
Prefeitura inicia instalação de 
20 academias populares 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

A prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer (Semesp), iniciou o 
processo de instalação de 20 academias populares nos 
bairros e distritos do município. São espaços abertos a 
todos os moradores, com sete equipamentos, cada um, 

para a prática de exercícios. As obras são realizadas 
pelas equipes da Secretaria Municipal de Obras 
(Semo), contando com apoio da Secretaria Municipal 
de Serviços Urbanos (Semsur).

Os bairros Aeroporto e Paraíso serão os primeiros 

a serem contemplados com as novas academias. 
No Aeroporto, já está sendo finalizada a construção 
da estrutura de concreto onde serão instalados os 
equipamentos no novo espaço, localizado em frente 
ao Ginásio de Esportes. pág. 3
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Prefeitura inicia instalação de 20 academias 
populares em Cachoeiro

Bairros Paraíso e Aeroporto (foto) serão os primeiros contemplados

A prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer (Semesp), iniciou o 
processo de instalação de 20 academias populares nos 
bairros e distritos do município. São espaços abertos a 
todos os moradores, com sete equipamentos, cada um, 
para a prática de exercícios. As obras são realizadas 
pelas equipes da Secretaria Municipal de Obras 
(Semo), contando com apoio da Secretaria Municipal 
de Serviços Urbanos (Semsur).

Os bairros Aeroporto e Paraíso serão os primeiros 
a serem contemplados com as novas academias. 
No Aeroporto, já está sendo finalizada a construção 
da estrutura de concreto, onde serão instalados os 
equipamentos no novo espaço, localizado em frente 
ao Ginásio de Esportes.

No Paraíso, o trabalho de readequação estrutural foi 
iniciado nesta semana na praça João Jardim, principal 
espaço de esporte e lazer do bairro. A Semesp está 
avaliando os locais do município, onde deverão ser 
instaladas as outras 18 academias populares.

“Todos as academias populares que  instalaremos 
seguirão um mesmo padrão e contribuirão muito 
para facilitar o acesso a equipamentos para a prática 
de exercícios a uma ampla parcela da população 
cachoeirense, sobretudo, os idosos. Agradecemos 
muito o apoio das secretarias municipais de Obras e 
de Serviços Urbanos que têm dado uma contribuição 
muito importante em todo esse processo”, afirma 
a secretária municipal de Esporte e Lazer, Lilian 
Siqueira.

Três academias já em funcionamento
Os 20 novos espaços para a prática de exercícios 

físicos se somam a outras três academias ao ar livre 

em funcionamento em Cachoeiro – nesses casos, 
locais com maior número de equipamentos, incluindo 
aparelhos para musculação, com profissionais que 
monitoram as práticas.

Elas funcionam, respectivamente, na Praça de 
Fátima (avenida Beira Rio), no bairro Nova Brasília 
(recentemente transferida para um local em frente ao 

Ginásio Municipal de Esportes “Nello Vola Borelli”) e 
no bairro Village da Luz (próximo à unidade de saúde, 
na rua Papa Paulo VI).

As três academias funcionam todos os dias úteis, 
das 7h às 9h30 – no caso da Praça de Fátima, também 
das 16h às 20h. Para ter acesso às academias, basta se 
dirigir aos locais e entrar em contato com os intrutores.

Com apoio do ônibus da Saúde, ação contra câncer 
bucal fez 200 exames na Praça Jerônimo Monteiro

Em ação realizada na Praça Jerônimo 
Monteiro, no centro de Cachoeiro, nesta quarta-
feira (15), a Secretaria Municipal de Saúde 
(Semus) realizou 200 exames clínicos gratuitos 
capazes de detectar câncer de boca. 

Os atendimentos foram feitos por uma equipe 
de dentistas, de manhã e à tarde, no ônibus do 
projeto ‘Cachoeiro+Saúde!, que é equipado com 
consultório odontológico. 

Além da realização do exame, a equipe 
orientou as pessoas que passaram pela praça 
sobre prevenção, sintomas e fatores de risco 
da doença. 

João Marques, 45, fez questão de fazer 
o exame e também levou seus dois filhos 
pequenos para serem atendidos. “Acho muito 
válida e importante esta ação no município. 
Nem todas as pessoas conhecem ou têm acesso 
a esse tipo de exame. Quis trazer meus filhos 
também, pois a orientação e o exame são 
fundamentais”, disse João.

A coordenadora de Saúde Bucal da Semus, 
Graziela Baptista Pinto Lima, destacou a 

importância da ação como oportunidade 
para esclarecimento das pessoas sobre a 
doença. “Distribuímos panfletos e 150 kits de 
higiene bucal, alertarmos as pessoas sobre a 
importância da prevenção e de se consultarem 
com dentistas regularmente. O resultado foi 
muito positivo”, disse.

Ainda de acordo com a coordenadora, em 18, 
das pessoas examinadas, foram identificadas 
alterações e elas precisarão fazer novos exames. 
Esses pacientes foram encaminhados ao 
Ambulatório Bucomaxilo Facial do Hospital 
Evangélico, no município, que possui uma equipe 
médica especializada nesse tipo de análise. 

Câncer bucal
O câncer bucal tem maior incidência em 

homens acima de 40 anos, mas as mulheres 
não devem se descuidar também. O consumo 
excessivo de bebida alcoólica, a higiene oral 
feita de forma inadequada, a exposição excessiva 
dos lábios ao sol e o tabagismo contribuem para 
potencializar o desenvolvimento da doença. São 

sintomas da doença: manchas esbranquiçadas 
ou avermelhadas na boca; feridas superficiais 
que não cicatrizam; dor ao mastigar, falar ou 
engolir; emagrecimento acentuado; nódulos no 
pescoço ou sangramentos. A recomendação para 
quem apresente algum desses sintomas é buscar 
atendimento em unidade básica de saúde com 
equipe odontológica.

Próximas visitas do ônibus da Saúde
Em função da ação  contra o câncer bucal, 

o cronograma de atendimento do projeto 
Cachoeiro+Saúde foi alterado. A visita à 
localidade de Grota Fria, que aconteceria nesta 
quarta, foi reprogramada para o dia 22. No dia 
21, o ônibus fará atendimento em São Joaquim, 
e no dia 29, em São João da Lancha, no horário 
das 8h às 15h, fechando o calendário deste mês. 

O consultório volante é uma iniciativa da 
prefeitura de Cachoeiro, por meio da Semus, 
que leva serviços médicos e odontológicos 
gratuitos à população de diferentes regiões, na 
cidade e no interior.
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Distritos recebem serviço de prevenção à 
leptospirose

Nesta semana, trabalho foi concluído em Itaoca

A Vigilância Ambiental de Cachoeiro 
concluiu, nesta semana, em Itaoca, um trabalho 
de prevenção à leptospirose, doença infecciosa 
transmitida ao homem pela urina de roedores. 
Realizado com apoio de agentes da Unidade de 
Vigilância em Zoonoses (UVZ), o atendimento 
contemplou a região central do distrito e, 
também, as localidades de Ipiranga, Valão de 
Areia e Córrego Vermelho.

O trabalho foi desenvolvido em atenção às 
demandas de moradores, que verificaram um 
aumento da presença de ratos e camundongos 
na região.

A prevenção é pela aplicação de veneno em 
terrenos baldios, áreas próximas a córregos e 
em ruas, de modo estratégico e seguro, para 
que pessoas e criações de animais não tenham 
contato com a substância.

Até setembro, também serão atendidos, com 
o serviço, os distritos de Conduru, Soturno, 
Gironda, Sambra, Pacotuba, Burarama, 
Coutinho, Monte Alegre, Tijuca, Gruta, São 
Vicente, São Joaquim e Córrego dos Monos. 

“Esse mesmo trabalho é realizado na área 
urbana, quinzenalmente, em todos os bairros 
de Cachoeiro”, explica o gerente de Vigilância 
Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde, 
Fábio Gava.

A população pode acionar esse tipo de 
serviço pelo telefone 156, da Ouvidoria Geral 
do Município. E para ajudar no controle de 
roedores, deve fazer o acondicionamento e a 
destinação adequada do lixo; armazenamento 
apropriado de alimentos; desinfecção e vedação 
de caixas d´água; vedação de frestas e aberturas 
em portas e paredes. O uso de raticidas 
(desratização) deve ser feito por técnicos 
devidamente capacitados.

Leptospirose
A leptospirose é transmitida, principalmente,  

por ocasião de enchentes. A doença é causada 
por uma bactéria chamada Leptospira, presente 
na urina de ratos e de outros animais (bois, 
porcos, cavalos, cabras, ovelhas e cães também 
podem adoecer e, eventualmente, transmitir a 
leptospirose ao homem). 

A ouvidoria é um canal de comunicação entre o 
cidadão e a prefeitura com a finalidade de receber 

manifestações como: sugestões, reclamações,
denúncias e elogios.

156

O que você tiver para falar, 
a Prefeitura quer ouvir

OUVIDORIA

É importante evitar o contato com água ou 
lama de enchentes e impedir que crianças 
nadem ou brinquem nessas águas. Pessoas 
que trabalham na limpeza de lama, entulhos e 
desentupimento de esgoto devem usar botas e 
luvas de borracha (ou sacos plásticos duplos 
amarrados nas mãos e nos pés).
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Hospital Infantil de volta à Feira da 
Bondade

Instituição é referência no atendimento pediátrico para a região sul capixaba

O Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa) 
volta a participar da Feira da Bondade de Cachoeiro 
neste ano, após quatro anos ausente das edições 
do evento. A tradicional instituição é uma das 50 
entidades filantrópicas confirmadas na 35ª edição, 
que a prefeitura realizará de 14 a 16 de setembro, no 
Parque de Exposições da cidade.

Referência no atendimento pediátrico para a 
região sul capixaba, o Hifa tem quase 50 anos de 
importantes serviços prestados às crianças e famílias 
cachoeirenses. É uma instituição de direito privado, 
de caráter filantrópico, reconhecida de utilidade 
pública, que também conta com a solidariedade para 
desempenhar seu trabalho.

Recebe doações de fraldas, leite, cobertores, 
objetos de higiene pessoal e quantias em dinheiro, 
que são direcionadas para as necessidades e 
benefícios das crianças e das famílias que buscam os 
seus serviços. Muitos dos donativos são resultantes 
de campanhas internas, como do grupo “Amigos 
do Hifa”, e externas, por meio de organizações não 
governamentais, que realizam ações e repassam as 
doações para a manutenção diária do hospital.

“É grande a expectativa da nossa equipe quanto 
à participação na Feira da Bondade. Ainda mais 
porque ficamos um tempo sem participar. O evento é 
uma ótima oportunidade para divulgarmos o trabalho 
realizado no hospital e mostrarmos a importância de 
recebermos as doações. Convidamos as pessoas a 
participarem de mais essa etapa, quando a entidade 
comemora quase meio século de existência”, 
comentou a coordenadora de Marketing do Hifa, 
Regina Leal.

A secretária municipal de Desenvolvimento 
Social, Márcia Cristina Fonseca, comemora o retorno 
da instituição ao evento. “Para nós, organizadores da 
festa, é motivo de muita alegria o retorno de uma 
entidade como o Hifa à Feira, por todos esses anos 

de trabalho desenvolvido em prol das crianças e por 
sua história. É também uma responsabilidade, pois 
vemos, com isso, a credibilidade passada pelo nosso 
trabalho”, comentou.

Tempo de Doar
“Tempo de Doar” foi o tema escolhido para a Feira 

da Bondade 2018, que é organizada pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social. Associações 

e projetos sociais em diversos segmentos terão, no 
evento, a oportunidade de apresentar suas ações e 
angariar fundos com a venda de comida, bebidas e 
outros produtos. Além da variada oferta gastronômica 
oferecida pelas entidades participantes, shows, 
atividades para o público infantil, homenagens e 
parque de diversões estão entre as atrações da feira.

Cachoeiro se prepara para receber Stone Fair
Tradicional feira internacional do setor de rochas 

ornamentais, a Cachoeiro Stone Fair chega à sua 
46ª edição no fim deste mês – 28 a 31 de agosto. 
Apoiadora do evento, a prefeitura de Cachoeiro de 
Itapemirim trabalha nos preparativos da cidade para 
receber os 180 expositores e milhares de visitantes 
esperados, oriundos de diversas regiões do Brasil e,  
também, do exterior.

Local da feira, o Parque de Exposições “Carlos 
Caiado Barbosa”, no bairro Aeroporto, está 
recebendo melhorias nas instalações elétricas, 
trabalho sob a responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos (Semsur). As 
equipes da pasta também realizam serviços de 
capina e roçagem, além de pintura geral, bem como 
outras ações de limpeza. As secretarias municipais 
de Agricultura e Interior (Semai) e de Obras (Semo) 
também atuam nos preparativos no local. 

O Aeroporto “Raimundo de Andrade” também 
está preparado para receber voos particulares, tanto 
durante o dia quanto à noite – o que foi possibilitado 

pela implantação do balizamento noturno no ano 
passado. O aeródromo, que recebe de 100 a de 300 
pousos e decolagens por mês, também passa por 
pintura e reforço na sinalização.

A prefeitura também prepara um estande próprio 
para participação no evento. Isso possibilitará o 
atendimento aos visitantes, com fornecimento 
de informações sobre atrações turísticas, cultura, 
economia e serviços públicos do município.

“A Cachoeiro Stone Fair é muito importante para 
a economia do município, tanto em prospecção de 
negócios durante a feira, quanto na movimentação 
financeira indireta, relacionada ao consumo de bens 
e serviços no período, aquecendo, principalmente, 
a cadeia produtiva formada por hotéis, bares e 
restaurantes”, destaca o secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Felipe Macedo.
Parceria com chineses

Dentre os visitantes esperados para a Cachoeiro 
Stone Fair, estão representantes de empresas 
chinesas que receberam, em março, uma comitiva 

de Cachoeiro liderada pelo prefeito Victor Coelho.
Na ocasião, foi assinado um acordo de 

irmanamento com a cidade de Nan’an, estabelecendo 
uma pauta de parcerias futuras relacionadas ao setor 
de mármore e granito. Outra ação da comitiva 
cachoeirense foi a visita à maior feira mundial de 
rochas ornamentais, realizada na cidade de Xiamen.

Capital brasileira do mármore
Cachoeiro de Itapemirim é reconhecida, nacional 

e internacionalmente, pelo seu parque industrial de 
rochas ornamentais. O município possui a maior 
concentração de empresas de rochas ornamentais 
da América Latina e é o maior polo brasileiro de 
fabricantes de máquina e equipamentos para o 
setor, servindo como um centro de distribuição e 
excelência.

Por possuir uma das maiores jazidas de mármore 
do Brasil, sendo responsável pelo abastecimento de 
80% do mercado nacional, Cachoeiro também é 
conhecida como a capital brasileira do mármore.
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Secretaria Municipal de Administração - SEMAD

AT O S  D O  P O D E R  E X E C U T I V O  M U N I C I PA L

DECRETO Nº 27.888

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista o que consta do Memorando de 
Seq. n° 2-14258/2018, da SEME,

RESOLVE:

Art. 1° Designar a servidora ANDREA LUGON RIGON para 
responder interinamente pelo cargo de Secretária Municipal de 
Educação, em virtude do afastamento da titular do cargo, a Sr.ª 
Cristina Lens Bastos de Vargas, por motivo de gozo de Prêmio 
Incentivo, no período de 20 a 24 de agosto de 2018, com ônus para 
o Município.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor a partir de 20 de agosto de 
2018.

Cachoeiro de Itapemirim, 15 de agosto de 2018.

VICTOR DA SILVA COELHO
Prefeito Municipal

S E C R ETA R I A  M U N I C I PA L  D E  A D M I N I S T R A Ç Ã O

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 053/2018.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM, atendendo necessidades da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES – SEMTRA, 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEME, 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL – SEMDES e SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
– SEMUS. 
CONTRATADA: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA 
DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.

OBJETO: Aditar o valor do Contrato nº 053/2018, firmado em 
20/04/2018 para Aquisição de Veículos Leves.
VALOR: Com o presente termo, fica acrescido em R$ 199.130,40 
(cento e noventa e nove mil, cento e trinta reais e quarenta centavos) 
o valor do contrato originário, passando de R$ 915.999,84 
(novecentos e quinze mil, novecentos e noventa e nove reais e 
oitenta e quatro centavos) para R$ 1.115.130,24  (hum milhão, 
cento e quinze mil, cento e trinta reais e vinte e quatro centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: seguintes dotações 
orçamentárias e elementos de despesas:
Dotação: 0902.0824409112.045.4.4.90.52.30.33010402
Ficha-Fonte: 04686-33010402
Dotação: 0902.0824409142.063.4.4.90.52.30.13010401
Ficha-Fonte: 01525-13010401
Dotação: 0902.0824409142.063.4.4.90.52.30.33010401
Ficha-Fonte: 04694-33010401
Dotação: 2101.2678223472.187.4.4.90.52.27.10000001
Ficha-Fonte: 04487-10000001
DATA DA ASSINATURA: 15/08/2018.
SIGNATÁRIOS: Maycon Almeida Costa – Secretário Municipal 
de Gestão de Transportes (Interino), Cristina Lens Bastos de 
Vargas – Secretária Municipal de Educação, Marcia Cristina 
Fonseca Bezerra – Secretária Municipal de Desenvolvimento 
Social, Alexandra da Penha Araújo Cruz – Secretária Municipal de 
Saúde em Exercício, Gustavo Gebara Cinquegrana e Fábio Miguel 
Laiz – Procuradores da Contratada.
PROCESSO: Protocolo nº 1-11.724/2018.

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato Nº 213 /2018.
CONTRATADA: LONGHITRON LTDA- ME.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM, atendendo necessidades da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO – SEMCULT.
OBJETO: Contratação de empresa prestadora de Serviços de 
Locação de Sonorização.
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Secretaria Municipal de Administração - SEMAD

Item Especificação Unidade Quant. Valor 
Unitário

Valor 
Total

03

Locação de sonorização Nº 03 – (unidade)

Sonorização 

01 - mesa 32 x 8 canais digital 

01 - processador digital 

01 - equalizador 1/3 de oitava 

01 - dual compressor 

01 - cd play rack insert 

12 - canais de gates 

12 - canais de compressores 

01 - equalizador 1/3 de oitava 

03 - processadores de efeito digital sistema line array 

04 - kit caixa de alta 

04 - caixas de sub grave 
06 - amplificadores cabeamento completo monitor 

palco 

01 - mix 32 digital 

02 - processadores digitais 

01 - equalizador 1/3 de oitava 

01 - dual compressor insert monitor 

16 - canais de gate 

16 - canais de compressor 

06 - equalizador 1/3 de oitava 

02 - processadores de efeito digital monitor palco 
01 - side fill por lado, com no mínimo 03 vias de 

frequência 

10 - monitores com duas vias de frequencia 

01 - side drums com woofer back line contra baixo 
01 - módulo 800 com caixas 04 falantes de 12’ e caixa 

de 15’guitarra 

01 - amplificador teclado 

01 - set monitor microfones 

10 - microfones s.m 58

06 - microfones s.m 57 

03 - microfones s.m 81 

01 - kit para bateria 03 tons e 01 bumbo 

01 - microfone d 112 

02 - microfones sem fio 

04 - microfones diversos 

20 - pedestais 

10 - garras 

15 - direct box 

01 - bateria 02 tons e estante de prato, completa 
01 - máquinas de fumaça média com seus respectivos 
técnicos para manuseios dos sistemas a cima. 

DIA 03 R$ 
1.080,00

R$ 
3.240,00

VALOR TOTAL R$ 
3.240,00

VALOR: R$ 3.240,00 (Três mil, duzentos e quarenta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: seguinte dotação 
orçamentária e elemento de despesa:
Ficha: 02115
Ação: 1201.1339212252.095 – Realizações de Eventos Culturais 
e Festivos
Despesa: 3.3.90.39.99 – Outros Serviços de PJ
Fonte:10000001 – Circuito Cultural “Arte Entre Povos”
PRAZO: (12) doze meses.
DATA DA ASSINATURA:15/08/2018.
SIGNATÁRIOS: Fernanda Maria Merchid Martins Moreira – 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Renato Longue – 
Sócio da Contratada.
PROCESSO: Protocolo nº 1-29.148/2018.

S E C R ETA R I A  M U N I C I PA L  D E
 D E S E N V O LV I M E N T O  S O C I A L

EDITAL DE ELEIÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NO 
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

O Conselho Municipal do Idoso – CMICI, criado pela Lei nº 5506, 
de 28 de novembro de 2003, receberá inscrição para seleção de 
Entidades entre os dias 20 de agosto de 2018 a 14 de setembro 
de 2018, para habilitação/eleição de novos membros para o biênio 
2018/2020. As OSCs da sociedade civil que quiserem participar 
do pleito deverão procurar a Secretaria Executiva dos Conselhos, 
localizada na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social (SEMDES) na Ilha da Luz, no horário de 9h30 as 11h30 
e de 14h00 as 17h00 de segunda a sexta-feira. Qualquer dúvida, 
ligar para (28) 3511 2219.
Para participar da eleição as OSCs – Organizações da Sociedade 
Civil devem apresentar pedido por escrito, dirigido a Presidente da 
Comissão Eleitoral, Jacqueline Damasceno de Castro Barros com 
a documentação (lista abaixo), acompanhada dos originais para 
autenticação ou trazê-la autenticadas em cartório.
A assembleia de eleição está prevista para o dia 24 de setembro 
de 2018, às 09h30, no auditório da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social – SEMDES e a posse dos novos 
Conselheiros deve acontecer até à data da próxima reunião 
subsequente.

Documentos necessários para inscrição:

- Estatuto da OSC registrado em cartório ou outra prova de 
aquisição de personalidade jurídica;
- Inscrição atualizada do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
– CNPJ;
- Requerimento de habilitação devidamente preenchido, com 
indicação da pessoa que representará a OSC na assembléia devendo 
indicar também o segmento, ao qual se habilitará, podendo ser: 
a) Representante de Instituição Asilar, b) Associação de Idosos 
local, c) Instituição de Ensino de Nível Superior com trabalho na 
área da Terceira Idade e d) Usuários dos Serviços de Assistência 
ao Idoso. 
- Relação Nominal dos Membros da Diretoria com endereço e 
telefone;
- Ata de Eleição de Posse da Diretoria, registrado em Cartório;
- Ata da última reunião ordinária da OSC;
- Procuração conferindo poderes especiais ao mandatário para 
votar pela OSC, quando não fizer o respectivo representante legal.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 14 de agosto de 2018

JACQUELINE DAMASCENO DE CASTRO BARROS
 Presidente da Comissão Organizadora

MODELO DE REQUERIMENTO

USAR PAPEL TIMBRADO DA INSTITUIÇÃO CONTENDO 
TELEFONE E ENDEREÇO COMPLETO.

OFÍCIO/REQUERIMENTO/Nº ..../2018

A PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CONSELHO 
MUNICIPAL DO IDOSO
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SENHOR A  JACQUELINE DAMASCENO DE CASTRO 
BARROS

A INSTITUIÇÃO.......................................REPRESENTADA 
PELOS SEUS RESPECTIVOS DIRETORES/ PRESIDENTES, 
FULANO, BELTRANO E CICRANO VEM REQUERER A SUA 
HABILITAÇÃO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE 
ELEIÇÃO, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 09H30, 
CONFORME EDITAL PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO 
MUNICÍPIO, PARA TANTO, INDICA DESDE JÁ, ABAIXO, OS 
MEMBROS TITULAR E SUPLENTE PARA COMPOSIÇÃO 
DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO, BIÊNIO 2018/2020, 
CASO SEJA ELEITA.

CONSELHEIROS INDICADOS PARA O BIÊNIO 2018/2020:
TITULAR: FULANO DE TAL – TELEFONE E E-MAIL;
SUPLENTE: BELTRANO DE TAL – TELEFONE E  E-MAIL

DOCUMENTOS JUNTADOS:
1 – ESTATUTO REGISTRADO EM CARTÓRIO;
2  CNPJ ATUALIZADO;
3 -INFORMAÇÃO DE QUAL SEGMENTO SE HABILITA 
CONFORME EDITAL;
4-RELAÇÃO NOMINAL DOS ATUAIS MEMBROS DA 
DIRETORIA COM   ENDEREÇO  E TELEFONE;
5 - ATA DE ELEIÇÃO DA ÚLTIMA POSSE DA DIRETORIA;
6-ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
INSTITUIÇÃO; E
7 - PROCURAÇÃO CONFERINDO PODERES ESPECIAIS 
AO MANDATÁRIO PARA VOTAR PELA INSTITUIÇÃO 
QUANDO NÃO O FIZER O RESPECTIVO REPRESENTANTE 
LEGAL.

SEM MAIS PARA O MOMENTO, AGRADECEMOS 
ANTECIPADAMENTE NOS COLOCANDO SEMPRE A 
DISPOSIÇÃO, NO QUE SE REFERE AO ASSUNTO POR SE 
TRATAR DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, BEM COMO, 
NOS COMPROMETEMOS A ESTAR PRESENTE AO ATO.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES .... DE ........ DE 2018
_____________________________________

ASS. PRESIDENTE DA OSC

C O M I S S Ã O  D E  L I C I TA Ç Ã O

HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico N° 25/2018  – SRP - ID 725755

Constatada a regularidade dos atos procedimentais conforme 
determinam as Leis Federais nº 10.520/2002 e 8.666/1993, 
HOMOLOGO a adjudicação referente ao processo administrativo 
n° 51- 17.778/2018 da Secretaria Municipal de Saúde, Pregão 
Eletrônico nº 25/2018, tendo como objeto a Aquisição de Gases 
Medicinais, mediante Sistema de Registro de Preços.
Empresa: OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA
CNPJ: 01.661.510/0001-72
Lotes: 1 e 2
Valor total homologado: R$ 60.900,00 (sessenta mil novecentos 
reais)

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 15 de agosto de 2018.

ALEXANDRA DA PENHA ARAUJO CRUZ
Secretária Municipal de Saúde em exercício

Decreto nº 27.830/2018

A G E R S A

PORTARIA N° 056/2018

NOMEIA PREGOEIRO E MEMBROS DA EQUIPE DE 
APOIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Diretor Presidente da AGERSA – Agência Municipal de 
Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de 
Itapemirim – ES, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei n° 6.537/11, e de acordo com a Lei Federal nº 10.520 
de 17 de julho de 2002 e o Decreto Municipal n° 16.114 de 1º de 
dezembro de 2005,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear como Pregoeiro e como membros da equipe 
de apoio, para julgar e conduzir os Processos Licitatórios na 
modalidade Pregão Presencial da AGERSA, os servidores abaixo 
relacionados:

PREGOEIRO:
Augusto Milhorato Callegário

EQUIPE DE APOIO:
Harrison Aquino dos Santos
Vitor Moulin Mardegan de Azevedo

Art. 2º. Os trabalhos dos servidores ora nomeados, deverão 
ser executados conforme as disposições constantes do Decreto 
Municipal nº 16.114/2005, Lei Federal nº 10.520/2008 e 
subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 15 de agosto de 2018.

VANDERLEy TEODORO DE SOUZA
Diretor Presidente - AGERSA

AVISO DE LICITAÇÃO

A AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS 
SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO 
DE ITAPEMIRIM -AGERSA, através de sua Comissão Especial 
de Licitação, torna público a realização do certame licitatório, 
conforme segue:

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2018

(Com lote destinado a ampla concorrência e Lote destinado a 
Participação Exclusiva entre Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte)

Objeto: Aquisição de Estações de Trabalho (Microcomputadores) 
e Notebook.
Dia: 29/08/2018 – Hora: 10h00min
Local: Rua Professor Quintiliano, n° 31, Ed. Guandu Center, 6° 
andar, Cachoeiro de Itapemirim-ES, CEP: 29300-195.
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O Edital completo encontra-se à disposição na Sede da AGERSA 
localizada no endereço supracitado e na home page: www.agersa.
es.gov.br.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 15/08/2018.

VANDERLEy TEODORO DE SOUZA
Diretor Presidente - AGERSA

I PA C I

PORTARIA Nº 352/2018

CONCEDE PENSÃO POR MOTIVO DE FALECIMENTO 
DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO.

A PRESIDENTE EXECUTIVA DO IPACI - Instituto de 
Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através da Lei 
nº 7.030/2014 e do Decreto nº 26.697/2017, resolve:

Art. 1º - Conceder, nos termos do artigo 40, § 7º, inciso I da 
Constituição Federal de 1988 c/c artigo 66, inciso I, e artigo 67, 
inciso I, ambos da Lei Municipal nº 6.910/2013, pensão por motivo 
de falecimento do servidor público municipal inativo da Prefeitura 
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim IVO DE OLIVEIRA 
NEVES, ocupante do cargo de Gari I A 01 F, lotado na Secretaria 
Municipal de Obras, a única beneficiária, a filha, Sra. Geovana 
de Oliveira Neves, na proporção de 100,00 % (cem por cento), 
com vigência a partir de 25 de julho de 2018, sendo o valor da 
pensão discriminado no processo de protocolo nº 46-28.348/2018, 
de 27/07/2018

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 25 de julho de 
2018, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 10 de agosto de 2018.

CLEUZEI MIRANDA SMARZARO MOREIRA
Presidente Executiva

PORTARIA Nº 353/2018

DESIGNA FISCAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO 
DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS

A PRESIDENTE EXECUTIVA DO IPACI - Instituto de 
Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através da 
Lei nº 7.030/2014 e do Decreto nº 26.697, de 01/01/2017, resolve:

Art. 1º Designar a servidora pública municipal JENNIFER 
COSTABEBER DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de Analista 
de Gestão Pública Previdenciária - Direito, para acompanhar e 
fiscalizar o Contrato de Prestação de serviços de agenciamento 
e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais 
(reserva, emissão, marcação remarcação, cancelamento, entrega 
e reembolso de bilhetes de passagens aéreas), com a empresa 
contratada AZ Turismo e Viagens Ltda, nos termos do artigo 67 

da lei nº 8.666/1993, conforme processo administrativo nº 46-
26.462/2018, contrato nº 08/2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 13 de agosto de 2018.

CLEUZEI MIRANDA SMARZARO MOREIRA
Presidente Executiva

I N D Ú S T R I A  E  C O M É R C I O

COMUNICADO

GRANITOS COLODETTI LTDA, CNPJ N° 03.562.171/0001-00, 
torna público que REQUEREU a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente- SEMMA AMPLIAÇÃO Licença de Instalação – LI 
N° 61/17 e Licença de Operação – LO N° 109/17, válida até 25 
de setembro de 2023 por meio do protocolo Nº 30370/18, para 
a atividade (3.04) – Desdobramento e/ou polimento e/ou corte e 
aparelhamento de rochas ornamentais, quando associados entre si. 
Localizada na Rod. Fued Nemer, Km 09, s/n°, Conduru, Cachoeiro 
de Itapemirim-ES.
NF: 4550

COMUNICADO

BOM JARDIM MÁRMORES E GRANITOS EIRELI - EPP, 
CNPJ Nº 07.871.381/0001-23, torna público que OBTEVE da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, a Licença 
de Operação – LO Nº 004/2005, válida até 17 de novembro de 
2020, através do protocolo n° 1/2016, processo n° 2676873, para 
a atividade (3.03) – Corte e acabamento e/ou aparelhamento de 
rochas ornamentais e/ou polimento manual ou semi-automático, 
quando exclusivo. Localizada à Rodovia do Contorno, Km 01, s/
n°, Vargem Grande de Soturno, Cachoeiro de Itapemirim/ES.
NF: 4551

www.cachoeiro.es.gov.br
Serviços disponíveis: Download de Leis, Decretos, 
Portarias, Órgãos e Diários Oficiais do Município, 
endereço das secretarias, telefones de atendimento, 
serviços municipais e consulta de processos.
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