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

BOLETIM INFORMATIVO 

 
 
 

PREFEITURA ENTREGOU NOVAS 
INSTALAÇÕES DO POSTO NO ZUMBI 

 
 
 
  O Prefeito Theodorico Ferraço entregou,  no 

final da tarde de ontem (07/01), as novas instalações da 
unidade de saúde do bairro Zumbi, que passa a atender os 
moradores de todas as  imediações. A unidade  de saúde 
recebeu o nome do médico falecido recentemente,  Edson 
Rebello Moreira.  

 A Secretária Municipal de Saúde Terezinha 
Dardengo informou que a unidade já está equipada para o 
Programa “Saúde da Família” e está atendendo a média 
mensal de  l.200 munícipes.  

 As novas instalações físicas  possibilitam 
melhores condições de trabalho aos profissionais, que 
passam a contar com uma sala para reunião e discussão 
dos casos clínicos. A nova unidade, frisa Terezinha, 
melhora também o atendimento à população, que é o maior 
objetivo dessa reforma feita pela Prefeitura.  A unidade 
funciona com dois médicos, um enfermeiro com curso 
superior; um técnico em enfermagem e agentes 
comunitários de saúde. 

 
 
 

PREFEITURA ABRE  INSCRIÇÃO PARA 
CONCURSO PÚBLICO EM TRÊS ÁREAS 

 
 
 
   A Prefeitura de Cachoeiro, através da Secretaria 

Municipal de Administração, abrirá, no período de 13 a 17 
de janeiro, inscrição para concurso público para  o cargo 
de agente de trânsito, guarda municipal, professor e 
auxiliar de serviços de Centro de Educação Infantil. As 
inscrições para todos os cargos serão feitas das 08 às 17 
horas, na Faccaci, no prédio do Caic, no bairro Monte 
Cristo.  

 
Agente de Trânsito 
 
 O candidato ao cargo de agente de trânsito 

precisa pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 30,00, que 

será depositada no Banestes S/A – Agência 115, conta 
número 8.941.494 – Faccaci/ Concurso público/PMCI. 

 É preciso ser brasileiro nato ou naturalizado,  ter 
idade mínima de 18 anos, estar em dia com as obrigações 
eleitorais e com o serviço militar (homem), ter altura 
mínima de 1.68 para homem e 1,65 para mulher; não 
possuir antecedentes criminais, nem figurar como réu em 
processo criminal,  não ter  sido demitido, licenciado ou 
excluído de órgãos públicos civis ou  militares, por 
motivos disciplinares ou de  conduta inadequada, ter 
concluído o ensino médio e ser habilitado como motorista, 
nas categorias A/B. Existem, para o cargo, 09 vagas. No 
ato da inscrição, o candidato precisa apresentar documento 
de identidade com xerox, comprovante de escolaridade e 
preencher um requerimento, no local. 

 
 Guarda Municipal 
 
  O candidato precisa atender a todos os requisitos 

acima  e  ter concluído o curso com experiência no 
manuseio de arma de fogo. A taxa de inscrição é de R$ 
20,00. O número de vagas é de 59, distribuídas entre a 
sede do município e os distritos de Burarama, Coutinho, 
Conduru, Córrego dos Monos, Itaóca, Pacotuba, São 
Vicente e Vargem Grande do Soturno.   

 
Professor 
 
 Para o cargo de Professor de Educação Infantil – 

PEI- A – o candidato precisa ter concluído o magistério a 
nível de ensino médio.  A taxa de inscrição é de R$ 30,00, 
a ser paga no Banestes (número da conta acima). No ato da 
inscrição, é preciso apresentar o comprovante do 
pagamento da taxa de inscrição, xerox e original do 
documento de identidade ou carteira profissional, e 
preencher a ficha de inscrição, que será retirada no local. 

 Estão sendo oferecidas 10 vagas, para atuar com 
crianças de zero até 06 anos e  trabalhar 40 horas 
semanais. Para o professor  PEI – B,  a taxa de inscrição e 
os quesitos para inscrição são os mesmos, inclusive a 
escolaridade.  Existem  57 vagas, para atuar com crianças 
de 04 a 06 anos e trabalhar 25 horas semanais. 

 
Auxiliar do CEI 
 
 Para o cargo de auxiliar de serviços de Centro de 

Educação Infantil, é necessário ter concluído o ensino 
fundamental (antigo primeiro grau). A inscrição é de R$ 
20,00 e no ato da inscrição é preciso apresentar o 
comprovante de pagamento da taxa, xerox do documento 
de identidade ou carteira profissional, acompanhada do  

 

           D I Á R I O  O F I C I A L 
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original. Existem 28 vagas, para atuar com 
crianças de zero até 03 anos de idade e 
trabalhar 40 horas semanais. Todas as provas  
na primeira fase são eliminatórias.  

 
PREFEITURA AUMENTA EM 100% 
A DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

 
 A Secretaria Municipal de Saúde, 

através do Departamento de Assistência 
Farmacêutica, comprou, em 2002, R$ 
425.292,79 em medicamentos, um aumento 
de mais de 100% em relação aos anos de 
1999 e 2000, quando foram gastos R$ 
199.466,31, o que demonstra a preocupação 
do Prefeito Theodorico Ferraço para  com  o 
atendimento à população, mais notadamente 
à carente, que não dispõe de recursos para 
adquirir os medicamentos. 
 Assim sendo, o atendimento a receituários 
médicos também foi ampliado em 82%, de 
acordo com o, quadro demonstrativo: 2000 – 
89.618; 2001 –127.353 e 2002 - 148.100 
(janeiro a outubro). O setor foi informatizado 
e a Semus  providencia o recebimento de 
medicamentos básicos, para atender a 
população. 

  
 

ODONTOLOGIA FEZ MAIS DE 350 
MIL ATENDIMENTOS 
 
 
 O Departamento  de Assistência 

Odontológica, da  Secretaria Municipal de 
Saúde, atende  a odontologia curativa e a 
preventiva nas 21 unidades de saúde e ainda 

mantém os trabalhos de prevenção da cárie, na rede de ensino  urbana 
e rural. Somente em 2002, foram realizados 176.444 procedimentos 
curativos e 175.864 preventivos, entre restaurações, tartarotomia, 
exodontia e atendimento às emergências odontológicas.  

 Para ampliar o trabalho preventivo, foram  capacitados 
multiplicadores dos cuidados com a higiene oral da Rede Escolar, 
contando com a adesão de 70 diretores de escolas do Município, ao 
Programa “Educar para Prevenir”.  

 E ainda foram confeccionadas 14.000 cartilhas do “Sorriso 
Saudável”, que foram distribuídas na rede municipal de ensino. O 
programa atendeu 1.300 alunos em 1993, ampliou para 13.409 em 
2001,  e  19.845,  em 2002. Também foram distribuídos creme dental 
e escovas, para 62.02% dos alunos da rede municipal de ensino.  

 De janeiro de 2001 a agosto de 2002, foram realizados  977 e 
503 bochechos fluorados, para a prevenção da cárie.  A Prefeitura de 
Cachoeiro reformou o Centro Odontológico Municipal, que atende a 
demanda de todo o sul do Estado. E adquiriu equipamentos novos e 
modernos paras as unidades de saúde, como aparelhos de ultra-som e 
jato de bicarbonato de sódio de alta tecnologia, e 16 aparelhos de Raio 
X. 

 Também foi implantado o consultório odontológico para 
idosos, no Centro de Convivência “Vovó Matilde”, por solicitação da 
Secretária de Ação Social Norma Ayub. 

  O índice de dentes cariados, perdidos e obturados – CPOD – 
tem apresentado uma tendência  decrescente, de acordo com a  idade 
escolar, conforme quadro demonstrativo: 1996 – idade                             
2002 – idade 

 
 
 
                                       7   1,78                          7        0,36 
                                       8   1, 83                          8       0, 50 
                                       9    2,07                           9      1,01 
                                      10   2,55                         10      1,28 
                                      11   3,46                          11     1,58 
                                      12   3,86                          12     2.04 
                                          
 
 
SEMUS JÁ CADASTROU 90 MUNÍCIPES  

NO CARTÃO DO SUS 
 
 
   A Prefeitura de Cachoeiro, através da Secretaria Municipal 

de Saúde, já cadastrou 90 mil munícipes, mas a meta, junto ao 
Ministério da Saúde, é de 104.536. Dos cidadãos cadastrados, 10.928 
já receberam seus cartões de usuário do Sistema Único de Saúde - 
Cadsus.  

 O Programa Bolsa-Alimentação já beneficiou 1.026 famílias, 
sendo 1.304 crianças e 96 gestantes, num total de 1.400 bolsas 
concedidas, dando um montante de recursos da ordem de R$ 
21.000,00.  

 O programa beneficia crianças desnutridas e gestantes, com 
o pagamento de R$ 15,00 por cada criança, ou gestante. Em cada 
família, são beneficiadas  até 03 pessoas.  

  
 
 
 
 

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 006/2003 

 
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
resolve: 
 

Art. 1º - Nomear o servidor Dr. SÉRGIO 
HERKENHOFF COELHO para presidir a Comissão 
Municipal de Licitação, no período de 03 a 31 de janeiro 
de 2003. 

 
Art. 2º - Ficam convocados os membros da 

Comissão Municipal de Licitação para abertura e 
julgamento das Tomadas de Preços nºs. 01 e 02/2003, no 
dia 23, do corrente mês. 

 
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data da 

sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 07 de janeiro de 2003. 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E 
TÍTULOS 

 
EDITAL PMCI Nº 003/2002 

 
ERRATA I : 
No quadro I – Cargos Objeto do Concurso Público – 
Pessoal do Quadro do Magistério, 
ONDE SE LÊ: PEI-B – Professor Habilitação Mínima: 
Magistério a Nível de 2º Grau, 
LEIA-SE: PEI-B – Professor Habilitação Mínima: 
Magistério a Nível de Ensino Médio. 
 
ERRATA II : 
No item 8.2. 
 
ONDE SE LÊ: A listagem de classificação dos candidatos 
aprovados após a primeira e segunda fases, por cargo, será 
elaborada por ordem decrescente do total de pontos 
obtidos. Havendo empate na classificação final de 
candidatos aprovados a preferência será do candidato que 
for mais jovem (menor idade). 
 
LEIA-SE: A listagem de classificação dos candidatos 
aprovados após a primeira e segunda fases, por cargo, será 
elaborada por ordem decrescente do total de pontos 
obtidos, até o limite  de vagas constantes do quadro I e 
II. Havendo empate na classificação final de candidatos 
aprovados a preferência será do candidato que for mais 
jovem (menor idade). 
 
Observação: Permanecem inalteradas as demais normas 
contidas no Edital em referência. 

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 03 de janeiro de 2003. 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

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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