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

JATHIR MOREIRA ANUNCIA CRONOGRAMA
DE PAGAMENTO DOS

SERVIDORES MUNICIPAIS

O prefeito municipal em exercício Jathir Moreira
anunciou na sexta-feira, 19 de dezembro, o cronograma de
pagamento deste final de ano para os servidores
municipais.

Segundo Jathir Moreira, amanhã, os funcionários
que ganham até R$1.000,00 (mil reais) serão pagos, o que
representa mais de 80% da folha de pagamento da PMCI,
sendo que a parte restante do 13o salário de todos os
funcionários já foi paga nesta semana. “Desta forma,
temos certeza de que nossos funcionários poderão realizar
suas compras de Natal com mais tranqüilidade”, registrou
Jathir Moreira

No caso dos funcionários da Educação, o prefeito
em exercício reforça que a Prefeitura Municipal também já
efetuou o pagamento do abono de R$200,00.

JATHIR MOREIRA ASSINA ORDEM DE
SERVIÇO HOJE

O prefeito municipal em exercício Jathir Moreira
assina hoje, dia 22 de dezembro, uma ordem de serviço
para o início das obras de ampliação da Escola Municipal
Jenny Guárdia, no bairro São Geraldo.

De acordo com o prefeito em exercício, a
conclusão desta obra estará possibilitando a inclusão de
turmas de 7a e 8a  séries do Ensino Fundamental naquela
escola.

ESCOLHA DA LOGOMARCA DO MUNICÍPIO
FOI ADIADA PARA HOJE

A Secretaria Municipal de Cultura – Semuc,
devido às chuvas da última sexta-feira, transferiu para hoje
o momento de apuração dos votos da logomarca que estará
identificando visualmente o município de Cachoeiro de
Itapemirim.

“As logomarcas – seis ao todo, ficaram expostas à
votação pública, durante a semana passada. Nos resta,
agora, conhecer a vencedora, segundo a vontade de nosso
povo. Hoje, durante todo o dia, quem não deu seu voto
ainda terá chance de fazê-lo, até as 17h00”, disse o
secretário municipal de Cultura Marcelo Bózio.

O vencedor será contemplado com um prêmio de
R$1.000,00 (mil reais) que deverá ser entregue na Semuc,
ainda hoje, dia 22, logo após a apuração, que está marcada
para as 17h30, em stand ao lado do Cenciarte.

NOVIDADES NO ESPORTE EM 2004

O secretário municipal de Esportes, Lazer e
Eventos Hermogênio Volpato comemora a inclusão oficial
de uma nova prática esportiva no calendário de esportes da
Prefeitura Municipal. É a ‘bocha’, esporte que vem se
popularizando a cada dia mais em nosso município,
principalmente depois dessa Secretaria ter depositado
grande apoio a um primeiro campeonato do gênero
realizado neste ano de 2003.

De acordo com o calendário de eventos de 2004,
o campeonato acontecerá a partir do dia 19 de julho. “As
equipes já podem ir se preparando para o campeonato
municipal, pois estamos dispostos a dar todo o apoio
necessário à realização de um grande evento. Este esporte
trás muita alegria, tanto aos participantes, como para as
pessoas que o assistem”, declarou o secretário municipal
Hermogênio Volpato.

SEMEL DIVULGA PRIMEIRA
PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA

DO NOVO ANO

Durante todo o mês de janeiro, a Secretaria
Municipal de Esportes, Lazer e Eventos – Semel estará
realizando uma Colônia de Férias. O programa, que terá
início no dia 5 e término previsto para o dia 30, é uma
parceria desta Secretaria com a Secretaria Municipal da
Criança, Adolescente e Juventude – Semcaj, a se realizar
nas dependências do Pavilhão de Eventos da Ilha da Luz.
“O que é sucesso nós temos que dar continuidade. É por
isso que já caminhamos para a realização dessa 10a

Colônia de Férias Raça e Fé, apresentando uma infinidade
de modalidades esportivas e recreativas para as crianças
carentes e que não têm condições financeiras de passar as
férias em outros municípios”, enfatizou o secretário da
pasta.

Para o mês de fevereiro, terá início o Projeto
Cidadania das Quadras Raça e Fé. Também serão
definidos os projetos de realização dos Jogos Comunitários
2004 e os Jogos Estudantis 2004, através de várias
reuniões com líderes comunitários e professores de
Educação Física do município.

          D I Á R I O  O F I C I A L
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SEGUNDA DOSE DA VACINA
CONTRA A HEPATITE B SERÁ
FEITA A PARTIR DE AMANHÃ

A Secretaria Municipal de Saúde –
Semus faz nova convocação para todas as
pessoas, especialmente as menores de vinte
anos que já tomaram a primeira dose de
vacina de Hepatite B, em espaço de tempo
de trinta dias ou mais, que compareçam às
Unidades Básicas e de PSF mais próximas
de suas residências, tanto na área urbana,
quanto rural, bem como no Centro
Municipal de Saúde, amanhã, dia 23, entre
as 08h00 e as 16h00.

A secretária da pasta Terezinha
Dardengo ressalta que a eficácia da referida
vacina só acontece após a imunização
completa, com um total de três doses.

Além dos postos de atendimento
citados anteriormente, a Semus também
estará disponibilizando dois postos móveis,
sendo um deles na Praça Jerônimo Monteiro
e o outro no Shopping Cachoeiro, também
das 08h00 às 16h00.

“Lembramos, ainda, que a Hepatite
B em sua forma grave, é fulminante e pode
ser letal, daí a importância dessa vacinação,
que é a forma mais eficaz e segura de se
evitar a doença. O Espírito Santo é um
Estado de alta prevalência do vírus dessa
doença, sendo assim, faz-se imprescindível
protegermos nossa população”, reforçou
Terezinha Dardengo.

TURISTAS DE TODAS AS
PARTES CONTINUAM

VISITANDO A CASA DE
CULTURA ROBERTO CARLOS

No período de 15 a 21 desse mês
de dezembro, a Casa de Cultura Roberto
Carlos contabilizou um número de 250
visitantes de todas as partes do País e,
inclusive do exterior, já que recebeu um

casal de turistas vindo da Cidade do México, no México.
De Cachoeiro foram 95 visitantes e o restante de outros municípios do

Espírito Santo e outros Estados. Castelo, Vitória, Conceição do Castelo, Vargem
Alta, Vila Velha, Iconha, Alegre, Itapemirim, Serra, Piúma, Marataízes e Mimoso
do Sul: do Espírito Santo. De outros Estados, turistas de São Bernardo do Campo,
São José do Rio Preto, Guarujá, Baurú, São Paulo e Campinas (SP); de Belo
Horizonte, Ourinhos, Cambuqueira, Groval e Contagem (MG); Teixeira de
Freitas, Salvador e Ituberá (BA); Macaé e Rio de Janeiro (RJ); também de
Brasília (DF), Porto Alegre (RS), Maceió (AL), Recife (PE), Porto Velho (RO) e
São Luiz (MA).

SEMDECON ALERTA QUANTO AO CONSUMO
 DE ÁGUA MINERAL

A preocupação da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor –
Semdecon/Procon é bem grande com relação ao verão, quando a população
consome grande quantidade de produtos para a hidratação do corpo, como
refrigerantes, refrescos, água de coco, sucos e água mineral.

No caso da água mineral, a Secretaria alerta que ao adquirir o produto,
consumidor deve começar prestando atenção ao local onde a embalagem está
colocada, não devendo adquirir as que estiverem próximas a lugares aquecidos
(chapas, fornos elétricos, etc.) ou expostas ao sol, pois o calor propicia o
crescimento de algas que modificam a coloração da água, de amarelo a verde,
tornando-a imprópria ao consumo. Também não aconselham comprar a água
mineral que tiver em embalagens próximas a produtos que exalem cheiro forte
(higiene, limpeza, bombas de gasolina, etc.), pois neste caso o plástico absorve
odores que podem contaminar a água.

“É importante que o consumidor fique atento, ainda, se não há sujidade
no interior da embalagem e se o lacre não está rompido ou mesmo ausente,
apresentando vazamento ou rachaduras. Também é importante observar a data de
validade e integridade da embalagem. Outra coisa que não aconselhamos é a
compra de água de ambulantes em semáforos, ruas, parques e pedágios, pois além
de estarem sob raios solares, a maioria não possui rótulo e lacre, levando a crer
que não passaram por análise e inspeção dos órgãos fiscalizadores competentes”,
disse Giuseppe D’Ettorre, titular do Semdecon/Procon.

DENTISTA NO INTERIOR FOI SUCESSO EM 2003

Um dos programas realizados pela Secretaria Municipal de Agricultura -
Semagri, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde - Semus, que
alcançou maior sucesso entre a população neste ano de 2003, foi o “Dentista no
Interior”, que oferece tratamento odontológico para pessoas que residem no
interior e que não têm acesso e nem recurso financeiro para a manutenção de seu
tratamento dentário. É o que afirma o secretário Glauber Coelho.

De acordo com ele: “existe uma carência muito grande em diversas
áreas da população, e uma delas é o tratamento odontológico, por isso estamos
levando esse beneficio a crianças, jovens, adultos e idosos que não têm acesso e
nem condições de tratar de seus dentes”.

O programa já atendeu a várias comunidades: Santa Fé, com 142
atendimentos; Tijuca, com 200; Gironda, com 120 e Coutinho com
aproximadamente 100 atendimentos. No momento, o trailler de atendimento do
programa está na localidade de Santa Isabel, realizando, em média, 30
atendimentos por dia.

“Desta forma  a Secretaria realiza uma política de aproximação com o
homem do campo, obtendo assim o diagnóstico e o levantamento de suas
dificuldades e necessidades para assim tentarmos reverter a situação”, conclui
Glauber Coelho.

DOM AMÉRICO NA PRAÇA

A programação oficial de Natal da Prefeitura Municipal, preparou
para a noite de hoje, a partir das 21h00, um grandioso show com repertório
de músicas do cantor Roberto Carlos, interpretadas pela Orquestra de Dom
Américo e Seus Comparsas. O evento será aberto a toda a população, no
palco que fica ao lado do Cenciarte, na Praça Jerônimo Monteiro.



Segunda - Feira, 22 de Dezembro de 2003   E X E C U T I V O    Diário Oficial do Município 2083 Página 3

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 519/2003

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
12246/2003, de 07.07.2003, resolve

Retificar a Portaria n° 477/2003, de 17 de novembro de
2003, que passa a ter a seguinte redação:

“Nos termos do Artigo 8º, § 1º, inciso I, alíneas “a” e “b”
da Emenda Constitucional nº 20/98 e do Artigo 62, Inciso
III, alínea “c” da Lei nº 4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais, aposentar a servidora
municipal MARIA DE LOURDES FRIGULHA SIEIRO,
Auxiliar de Enfermagem IV B 08 G, lotada na Secretaria
Municipal de Saúde, com proventos proporcionais ao
tempo de contribuição acrescidos das vantagens
permanentes que está percebendo, fixando-os em R$
350,00 (Trezentos e cinqüenta reais), a partir de 24 de
novembro de 2003.”

Cachoeiro de Itapemirim, 09 de dezembro de  2003.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA Nº 524/2003

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
3873/2002, de 11.03.2002, resolve

Nos termos do Artigo 40, § 1º, Inciso I, da Constituição
Federal/88 e do Art. 98 da Lei nº 4.009/94 – Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais, aposentar por invalidez, a
servidora municipal MARIA DAS GRAÇAS
FERNANDES LIBERATORE, Professor PEI-B II IV B
08 C, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com
proventos integrais ao tempo de contribuição, fixando-os
em R$ 292,00 (Duzentos e noventa e dois reais), a partir
de 10 de julho de 2003.

Cachoeiro de Itapemirim, 10 de dezembro de  2003.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA Nº 528/2003

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
15975/2003, de 29.08.2003, resolve

Nos termos do Artigo 40, § 1º, Inciso I, da Constituição
Federal/88 e do Art. 98 da Lei nº 4.009/94 – Estatuto dos

Servidores Públicos Municipais, aposentar por invalidez, o
servidor municipal ARMANDO MARTINS BARROS,
Professor PEF-B IV V B 10 E, lotado na Secretaria
Municipal de Educação, com proventos integrais ao tempo
de contribuição, fixando-os em R$ 885,80 (Oitocentos e
oitenta e cinco reais e oitenta centavos), a partir de 18 de
setembro de 2003.

Cachoeiro de Itapemirim, 15 de dezembro de  2003.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA Nº 534/2003

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

RESOLVE:

Art.  1º - Designar os servidores abaixo
relacionados para compor a Comissão que acompanhará
o Processo de Leilão de Bens Móveis Inservíveis e
Sucatas da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim:

 Norma Araújo Gabriel Campos – SEMREM;
 Volney Souza Silva – PGM;
 Silvio Motté Galo – SEMREM
 Júlio César Vigne – SEMTRA
 Elimário Domingos Rocha Fabris - SEMTRA

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 17 de dezembro de 2003

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE RE-RATIFICAÇÃO

A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, re-ratifica, por este
ato, o Edital de Convocação publicado no Diário Oficial
do Município e Diário Capixaba, edições do dia 17 de
Dezembro de 2003, no que se refere aos cargos de Guarda
Municipal e Agente Municipal de Trânsito, de que trata o
Edital do Concurso Público n.º 002/2002, cujos
candidatos, após entrega da documentação e laudo médico
em que estejam considerados aptos, passarão ainda,
obrigatoriamente, pelas demais fases daquele Concurso,
conforme art. 19  e seguintes do referido Edital.
Acresça-se ao Edital de Convocação a re-ratificação

supra, mantendo-se inalterado, no mais, todo o teor
daquele ato.
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Cachoeiro de Itapemirim, 18 de dezembro de 2003.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

EXTRATO DE CONVÊNIO

ESPÉCIE: Convênio nº 056/2003.
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL
DE CULTURA - SEMUC.
CONVENIADA: SOCIEDADE MUSICAL “26 DE
JULHO” – BANDA 26 DE JULHO.
OBJETO: Concessão de Ajuda Financeira à Banda,
destinada a custear despesas com compra de uniformes.
VALOR: R$1.000,00 (um  mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.011.3 –
13.122.0040.2.413 – Supervisão de Ações na Área
Cultural – 4.4.50.42.11 – Auxílio à Banda 26 de Julho –
16.01 - SEMUC.
VIGÊNCIA: De 19/12/2003 a 31/12/2003, com eficácia a
partir da data do empenho.
DATA DA ASSINATURA: 19/12/2003.
SIGNATÁRIOS: Jathir Gomes Moreira - Prefeito
Municipal em Exercício, Mário Pires Martins Filho -
Procurador Geral do Município, Marcelo Bózio Monteiro
– Titular da SEMUC e Aguilar Lázaro – Presidente da
Banda.
PROCESSO: Prot. nº 14465/2003.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE
CONVÊNIO

ESPÉCIE: 3º Termo Aditivo ao Convênio nº 014/2002.
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE – SEMUS.
CONVENIADO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ASSISTENCIAL DE ITAÓCA – ABAI.
OBJETO: Aditar o Convênio em mais R$8.000,00 (oito
mil reais), passando a parcela do mês de dezembro para
R$30.000,00 (trinta mil reais) e o valor global do exercício
para R$272.000,00 (duzentos e setenta e dois mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 615.6 –
10.302.0002.1.015 – Apoio Financeiro a Hospitais
Beneficentes – 3.3.50.43.13 – Subvenção à Associação
Beneficente – 16 – SEMUS – 16.02 – FMS.
DATA DA ASSINATURA: 01/12/2003.
SIGNATÁRIOS: Jathir Gomes Moreira - Prefeito
Municipal em Exercício, Mário Pires Martins  Filho -
Procurador Geral do Município, Terezinha Rita
Damasceno Dardengo – Titular da SEMUS e Elizeu
Ferreira – Presidente da ABAI.
PROCESSO: Prot. nº 21428/2003.

EXTRATOS DE CONTRATOS DE OBRAS

ESPÉCIE: Contrato nº 080/2003.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM.

CONTRATADA: METALÚRGICA E COSNTRUTORA
ARCO ÍRIS LTDA - ME.
OBJETO: Obra de construção de escadaria armada com
muro de contenção, da Av. Francisco Cabral à Rua Maria
Emília R. Lesqueves, no Bairro Coramara.
VALOR: R$28.359,68 (vinte e oito mil, trezentos e
cinqüenta e nove reais e sessenta e oito centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 15.451.0010.1.085 –
4.4.90.51.02..
PRAZO: 45 (quarenta e cinco) dias, a partir da data de
recebimento da Ordem de Serviço pela Contratada,
excluindo-se o do vencimento.
DATA DA ASSINATURA: 04/12/2003.
SIGNATÁRIOS: Ary Roberto Moreira - Secretário
Municipal de Obras, Jathir Gomes Moreira - Prefeito
Municipal em Exercício, Mário Pires Martins Filho -
Procurador Geral do Município e Clézio Alves de Oliveira -
Contratada.
PROCESSO: Carta Convite nº 137/2003 - Prot. nº
22837/2003.

ESPÉCIE: Contrato nº 081/2003.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM.
CONTRATADA: CONSTRUTORA XAMBREDA LTDA
- ME.
OBJETO: Obra de construção de escadaria na Rua Santos
Passoni com Projetada, no Bairro São Francisco de Assis.
VALOR: R$24.968,97 (vinte e quatro mil, novecentos e
sessenta e oito reais e noventa e sete centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 15.451.0010.1.085 –
4.4.90.51.02..
PRAZO: 60 (sessenta) dias, a partir da data de recebimento
da Ordem de Serviço pela Contratada, excluindo-se o do
vencimento.
DATA DA ASSINATURA: /09/12/2003.
SIGNATÁRIOS: Ary Roberto Moreira - Secretário
Municipal de Obras, Jathir Gomes Moreira - Prefeito
Municipal em Exercício, Mário Pires Martins Filho -
Procurador Geral do Município e – Rosemary Cruz Mendez
- Contratada.
PROCESSO: Carta Convite nº 139/2003 - Prot. nº
22834/2003.

http://www.cachoeiro.es.gov.br
(Serviços disponíveis :   Órgão e Diário

Oficial,  download de leis,  serviços
municipais, endereços, telefones  de

atendimento e Consultas de Processos)


