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Cachoeiro adotou série de medidas 
para conter coronavírus

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

A população de Cachoeiro está há uma semana 
mantendo ações de distanciamento social, como 

forma de combater uma possível propagação do 
novo coronavírus (Covid-19). Com os primeiros 

casos confirmados no ES, a prefeitura passou a 
adotar diversas medidas preventivas. p. 3
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Ceasa Sul recebe limpeza 
com desinfetante à base de 
cloro p. 4

Fiscalização visitou 
estabelecimentos em 20 
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Sala do Empreendedor 
orienta sobre microcrédito 
emergencial p. 3
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Sala do Empreendedor orienta, por telefone, sobre 
microcrédito emergencial

A população de Cachoeiro de Itapemirim está há 
uma semana mantendo ações de distanciamento social, 
como forma de combater uma possível propagação do 
novo coronavírus (Covid-19). Desde que a pandemia 
começou a se apresentar de forma mais preocupante 
no Espírito Santo, a prefeitura passou a adotar diversas 
medidas preventivas.

No início do mês, as unidades básicas e 
especializadas de saúde do município passaram a 
contar com cartazes informativos a respeito das ações 
a serem tomadas por pacientes que tiverem sintomas 
da infecção. No dia 16 de março, foi realizada a 
primeira reunião do Comitê de Crise de Emergência 
em Saúde Covid-19.

Dentre as ações definidas na reunião, estiveram o 
decreto de Situação de Emergência, suspensão das 
aulas na rede municipal, cancelamento e adiamento 
de eventos oficiais, fechamento de centros culturais 
e suspensão das atividades para idosos no Centro 
de Convivência Vovó Matilde e nos Centros de 
Referência em Assistência Social (Cras). Logo em 
seguida, o Procon de Cachoeiro também expediu uma 
nota recomendatória para coibir aumento abusivo de 
preços dos produtos.

Em 18 de março, a Prefeitura de Cachoeiro 
sancionou novo decreto reduzindo expediente na 
administração municipal (exceto serviços essenciais) 
e dispensando de trabalho presencial os servidores 
enquadrados nas categorias de risco. A partir do dia 

Dados indicam eficácia nas 
medidas de distanciamento 
social e quarentena 

Cachoeiro adotou série de medidas para conter 
coronavírus

20, as atividades presenciais nas repartições públicas 
foram suspensas – inicialmente por um dia apenas, 
posteriormente prorrogado para mais uma semana.

No último sábado (21), todos as atividades de 
comércio e serviços não essenciais do município foram 
suspensas por uma semana, período depois ampliado 
para 15 dias, proibindo, inclusive, a realização de 
atividades religiosas e ocupação de espaços de esporte 
e lazer. Também foram adotadas medidas para atender 
as necessidades da população, incluindo abertura de 
bancos e lotéricas e definição de horário especial para 
idosos em supermercados.

Na segunda-feira (23), foi dado início no município 
à campanha nacional de vacinação contra gripe 
(Influenza), que resultou na imunização de 13 mil 
pessoas em dois dias – a campanha foi suspensa até 
que haja o envio de novas doses pelo Ministério da 
Saúde. Foi iniciada, ainda, a higienização de espaços 
públicos e unidades de saúde com hipoclorito de 
sódio, produto desinfetante e não tóxico, que ajuda a 
eliminar microrganismos e combater a propagação de 
vírus.

Outras ações adotadas incluem: reorganização 
do transporte coletivo, impedindo aglomerações; 
distribuição de mais medicamentos a grupos de risco 
na Farmácia Municipal; suspensão do corte de água 
de consumidores inadimplentes por 60 dias; adoção 
de novo número de telefone pela Ouvidoria Geral; 
e publicação de página no portal da prefeitura com 

informações sobre o novo coronavírus.
“Todas as ações que nós estamos tomando são 

embasadas no que diz a ciência e as melhores práticas 
internacionais, seguindo sempre os protocolos 
estabelecidos em âmbito estadual e federal. Agimos 
com o máximo de cautela possível, mantendo o 
diálogo com outras instituições para a superação 
conjunta dos desafios. Os dados da Secretaria de 
Estado da Saúde mostram que o distanciamento social 
tem sido eficaz. Sabemos que é um momento difícil 
para todos, uma situação que nenhum de nós esperava 
passar, e por isso pedimos paciência e cooperação”, 
afirma o prefeito Victor Coelho.

Por telefone, empreendedores de Cachoeiro 
de Itapemirim podem esclarecer dúvidas sobre a 
linha de microcrédito emergencial do programa 
Nossocrédito, direcionada a empresas que 
tenham suas atividades afetadas pelos impactos 
causados pela pandemia do novo coronavírus.

A Sala do Empreendedor, que está com 
o atendimento presencial temporariamente 
suspenso, em função das medidas de isolamento 
social, disponibilizou o celular (28) 98817-5970 

para esse serviço, que funcionará de segunda a 
sexta, das 9h às 18h.

Pelo canal, um servidor explica como 
funciona o programa, as condições operacionais 
e faz simulações de crédito, que pode ser de até 
R$ 20 mil – para capital de giro e investimento 
fixo.

O empreendedor também pode se informar 
sobre os documentos necessários para 
contratação do microcrédito e enviar essa 

documentação por e-mail, para posterior 
efetivação do contrato.

“Essa é mais uma forma de possibilitar um 
serviço aos nossos cidadãos, dentro do cenário 
que vivemos hoje. Com isso, desejamos 
ampliar o atendimento para quem precisa, 
mas respeitando as medidas preventivas 
estabelecidas no município”, ressalta o 
secretário de Desenvolvimento Econômico de 
Cachoeiro, Francisco Montovanelli.

Atendimento presencial está suspenso, em função das medidas de 
combate ao coronavírus 
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Coronavírus: Ceasa Sul recebe limpeza com 
desinfetante à base de cloro

Servidor: eleição para suplente no conselho deliberativo 
do Ipaci

Na próxima segunda-feira (30), será realizada 
a eleição eletrônica para o preenchimento de 
uma vaga de suplente do Conselho Deliberativo 
do Instituto de Previdência de Cachoeiro de 
Itapemirim (Ipaci).

A votação on-line será no portal do instituto 
(ipaci.es.gov.br), das 7h às 17h, e todos os 
servidores efetivos da Prefeitura de Cachoeiro 
estão aptos a votar. Dois candidatos estão na 
disputa (ver abaixo).

De acordo com a legislação vigente, o pleito 
será válido se alcançar o quórum mínimo de 
10% dos servidores efetivos, ativos e estáveis, 
o que corresponde a 259 votos.

Para participar do processo eleitoral, o 
servidor deverá acessar o site, de qualquer 
dispositivo, e clicar em ‘Eleição de Suplente 
do Conselho do IPACI’. Em seguida, será 
solicitada a matrícula do servidor – a original, 
sem ponto, espaço ou hífen.

A senha é o número do CPF, também sem 
ponto, espaço ou hífen. Em seguida, o servidor 
deverá criar uma senha para a votação e 
confirmá-la.

De acordo com a presidente executiva do 
Ipaci, Cleuzei Miranda Smarzaro Moreira, o 

A unidade da Central de Abastecimento 
do Espírito Santo (Ceasa Sul) em Cachoeiro, 
localizada no bairro Coramara, recebeu, nesta 
quarta-feira (25), a ação de limpeza com hipoclorito 
de sódio adotada no município, nesta semana, 
como medida auxiliar no combate à transmissão do 
novo coronavírus.   

O produto, um desinfetante não-tóxico utilizado 
em muitas cidades do país e do mundo para 
enfrentamento da pandemia, recomendado pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
é aplicado com o auxílio de um caminhão-pipa da 
Secretaria Municipal de Transportes (Semtra).  

“A nossa unidade da Ceasa é uma referência na 
comercialização de hortifrutigranjeiros. Recebemos 
produtos de diversas partes do Brasil e atendemos 
a um grande número de comerciantes varejistas em 
toda a região sul do Estado. Por isso, a preocupação 
de manter o local higienizado e seguro contra a 
disseminação da covid-19”, explica o secretário 
municipal de Agricultura e Interior, Robertson 
Valladão.

“Pela sua condição estratégica de abastecimento 
do mercado local e regional, a Ceasa Sul está 
funcionando normalmente durante toda a semana”, 
complementa.

Outros locais contemplados
Também nesta quarta, a limpeza foi realizada na 

área de acesso à Unidade de Pronto Atendimento 

Trabalho foi iniciado nesta semana, em espaços públicos, como 
medida auxiliar no combate ao vírus 

Será na segunda-feira (30); servidores 
devem votar no site do instituto 

resultado das eleições eletrônicas será divulgado 
no mesmo dia do processo eleitoral, às 18h.

Conheça os candidatos:

Gilson Batista Soares
Gilson é servidor efetivo. Assumiu o cargo de 

Técnico em Serviços Administrativos, em 1 de 
fevereiro de 2001. Desde então, está lotado na 
Secretaria Municipal de Administração, onde 

(UPA) localizada no bairro Marbrasa e nos pontos 
de ônibus da região do bairro Aeroporto.

O trabalho começou na terça (24), por abrigos de 
passageiros do transporte coletivo da região central 
e estabelecimentos de saúde, como o Hospital 
Evangélico de Cachoeiro (Heci), Hospital Infantil 

assumiu a função gratificada de Gerente Adjunto 
de Pagamento. É graduado em Ciências.

Thiago dos Santos Orletti
Thiago é servidor efetivo. Assumiu o cargo 

de auditor Fiscal de Transportes em 27 de maio 
de 2008. Está lotado na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano. Tem graduação em 
Direito e Ciências Sociais e pós-graduação em 
Direito Público.

Francisco de Assis (Hifa), Centro de Saúde Paulo 
Pereira Gomes (PPG) e Santa Casa de Misericórdia.

  Nesta quinta (26), serão atendidos novamente 
os pronto-atendimentos da cidade e abrigos de 
passageiros. A ação é realizada à noite, quando o 
movimento em espaços públicos é menor. 
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Ouvidoria já fez mais de 400 atendimentos sobre 
coronavírus

A Ouvidoria Geral de Cachoeiro de 
Itapemirim já realizou 447 atendimentos 
relacionados à pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19).

Ao todo, foram 344 atendimentos sobre 
informações e orientações preventivas 
de combate à doença e 103 denúncias de 
estabelecimentos, que estariam desrespeitando 
o decreto de suspensão de atividades.

“É de suma importância manter os canais de 
comunicação entre o cidadão e o Município 
ativos. Dessa forma, disponibilizamos o 
número de emergência para atendimentos de 
demandas da Ouvidoria. O momento é de crise, 
e adaptações foram necessárias para superá-
la”, salienta a ouvidora geral de Cachoeiro, 
Thaynná Silveira.

As solicitações são acolhidas por meio 
do portal www.cachoeiro.es.gov.br/
ouvidoriageral, por e-mail e página oficial de 
Facebook da Prefeitura de Cachoeiro e pelo 
número de telefone (28) 98814-3357, que 
também realiza atendimento pelo WhatsApp. 
O horário de atendimento, para ligações, é de 
10h às 16h, e por WhatsApp, das 8h às 20h – 
em ambos os casos, todos os dias da semana.

A equipe de fiscalização da Prefeitura de 
Cachoeiro de Itapemirim visitou 20 bairros nos 
últimos dias, para verificação de denúncias e 
para acompanhamento da adoção das medidas 
de restrição nos estabelecimentos comerciais, 
de serviços e religiosos, em razão do novo 
coronavírus.

Foram percorridos os bairros: Vila Rica; 
Aquidaban; Ibitiquara; Alto Novo Parque; 
Centro; Guandu; Basileia; Gilberto Machado; 
Coronel Borges; Santo Antônio; Aeroporto; Nova 
Brasília; Monte Cristo; Caiçara; São Francisco 
de Assis; Amarelo; Sumaré; Independência; 
Nossa Senhora da Penha; e Ferroviários.

Durante a fiscalização, foram visitados 94 
estabelecimentos, sendo 30 para verificação de 
denúncias. Foram 23 notificações expedidas, 
que incluem pedidos de adequação das medidas 
implementadas, como cumprimento de horário 
especial para atendimento a idosos e observação 
da quantidade máxima de pessoas no interior do 
local. Também foram atendidos dois pedidos de 
fechamento.

O trabalho foi intensificado após a 
publicação de um decreto, nesta quarta-feira 
(25), que permitiu o reforço da equipe. A 
administração municipal autorizou, em caráter 
excepcional, que auditores fiscais de Defesa do 
Consumidor (Procon), de Meio Ambiente, de 
Obras, de Transportes e de Vigilância Sanitária 

Foram vistoriados 94 estabelecimentos nos últimos dias 

Órgão atende por telefone, portal e 
mídias sociais 

Além disso, o órgão orienta que, nas 
situações relacionadas ao coronavírus, é válido 
procurar atendimento diretamente com a 
Ouvidoria Geral do SUS, pelos telefones 0800 
081 1696 (ligações locais) e (28) 3521-1696 
(demais localidades) e da página no portal da 
prefeitura.

A Ouvida Geral ressalta que outros 

colaborem com o trabalho.
“A expedição do decreto foi fundamental 

para que pudéssemos reforçar a equipe da 
fiscalização de posturas, agregando mais 
auditores fiscais. Neste momento, é importante 
que a população cumpra as medidas de 
restrição social, para que possamos superar 
esta crise de forma rápida e, principalmente, 
segura”, ressalta o secretário municipal de 
Desenvolvimento Urbano, Jonei Petri.

atendimentos continuam disponíveis. 
Para acessá-los, o órgão incentiva que a 
população utilize o Portal do Cidadão, 
que permite realizar, a qualquer hora, 
manifestações a respeito de solicitação de 
serviços públicos, reclamações, denúncias, 
elogios, sugestões e pedidos de informação, 
dentre outras funcionalidades.

Canais para denúncia
Para denunciar os estabelecimentos 

comerciais e de prestação de serviços que não 
cumprem as restrições, os moradores devem 
ligar para o número 190 (Ciodes) ou acionar 
a Ouvidoria Geral do Município, pelo telefone 
(28) 98814-3357 (ligações, das 10h às 16h, 
e WhatsApp, das 8h às 20h) ou pelo Portal 
do Cidadadão – www.cachoeiro.es.gov.br/
ouvidoriageral.

Fiscalização visitou estabelecimentos em 
20 bairros



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

D i  á r i  o  O f i  c  i  a l
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
www.cachoeiro.es.gov.br

ANO  LV - Cachoeiro de Itapemirim  -  sexta–feira  -  27 de março de 2020  -  Nº 6036  

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 29.372

PRORROGA OS EFEITOS DO DECRETO Nº 29.351, DE 19 
DE MARÇO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO 
DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, INCLUSIVE, 
EMPRESA PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 69 da Lei Orgânica 
do Município de Cachoeiro de Itapemirim, 

DECRETA:

Art. 1º Prorrogar os efeitos do Decreto nº 29.351, de 19 de março 
de 2020, que suspende as atividades das unidades administrativas 
da Administração Direta e Indireta, inclusive, Empresa Pública do 
Município de Cachoeiro de Itapemirim, até 03 de abril de 2020.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 26 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 CONVÊNIO 

ESPÉCIE: Convênio de Cessão nº 005/2020.
CONVENENTES: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM E O INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E 
DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES
OBJETO: Cessão da servidora JANAÍNA MOURO NOÉ, titular 
do cargo de Auditor Fiscal Sanitário, matrícula nº 30.238-05, 
para atuar no cargo de Gerente Orçamentária e Financeira do 
PROCON/ES.
VIGÊNCIA: 31/12/2020.
DATA DA ASSINATURA: 26/03/2020.

SIGNATÁRIOS: Victor da Silva Coelho – Prefeito Municipal, 
Rogerio da Silva Athayde - Diretor Presidente do PROCON/ES e 
Janaína Mouro Noé - Servidora.
PROCESSO: 1-9.231/2020.

I PA C I

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N° 14/2019

PROCESSO: 46-28.534/2019
RESPALDO LEGAL: Art. 65, inciso II, “d” da Lei nº 8.666/93.
CONTRATADO: ZAP SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA-
ME,  CNPJ sob o nº 014.145.704/0001-67
CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO 
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.
OBJETO:  repactuação do contrato de serviços continuados de 
limpeza, conservação, higienização e copeiragem da sede do 
Instituto de Previdência de Cachoeiro de Itapemirim, em razão de 
Convenção Coletiva de Trabalho 2019.
VALOR: O valor mensal do contrato após reajuste passa a ser R$ 
3.016,20 (três mil dezesseis reais e vinte centavos).
DESPESA: 3.3.90.39.78
DATA DA ASSINATURA: 26 de março de 2020.
SIGNATÁRIOS: CLEUZEI MIRANDA SMARZARO 
MOREIRA (Presidente- IPACI), FELIPE CARNEIRO 
PEROVANO (Representante legal da CONTRATADA).

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.


