800, R$3.000,00, R$ 750 e R$ 3.300,
para aquisição de máquinas de costura, para ateliês;

O valor de R$2.500, para compra de material de construção para
cobertura, a ser usado em oficina mecânica.

“Assim, terminamos o ano satisfeitos com os resultados alcançados
neste período, e estamos certos de que, em 2004, com a maior divulgação de
nosso trabalho e dos benefícios que o Nossocrédito tem a oferecer ao micro
empresário, poderemos cooperar para incrementar a economia informal de
nosso município, facilitando a abertura e manutenção de novas frentes de
trabalho”, informou, satisfeito, Erlindo Dias, coordenador municipal de
Microcrédito.

NOVAS LICITAÇÕES NESTE FINAL DE ANO
Na data de ontem, 29 de dezembro, foram realizadas várias

concorrências públicas, dentre elas a contratação de horário de televisão e
rádio, para divulgação cultural, atendendo o Projeto Caça-Talentos, que está
sendo gerenciado pela Secretaria Municipal de Cultura.

Também foi licitada a aquisição de solo brita e emulsão asfáltica,
para obras do Contorno Rodoviário Santa Rosa X Frade.

DIVISÃO SANITÁRIA CREDENCIA FARMÁCIA DE
MANIPULAÇÃO

A Divisão de Vigilância Sanitária, da Secretaria Municipal de Saúde
(SEMUS) autorizou a MGS Farmacêutica Ltda, cujo nome fantasia é
Farmácia de Manipulação Imafar, localizada à rua Brahim Antônio Seder, 09,
neste município, a realização de Programa de Apoio ao Paciente Carente,
conforme determinado na resolução RDC, Anvisa nº 102, de 30/11/00.



Terça - Feira, 30 de Dezembro de 2003   E X E C U T I V O    Diário Oficial do Município 2087 Página 3

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 14.755

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo
em vista o que consta no processo protocolado sob o nº
22919/2003, de 22.12.2003, resolve

Exonerar, a pedido, do cargo efetivo de Fiscal de Saúde e
Meio Ambiente e do cargo em comissão de Secretário
Municipal de Captação e Aplicação de Recursos Especiais,
a servidora municipal CLAUDIA MILEIPE FESTA
LEMOS, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir
de 30 de dezembro de 2003.

Cachoeiro de Itapemirim, 23 de dezembro de 2003.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA Nº 544/2003

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 22672/2003, de
17.12.2003, resolve

Conceder licença para tratamento de saúde nos termos do
Artigo 91 da Lei nº 4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais, ao servidor municipal
CARLOS ALEXANDRE PILAZ, Gari I A 01 A, lotado na
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, no período de
30 (trinta) dias, a partir de 09 de dezembro de 2003,
conforme atestado médico apresentado.

Cachoeiro de Itapemirim, 22 de dezembro de 2003.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 546/2003

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 Memorando nº 194/2003, de 16.12.2003, Seq. nº
2-8666/2003, da GEREMUN, resolve

Transferir a lotação do servidor municipal SEBASTIÃO
SOARES VIANA, Operador de Máquinas IV B 08 H,
para a Secretaria Municipal de Transportes, a partir de 16
de dezembro de 2003.

Cachoeiro de Itapemirim, 23 de dezembro de 2003.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

COMISSÃO MUNICIPALL DE LICITAÇÃO

CONC. PÚBLICA Nº. 009/03  - RESULTADO

O Munic. Cach. de Itapemirim-ES torna público o seguinte
resultado da CP 009/2003.  Empresas Participantes:
Blokos Engenharia Ltda; Construtora e Rodoviária União
Ltda;  Construtora Aterpa Ltda; Engenharia e Construtora
Araribóia Ltda. EMPRESAS HABILITADAS: Blokos
Engenharia Ltda e Construtora e Rodoviária União Ltda.
PROPOSTAS DE PREÇOS: Empresa Blokos Engenharia
Ltda, valor R$ 25.216.340,84 e Construtora e Rodoviária
União Ltda, R$ 26.680.757,08. Adjudicado e homologado
à empresa BLOKOS ENGENHARIA LTDA, critério
menor preço global.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

Cachoeiro de Itapemirim, 30 de dezembro de 2003.
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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


