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BOLETIM INFORMATIVO 

 
PREFEITO DE CACHOEIRO ASSINA DECRETOS 
DISPONDO SOBRE AUMENTO DAS TARIFAS DE 
TÁXIS E ÔNIBUS QUE CIRCULAM NAS ÁREAS 

URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO 
 
Foram assinados na última sexta-feira, dia 20 de 

fevereiro, pelo prefeito municipal de Cachoeiro 
Theodorico de Assis Ferraço, três decretos, de números 
14.820, 14.821 e 14.822, dispondo sobre as novas tarifas a 
serem aplicadas pelas empresas de táxi e transportes 
coletivos urbanos e rurais que circulam no município. 

O Decreto nº 14.820, dispõe sobre a tarifa para o 
transporte coletivo urbano que deverá ser fixado em 
R$1,35 (um real e trinta e cinco centavos), a partir de 01 
de maio de 2004. 

Já o Decreto de nº 14.821, dispõe sobre a tarifa 
taximétrica resolvendo fixá-la em R$1,58 (um real e 
cinqüenta e oito centavos) por km rodado, mantendo a 
Bandeirada em R$3,30 (três reais e trinta centavos), a hora 
parada em R$10,00 (dez reais) e a Bandeirada Dois em 
20% sobre o valor da quilometragem percorrida. 

Finalmente o Decreto nº 14.822, dispõe sobre a 
tarifa para o transporte distrital, resolvendo fixá-la no 
percentual de 7,4% o índice de reajuste da tarifa do 
transporte distrital, ficando estabelecido os seguintes 
coeficientes tarifários: Piso I (asfalto) em 0,09086 e Piso II 
(chão) em 0,14816. As empresas Viação Real Ita Ltda, 
Viação Santa Luzia Ltda, Viação Costa Sul Transporte de 
Turismo Ltda e Viação Flecha Branca Ltda, elaborarão 
suas tabelas e as encaminharão para a Secretaria Municipal 
de Transportes através do Protocolo Geral, para a 
conferência e aprovação, através da Portaria assinada pelo 
seu secretário, podendo este solicitar o apoio da Comissão 
para Avaliação Técnica e Definição de Tarifas, se 
necessário. 

 
INTERIOR RECUPERA ESTRADAS 

 EM BURARAMA 
 
A volta do sol ao município animou o secretário 

municipal de Interior José Carlos Amaral a recuperar as 
estradas do interior, que vêm sofrendo com as fortes 
chuvas dos últimos meses. 

A partir de amanhã, dia 26, o distrito de Burarama 
será contemplado com ensaibramento em todas as suas 
estradas, incluindo as localidades vizinhas como 
Furquilha, Jabuticabal, Petrópolis, Boa Conserva e 
Oriente. 

Por ocasião da inauguração do Cruzeiro de Alto 
São Vicente, marcada para o dia 6 de março, outra obra 
prioritária é a de recuperação das estradas daquela região, 
também com previsão de ser iniciada a partir de amanhã. 

Segundo o secretário Amaral, o conjunto 
residencial Ruy Pinto Bandeira também recebendo obras 
de drenagem e escadarias. Já a rodovia que liga Cachoeiro 
a Atílio Vivácqua, está recebendo reparos na pavimentação 
asfáltica. 

 
PALCO DO TEATRO MUNICIPAL SE PREPARA 
PARA RECEBER EM MARÇO SEU PRIMEIRO 

ESPETÁCULO DE 2004 
 
Ainda sem uma pauta de espetáculos definida, o 

Teatro Municipal Rubem Braga já anuncia sua reabertura 
para a segunda quinzena de março, depois de passar por 
um período de recesso de mais de dois meses.  

A diretora daquela casa de espetáculos Luciá 
Sampaio informa que as instalações do teatro passaram por 
uma grande obra de manutenção durante os meses de 
janeiro e fevereiro, incluindo limpeza no sistema de 
refrigeração, limpeza e reforma de algumas poltronas, 
troca de refletores e recuperação de toda a parte elétrica e 
hidráulica, entre outros reparos. 

Com a intenção de trazer ao palco do Rubem 
Braga peças de renome nacional, a diretora informa, ainda, 
que uma reunião com a Comissão Municipal de Pauta, 
para definir esta questão, será realizada as 17h do próximo 
dia 5 de março. Esta comissão é formada por um 
representante da Secretaria Municipal de Cultura – Semuc; 
por um representante do setor administrativo do Teatro 
Municipal; por dois artistas cachoeirenses que fazem parte 
da Associação Teatral Cachoeirense – Asteca; e, ainda por 
quatro representantes da sociedade cachoeirense, como as 
professoras Marilena Mignone, Regina Grafanassi e Maria 
José Linhares Lima, também a juíza Marília Mignone. 

Grupos locais e do restante do Estado, também já 
podem procurar a direção do teatro, para marcarem as 
datas de apresentação de seus espetáculos.  

 
HIFA INAUGURA NOVOS APARTAMENTOS EM 

PARCERIA COM A UNIMED  
 
O Hospital Infantil “Francisco de Assis” - Hifa 

comemora a inauguração de três novos apartamentos – 
todos duplos, modernamente equipados, para atendimento 
particular e de convênios. 

“Esta é mais uma medida que adotamos para 
mantermos as portas do ‘Infantil’ abertas”, explica o 
superintendente daquela instituição Álvaro Scalabrim, que  
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conta com o apoio dos médicos pediatras 
do Sul do Estado, para a indicação dos 
referidos apartamentos aos casos de 
internação infantil.  

Os apartamentos foram 
construídos pela Unimed Sul Capixaba, 
como forma de parceria entre a 
cooperativa e o Hifa, afirma o 
superintendente. 

 

AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS 
JÁ PREPARAM PRESTAÇÃO DE 

CONTAS PARA A 
MUNICIPALIDADE 

 

Será encerrado no mês de junho, 
o prazo que a Prefeitura Municipal deu às 
agremiações carnavalescas que desfilaram 
no Carnaval da Alegria 2004, para a 
prestação de contas das compras 
efetuadas para a confecção das fantasias e 
alegorias. “Cada agremiação recebeu a 
importância de R$8 mil da 
municipalidade para ajudar na confecção 
de suas fantasias”, ressaltou o secretário 
municipal de Esportes, Lazer e Eventos 
Hermogênio Volpato. 

Durante o evento, um corpo de 
jurados elegeu a melhor agremiação 
carnavalesca do município, realizando a 
entrega de um prêmio no valor de 
R$1.200,00 para a campeã (Independentes 
do Aquidabã) e de R$800,00 para a vice-
campeã (Unidos do Zumbi), além de 
troféus. 

 

TOMADAS DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA 
ESCOLAS BENEFICIARÃO REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO 
 

São duas as Tomadas de Preços – 
números 008/2004 e 009/2004, que estão 
sendo divulgadas pela Comissão 
Municipal de Licitação, em cumprimento 
do que determina a Lei Federal nº 
8.666/93, objetivando aquisição de 2 

(dois) automóveis (ano 2004/1.8), equipamentos e móveis escolares. 
Segundo o auditor geral em exercício Maurídes Corrêa, os 

interessados podem comparecer ao local da licitação, à Praça Jerônimo 
Monteiro, no 4º andar do edifício Center Shop, às 13h, dos dias 8 e 9 de 
março. 

 

COMPRAS DE ALIMENTOS COM RECURSOS MUNICIPAIS 
AUXILIAM NAS MUDANÇAS DA COZINHA DO CMU 

 

É notável a mudança ocorrida no último mês, na cozinha do Centro 
de Manutenção Urbana – CMU, da Prefeitura Municipal, que funciona no 
bairro São Geraldo. 

A direção da cozinha mudou e, consequentemente, também a 
qualidade dos pratos elaborados para a alimentação dos servidores 
municipais. 

Uma Tomada de Preços, de nº 010/2004, objetivando aquisição de 
gêneros alimentícios (carnes) para esta cozinha, está sendo divulgada para 
acontecer no próximo dia 15 de março, às 14h, no 4o andar do edifício Center 
Shop, na Praça Jerônimo Monteiro, para compras que deverão ser efetuadas 
com recursos próprios do orçamento municipal. 

 

CCZ AGUARDA DOAÇÃO DE NOVA REMESSA DE 
 CÃES DA RAÇA POODLE 

 

Dezenas de cãezinhos da raça Poodle foram doados ao Centro de 
Controle de Zoonoses na primeira semana deste mês de fevereiro e 
imediatamente adotados pela população cachoeirense.  

A informação é da diretora do CCZ Elizeth Amaral, que anuncia que 
já está aguardando uma nova doação de poodles para o mês de março. “É 
uma raça que encanta a todos por sua beleza e comportamento dócil. Por este 
motivo, logo são adotados. Já os cães mais comuns, os populares vira-latas, 
não têm a mesma sorte”, diz a diretora. 

 
 

COLETA DE LIXO FOI REALIZADA NORMALMENTE EM TODO O 
MUNICÍPIO DURANTE O CARNAVAL 

 

“O serviço de limpeza e serviços urbanos foi realizado normalmente 
em todo o município durante os festejos de Carnaval”. É o que garante o 
secretário municipal da pasta Antônio César Ferreira, o “Zuca”, que também 
comemora o sucesso do trabalho realizado por sua Secretaria na área de 
eventos do Carnaval da Alegria 2004, na Linha Vermelha, quando uma 
equipe de vinte garis deu total assistência à área desde a última sexta-feira, 
dia 20. 

“Todos os dias de Carnaval, entre 06h e 12h, a equipe de garis 
realizava a varrição e lavagem da área do evento. Paralelamente, em todos os 
outros bairros e distritos do município, o trabalho também transcorria 
normalmente”, afirmou o secretário. 

 
 

PREFEITURA ESTÁ DEFININDO O CRONOGRAMA DE 
PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SEUS SERVIDORES 

 

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro está definindo o cronograma 
de pagamento do salário de fevereiro de todos os seus servidores. 

Na próxima sexta-feira, dia 27, funcionários de toda a rede 
municipal de ensino já terão depositados no banco os seus respectivos 
pagamentos. 

Quanto aos demais servidores, deverão receber seus salários a partir 
da próxima segunda-feira, primeiro dia do mês de março.  

 
 

EXPEDIENTE DA PREFEITURA JÁ ESTÁ NORMALIZADO 
 

Servidores municipais já estão de volta à ativa, depois de cumprirem 
ponto facultativo na última segunda-feira, dia 23, e na manhã de hoje – 
Quarta-feira de Cinzas, por ocasião do Carnaval. 

A partir de amanhã, com seus horários normalizados, todas as 
Secretarias Municipais voltam a atender entre 08h e 18h. 
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
 

DECRETO Nº 14.814 
 

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, em 
conformidade com o Art. 6º, Inciso III, da Lei Municipal 
nº 4357, de 26/08/97, dispõe sobre a organização, a 
competência e o funcionamento do Conselho Municipal de 
Assistência Social de Cachoeiro de Itapemirim – 
COMASCI e dá outras providências, tendo em vista o que 
consta na Resolução nº 002/2004 - COMASCI, de 12 de 
fevereiro de 2004,  
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - Nomear LÉIA MARIA DE MORI 
CEZÁRIO como representante suplente da Sociedade 
Civil, entidade Hospital Infantil “Francisco de Assis” – 
HIFA, no Conselho Municipal de Assistência Social de 
Cachoeiro de Itapemirim, a partir de 12 de fevereiro de 
2004, em substituição a Erlindo Dias Martins. 

 

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor nesta data, 
revogando-se as disposições em contrário, em especial, 
parte do Decreto nº 14.320, de 14 de maio de 2003, 
referente a Erlindo Dias Martins. 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 16 de fevereiro de 2004. 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 
PORTARIA Nº 047/2004 

 

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 n° 
2317/2004, de 04.02.2004, resolve 
 

Conceder a ANTONIO MANOEL BARROS MIRANDA, 
exercendo o cargo de Secretário Municipal de Captação e 
Aplicação de Recursos Especiais, Símbolo CC.1, 30 
(trinta) dias de férias regulamentares a que tem direito, 
referentes ao exercício de 2004, a partir de 01 de março de 
2004, nos termos do Artigo 70, da Lei nº 4.009, de 
20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 09 de Fevereiro de 2004. 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 

PORTARIA Nº 048/2004 
 
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 nos processos protocolados sob os nºs 2037/2004 e 
2038/2004, de 31.01.2004, 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, à servidora municipal 
ROSA MARIA SOBRAL ORNELLAS, Auxiliar de 
Enfermagem IV B 08 B, lotada na Secretaria Municipal de 

Saúde, no período de 30 (trinta) dias, a partir de 05 de 
janeiro de 2004, conforme atestados médicos apresentados. 

 

Cachoeiro de Itapemirim, 10 de Fevereiro de 2004. 
 

SILVIO FERREIRA 
Secretário Municipal de Administração em Exercício 

 

PORTARIA Nº 049/2004 
 

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 594/2004, de 
13.01.2004, resolve 
 

Prorrogar os efeitos da Portaria nº 040/2002, de 
30.01.2002, referente à servidora municipal MÁRCIA 
VALÉRIA DA SILVA BALARINI MIRANDA, a partir de 
01 de fevereiro de 2004.  
 

Cachoeiro de Itapemirim, 10 de Fevereiro de 2004. 
 

SILVIO FERREIRA 
Secretário Municipal de Administração em Exercício 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PREFEITURA MPREFEITURA MPREFEITURA MPREFEITURA MUNICIPAL DE UNICIPAL DE UNICIPAL DE UNICIPAL DE 
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ---- ES ES ES 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  


