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Coronavírus: espaços públicos 
recebem ação de desinfecção
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 A Prefeitura de Cachoeiro está higienizando 
espaços públicos e unidades de saúde com aplicação 

de hipoclorito de sódio, um produto desinfetante e 
não tóxico. O objetivo é eliminar microrganismos 

presentes nesses locais e, com isso, combater a 
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ANO LV - Cachoeiro de Itapemirim - quinta-feira - 26 de março de 2020 - Nº 6035

Danificada por enchente, 
ponte de Cachoeira Alta 
será reconstruída p. 4

Adesão a novo plano de 
cargos e salários pela 
internet p. 5

Equipe que fiscaliza 
suspensão do comércio é 
reforçada p. 3



CLAUDIO JOSÉ MELLO DE SOUSA
Secretário de Administração

ROBERTSON VALLADÃO DE AZEREDO
Secretário de Agricultura e Interior

ALEXANDRO DA VITÓRIA
Secretário de Modernização e Análise de Custos

MYLENA GOMES LOPES
Controladora Geral do Município

FERNANDA MARIA MERCHID
MARTINS MOREIRA

Secretária de Cultura e Turismo

FRANCISCO CARLOS MONTOVANELLI
Secretária de Desenvolvimento Econômico

MARIA APARECIDA STULZER
Secretária de Desenvolvimento Social

JONEI SANTOS PETRI
Secretário de Desenvolvimento Urbano

CRISTINA LENS BASTOS DE VARGAS
Secretária de Educação

LILIAN SIQUEIRA DA COSTA SCHMIDT
Secretária de Esporte e Lazer

MÁRCIO CORREIA GUEDES 
Secretário de Fazenda

LUANA CRISTINA DA SILVA FONSECA
Secretária de Gabinete

MÁRCIA CRISTINA FONSECA BEZERRA
Secretário de Governo

ANDRESSA COLOMBIANO LOUZADA
Secretária de Meio Ambiente 

PAULO JOSÉ DE MIRANDA
Secretário de Obras

THIAGO BRINGER
Procurador Geral do Município

LUCIARA BOTELHO MORAES JORGE
Secretária de Saúde

RUY GUEDES BARBOSA JÚNIOR
Secretário de Segurança

VANDER DE JESUS MACIEL
Secretário de Serviços Urbanos

VANDERLEY TEODORO DE SOUZA
Diretor-presidente da Agersa

CARLOS HENRIQUE SALGADO
Diretor-presidente da Dataci

CLEUZEI MIRANDA SMARZARO MOREIRA
Presidente Executiva do Ipaci

MAYCON ALMEIDA DA COSTA
Secretário de Gestão de Transportes

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CÂMARA MUNICIPAL

VICTOR DA SILVA COELHO
Prefeito

prefeito@cachoeiro.es.gov.br

JONAS NOGUEIRA DIAS JUNIOR
Vice-prefeito

gabinetevice@cachoeiro.es.gov.br

ALEXON SOARES CIPRIANO
Presidente

ELIO CARLOS SILVA DE MIRANDA
1º Secretário

ELY ESCARPINI
Vice-presidente

SÍLVIO COELHO NETO
2º Secretário

Conteúdo produzido pela Secretaria Municipal de Governo
Subsecretarias de Marketing e Jornalismo

Praça Jerônimo Monteiro, 28, Centro - Cachoeiro de Itapemirim/ES - 29300-170 - Brasil
semcos.jornalismo@gmail.com / 28 3155-5341

Fotos: Márcia Leal e Arquivo PMCI



26/03/202003 | Diário Oficial do Município de Cachoeiro

Coronavírus: equipe que fiscaliza suspensão do comércio 
é reforçada

A Prefeitura de Cachoeiro está higienizando 
espaços públicos e unidades de saúde com aplicação 
de hipoclorito de sódio, um produto desinfetante e 
não tóxico. O objetivo é eliminar microrganismos 
presentes nesses locais e, com isso, combater a 
disseminação do novo coronavírus.

Na noite desta terça-feira (24), profissionais, 
utilizando um caminhão-pipa da Secretaria 
Municipal de Transportes (Semtra), aplicaram o 
produto em pontos de ônibus, no Centro de Saúde 

Aplicação do hipoclorito de sódio, que não é tóxico, é uma das 
medidas de combate ao novo coronavírus 

Espaços públicos e unidades de saúde são 
higienizados com produto desinfetante

Paulo Pereira (PPG), no Hospital Evangélico de 
Cachoeiro (Heci), no Hospital Infantil Francisco 
de Assis (Hifa) e na Santa Casa de Misericórdia.

O hipoclorito de sódio é um produto permitido 
e recomendado pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), sendo classificado 
na categoria de “água sanitária”. Em Cachoeiro, 
a Vigilância Ambiental faz uso e distribuição do 
produto, sobretudo, em situações de calamidade 
pública, quando se faz necessário.

“Muitas cidades do Brasil e do mundo estão 
utilizando o hipoclorito de sódio como uma 
medida auxiliar de combate ao novo coronavírus. 
A população pode ficar despreocupada, pois não 
há perigo de intoxicação. Estamos utilizando 
essa estratégica em locais por onde as pessoas 
passam com mais frequência e nos pontos de 
atendimento hospitalar, onde há frequência 
maior de pessoas com doenças e infecções”, 
explica o prefeito Victor Coelho.

 A Prefeitura de Cachoeiro reforçou a equipe 
de fiscalização responsável por verificar o 
cumprimento da ordem de suspensão temporária 
do funcionamento do comércio, de serviços e de 
templos religiosos, medida adotada no município 
para contenção do novo coronavírus.

Em decreto publicado nesta quarta-feira (25), 
a administração municipal autoriza, em caráter 
excepcional, que auditores fiscais de defesa do 
consumidor (Procon), de meio ambiente, de 
obras, de transportes e de vigilância sanitária 
atuem nesse trabalho, que já vem sendo 
desempenhado pelos fiscais de posturas.  

Os servidores estão autorizados a lavrar 
notificações e autuações. O estabelecimento 
que descumpre a ordem de suspensão de 
funcionamento é notificado para encerrar, de 
imediato, as suas atividades.

Caso não seja feito o fechamento imediato, 
será aplicada a penalidade de cassação da licença 
de localização e funcionamento. Os fiscais 
também poderão requisitar força policial para 
cumprimento da determinação.

“A equipe de fiscalização vai atuar, 
principalmente, atendendo às denúncias feitas 
por meio dos canais oficiais disponibilizados para 
isso. Por isso, é fundamental que os moradores 

colaborem denunciando os estabelecimentos que 
continuam pondo em risco a saúde da população”, 
explica o secretário de Desenvolvimento Urbano 
de Cachoeiro, Jonei Petri, que coordena o 
trabalho da equipe de fiscalização.

Canais para denúncia
Para denunciar os estabelecimentos 

comerciais e de prestação de serviços que 
não cumprem a determinação de paralisar, 
temporariamente, suas atividades, os moradores 
devem ligar para o número 190 (Ciodes) 
ou acionar a Ouvidoria Geral do Município 
pelo telefone (28) 98814-3357 (ligações e 
WhatsApp) e pelo portal www.cachoeiro.es.gov.

br (clique, sequencialmente, em: “Ouvidoria”, 
“Ouvidoria Geral” e “Denúncia”).

De sábado (21) até esta terça-feira (25), a 
Ouvidoria recebeu cerca de 100 denúncias 
e 277 pedidos de informações sobre 
funcionamento do comércio.

Apoio da Guarda Municipal
Além dos auditores fiscais, o trabalho de 

fiscalização do comércio conta com o apoio da 
Guarda Civil Municipal que, de sábado (21) até 
esta terça-feira (25), atendeu a 242 ocorrências 
para orientar donos de estabelecimentos 
abertos a cumprirem a determinação de 
suspensão das atividades.  

Fiscais de diversos setores da Prefeitura foram 
convocados para a tarefa
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Danificada por enchente, ponte de Cachoeira 
Alta será reconstruída

Coronavírus: pessoas em situação de rua recebem 
orientações

Equipes da Secretaria de Desenvolvimento 
Social (Semdes) de Cachoeiro de Itapemirim 
estão abordando moradores em situação de 
rua com orientações e recomendações sobre o 
novo coronavírus (covid-19).

A ação é realizada por meio do Serviço 
de Atendimento ao Migrante e à Pessoa em 
Situação de Rua (Pop Rua) que, nesta terça-
feira (24), percorreu diversos pontos da 
cidade, como a praça Guilherme Guimarães, 
no Centro, mais conhecida como “Praça do 
Táxi”, a Praça de Fátima e a rua Moreira.

Ao todo, foram abordadas sete pessoas. 
Todas receberam orientações sobre a 
covid-19, por meio de folheto explicativo. 
Também foram reforçadas as informações 
sobre o Centro de Referência Especializado 
para Pessoas em Situação de Rua (Centro Pop) 
– “Espaço Vida” e os serviços disponíveis no 
local.

“Nossa equipe tem trabalhado para garantir 
informação a esse público. Orientamos e 
ressaltamos os serviços disponíveis nos 
nossos equipamentos especializados”, explica 
a secretária municipal de Desenvolvimento 
Social em exercício, Claudineia Debona.

A antiga estrutura da ponte da Cachoeira Alta, 
sobre o rio Fruteiras, principal via de acesso 
ao distrito de São Vicente, em Cachoeiro de 
Itapemirim, começará a ser removida na próxima 
segunda-feira (30). A ponte será reconstruída 
devido aos danos ocorridos em sua estrutura, na 
enchente de janeiro.

A nova estrutura será feita por empresa 
contratada pelo Departamento de Edificações e 
de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), com 
recursos do governo estadual, após solicitação da 
Prefeitura.

A Secretaria Municipal de Agricultura e 
Interior (Semai) está realizando obras de 
manutenção e melhorias nas vias alternativas, 
por Cachoeira Alta e Monte Verde, em São José 
de Cantagalo, enquanto durar a obra, que tem 
conclusão prevista para 90 dias.

“O distrito de São Vicente é um importante 
produtor de café e leite, além de apresentar 
grande potencial para o desenvolvimento do 
turismo rural. Essa obra possibilitará um tráfego 
mais seguro e a fluidez do transporte da produção 
agropecuária. Com certeza, contribuirá, 
ainda mais, para o desenvolvimento rural de 
Cachoeiro”, explica o secretário municipal de 
Agricultura e Interior, Robertson Valladão.

Outras intervenções no interior
Outra obra que acontece, simultaneamente, é a 

Estrutura antiga será removida para dar lugar a uma nova; 
conclusão em 90 dias 

Centro Pop está aberto das 8h às 17h, 
para higiene pessoal e alimentação 

Centro Pop
No Centro de Referência Especializado para 

Pessoas em Situação de Rua (Centro Pop), 
localizado no bairro Independência, a Semdes 
também adotou medidas preventivas para 
conter o contágio do coronavírus. Para isso, os 
funcionários têm trabalhado em escala e horário 
reduzido: das 8h às 17h, de segunda a sexta.

Também foram interrompidas, 
temporariamente, as atividades de oficina de 
artesanato e atendimentos pessoais. Serviços 
de higienização e alimentação, no entanto, 
continuam acontecendo. Para evitar aglomeração, 
os alimentos estão sendo distribuídos em kits 
(café da manhã e lanche da tarde) e marmitex 
(almoço).

de reconstrução da ponte da localidade de Usina 
São Miguel, também atingida pela enchente de 25 
de janeiro e que oferece acesso ao distrito de São 
Vicente. Por ter maior extensão, a expectativa é 
de que o trabalho seja concluído em até 6 meses.

Como alternativa para os condutores e 
pedestres, durante o período das obras no local, 
para chegar até São Vicente, é passar pelo 
distrito de Itaoca e percorrer uma estrada de 4 

Casa de Passagem
A Casa de Passagem “Santa Tereza de 

Calcutá”, que é mantida por meio da parceria 
entre a Cáritas Diocesana e a Prefeitura, também 
tem tomado precauções com relação à pandemia.

No local, em que pessoas em situação de rua 
podem encontrar abrigo para pernoite, o horário 
de funcionamento não teve alteração, no entanto, 
o setor administrativo trabalha em regime de 
escala.

Aos acolhidos no espaço, localizado no bairro 
BNH, foram repassadas as informações com 
relação aos perigos da doença e às medidas de 
prevenção – higienização das mãos, o uso de 
álcool em gel e a distância a ser mantida uns dos 
outros. 

quilômetros que faz a ligação com a Usina São 
Miguel.

Além dessas, serão construídas, pelo DER, 
outras duas pontes, que foram arrastadas pela 
enchente, ambas na localidade de Cachoeira 
Alta. “A Prefeitura está providenciando, também, 
a substituição de, pelo menos, cinco pontes de 
madeira, por estruturas de concreto”, completou 
Valladão.
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Supermercados definem horário especial para 
atendimento a idosos

A partir desta quinta-feira (26), idosos 
terão horário especial de atendimento em 
supermercados de Cachoeiro de Itapemirim. 
Será das 7h às 8h.

A definição foi feita em reunião entre a 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico (Semdec) e representantes dos 
estabelecimentos, nesta quarta (25).

A determinação visa cumprir o decreto da 
Prefeitura, como forma de controle do acesso 
de pessoas com mais 60 anos nesses espaços. 
O objetivo decreto é evitar aglomerações, que 
aumentam o risco de transmissão do novo 
coronavírus.

Além disso, outros estabelecimentos também 
decidiram seguir a resolução e definiram 
horários específicos. Uma rede tradicional de 
padarias do município prestará atendimento aos 
idosos das 6h às 7h. Já um mercado de hortifruti 
atenderá das 6h30 às 7h30.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, 
Francisco Montovanelli, orienta para que todos 
estabelecimentos que se encaixem nesses 
setores sigam os horários definidos.

“É importante que haja uma ação homogênea 
para que nem os comerciantes nem os clientes 

Os servidores da Prefeitura de Cachoeiro de 
Itapemirim que ainda não aderiram ao novo Plano 
de Cargos, Carreiras, Subsídios e Vencimentos, e 
desejam aderir, poderão fazê-lo pela internet.

Por meio da portaria 469/2020, com data desta 
quarta-feira (25), a Secretaria Municipal de 
Administração criou a opção de protocolo remoto 
para adesão, tendo em vista que as atividades 
administrativas nas repartições municipais estão 
temporariamente suspensas, como medida de 
prevenção ao novo coronavírus, e que o prazo 
para fazer a opção pelo plano termina na próxima 
terça-feira (31), às 18h.

Prazo termina na próxima terça-feira (31), às 18h

Medida está prevista em decreto 
publicado na terça-feira (24) 

saiam prejudicados. Lembramos que estamos 
seguindo medidas que julgamos serem 
essenciais para a preservação da saúde de 
todos”, completa.

Outras medidas
Além do horário especial, os supermercados 

do município precisam cumprir outras medidas 

Usando o seu e-mail pessoal, o servidor deve 
enviar para o endereço semad.opcaosubsidio@
cachoeiro.es.gov.br o requerimento específico 
para esse fim, que está disponível no portal da 
Prefeitura (www.cachoeiro.es.gov.br), na área de 
serviços voltados aos servidores.

Os requerimentos devem ser preenchidos com 
matrícula, nome completo do servidor, lotação, 
endereço residencial, cidade, número do CPF, 
número do R.G. ou da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) e telefone de contato.

Os requerimentos enviados das 8h às 18h 
serão protocolados na mesma data do envio. 

preventivas, como, por exemplo, permitir 
o ingresso de pessoas até o limite de 40% da 
capacidade do estabelecimento.

O atendimento nos caixas também deve ser 
limitado a cinco pessoas por vez, respeitando o 
espaço de contato. Outras determinações são a 
proibição de entrada de menores de 10 anos e a 
limitação de acesso a uma pessoa por família.

Após as 18h, serão protocolados no dia seguinte 
do envio.

A Subsecretaria de Gestão de Recursos 
Humanos, após o requerimento ser protocolado, 
enviará, também por e-mail, o número do 
protocolo, a fim de que o servidor possa 
acompanhar a tramitação processual.

“Estamos adotando essa medida para que não 
haja prejuízo no direito de opção dos servidores 
pelo recebimento de salário na modalidade 
de subsídio, conforme estabelecido na lei 
municipal 7.756/2019”, explica o secretário 
municipal de Administração, Claudio Mello. 

Servidor: adesão a novo plano de cargos 
e salários pela internet
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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 29.368
Republicação

ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 3° DO DECRETO N° 
27.775, DE 03 DE JULHO DE 2018.
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições legais, 

DECRETA:
 
Art. 1° O artigo 3° do Decreto n° 27.775, de 03/07/2018, que 
estabelece normas e delega atribuições para movimentação 
financeira de recursos da Administração Pública Municipal, fica 
alterado, passando a vigorar com a seguinte redação:
 
“Art. 3° Fica designado para assinar a movimentação financeira, 
das contas bancárias atuais e futuras contas, do Fundo Municipal 
de Saúde - FMS, vinculadas ao CNPJ n° 09.288.947/0001-14, o 
Subsecretário Financeiro  da SEMFA ou o  Secretário Municipal 
de Fazenda em conjunto com o Secretário Municipal de Saúde.”
 
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a partir do dia 06 de abril de 2020, revogando-se as 
disposições contrárias.
 

Cachoeiro de Itapemirim, 23 de março de 2020.
 

VICTOR DA SILVA COELHO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 29.371

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais, 

RESOLVE:

Exonerar, a pedido, do cargo em comissão de Assessora Técnica 
de Nível Superior, Padrão C 3, a servidora NÚBIA SOARES 

FERREIRA, com lotação na Procuradoria Geral do Município – 
PGM (Procon), a partir de 25 de março de 2020.

Cachoeiro de Itapemirim, 25 de março de 2020.

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 CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato Nº 047/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM, atendendo necessidades da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FAZENDA – SEMFA.
CONTRATADA: FH VEÍCULOS EIRELI - ME
OBJETO: Aquisição de 1 (um) Veículo Utilitário Tipo Pick-Up e 
1 (uma) Motocicleta, visando a premiação específica da Campanha 
da Nota Fiscal de Produtor Rural de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

LOTE 1 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP

Item Unid. Quant. Marca Valor 
Unitário

Valor 
Total

1

Und 01 FIAT STRADA HARD 
WORKING CS 1.4

R$ 
55.300,00

R$ 
55.300,00

Descrição do Objeto

Veículo ano 2019/2020 zero km; Utilitário tipo Pick-up; Cabine simples; Potência Máxima de 
85 CV; Transmissão mecânica no mínimo com 05 (cinco) velocidades a frente e 01 (uma) ré; 
Direção Hidráulica ou elétrica; Vidros e travas elétricas nas portas; Air-bag frontal; Protetor 
carter; Combustível Flex: Gasolina / etanol; Cintos de segurança de 03 (três) pontos e equipado 
com os demais itens de segurança exigidos por lei.

Valor Total             R$ 55.300,00

VALOR: R$ 55.300,00 (cinquenta e cinco mil e trezentos 
reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: correrão a cargo da 
seguinte dotação orçamentária e elemento de despesa:
Órgão: 08.01
Projeto/Atividade: 08.01.0412318412.148 
Despesa: 4.4.90.52.30000 
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Secretaria Municipal de Administração - SEMAD

Ficha-Fonte: 01225-100100010000 – RECURSOS 
ORDINÁRIOS
PRAZO: 31/12/2020.
DATA DA ASSINATURA: 25/03/2020.
SIGNATÁRIOS: Márcio Correia Guedes - Secretário Municipal 
de Fazenda e Luiz Henrique de Manezes Borges - Proprietário da 
Contratada.
PROCESSO: Protocolo nº 1-46.487/2019.

D ATA C I

EXTRATO DE AVISO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO

ESPÉCIE: Processo de Dispensa de Licitação.
BASE LEGAL: art. 24, inc. IV, da Lei n.º 8.666/93.
CONTRATANTE: Companhia de Tecnologia da Informação de 
Cachoeiro de Itapemirim – DATACI – CNPJ: 31.720.485/0001-11.
CONTRATADA: WDS Telecom LTDA ME – CNPJ: 
09.356.043/0001-89
OBJETO: Derivação de fibra óptica com fornecimento de 
material.
VALOR GLOBAL: R$ 2.350,00 (dois mil e trezentos e cinquenta 
reais).
RATIFICAÇÃO: em 23/03/2020, por: Carlos Henrique Salgado 
– Diretor Presidente.
FONTE DE RECURSOS: Próprio.
PROCESSO: 45-3068/2020.

I PA C I

AVISO DE CERTAME LICITATóRIO

O INSTITUTO DE PREVIDêNCIA DO MUNICÍPIO DE 
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, através da Comissão 
de Licitação, torna público a realização do certame licitatório, 
conforme segue:

Pregão Eletrônico nº. 1/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada para concessão 
de licença de uso do sistema integrado de gestão previdenciária e 
serviços de implantação, conversão/migração e treinamento.
ENTREGA DAS PROPOSTAS: a partir de 26/03/2020 às 
08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08/04/2020  às 08h00  no 
site www.comprasnet.gov.br. Edital: 26/03/2020 das 08h00 às 
12h00 e das 13h00 às 17h59. Endereço: www.ipaci.es.gov.br e 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 25/03/2020.

BEATRIZ DE OLIVEIRA BRANDÃO LOPES. 
Pregoeira

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 

www.cachoeiro.es.gov.br

CORONAVÍRUS

Medidas Preventivas

O Ministério da Saúde orienta cuidados básicos para reduzir 
o risco geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias 
agudas, incluindo o coronavírus. Entre as medidas estão:

Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por 
pelo menos 20 segundos, respeitando os 5 momentos 
de higienização. Se não houver água e sabonete, usar um 
desinfetante para as mãos à base de álcool.

Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas

Evitar contato próximo com pessoas doentes.

Ficar em casa quando estiver doente.

Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de 
papel e jogar no lixo.

Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com 
freqüência.

Profissionais de saúde devem utilizar medidas de precaução 
padrão, de contato e de gotículas (mascára cirúrgica, luvas, 
avental não estéril e óculos de proteção).

Para a realização de procedimentos que gerem aerossolização 
de secreções respiratórias como intubação, aspiração de vias 
aéreas ou indução de escarro, deverá ser utilizado precaução 
por aerossóis, com uso de máscara N95.

Lembre-se: a prevenção é sempre o
 melhor remédio 


