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CONSELHO DE SAÚDE  REALIZOU  ÚLTIMA 
REUNIÃO SEGUNDA-FEIRA 

 
 
 
O Conselho Municipal de Saúde realizou 

segunda-feira (30/12),  no final da tarde, no salão de 
reunião do Gabinete do Prefeito, mais uma reunião 
ordinária, e, ao mesmo tempo, encerrou as atividades 
relativas ao ano de  2002.  

Na pauta, estiveram a prestação de contas do 
Terceiro Trimestre/02, a apresentação do organograma da  
Saúde e o conhecimento da ampliação dos recursos para o 
Combate  à Dengue e do convênio POA – 2,  referente  à 
AIDS. 

 
 
 

DIVISA DIVULGA BALANÇO PARCIAL DO 
TRABALHO REALIZADO EM 2002 
 
 
 
  A Divisão de Fiscalização Sanitária, da 

Secretaria Municipal de Saúde, divulgou o balanço parcial, 
ou seja, de janeiro a setembro/02, quando atendeu  274 
reclamações e denúncias; expediu 491 alvarás sanitários; 
248 laudos de vistoria; 118 termos de apreensão e 
autorizou 70 trocas de medicamentos. Nesse  mesmo 
período, foram  notificados  49 consultórios médicos; 13 
farmácias e drogarias; 27 supermercados; 47 padarias; 18 
lanchonetes; 37 restaurantes; 08 Casas de lanches; 11 
hortifrutti e quitandas; 28 bares; 16 mercearias e 81 
açougues. 

  E ainda foram notificados  outros 
estabelecimentos que não estavam funcionando dentro dos 
padrões exigidos pela  vigilância sanitária, como: 
peixarias, escolas, ferro velho, sorveteria, terreno baldio, 
distribuidores  e locais  com lixo e esgoto em péssimo 
estado de conservação, residências, ambulantes, 
frigoríficos, produtos agrícolas, clubes, Towner´s, clínicas, 
academias, piscinas, outras empresas, circos, caixas 
d´água, salões de beleza, barbearias, armazéns, 
concessionárias e pneus, produtos caseiros, lojas de 
departamentos, pousadas, hotéis, áreas de lazer e teatro.     

Os fiscais ainda participaram da fiscalização no trabalho 
de combate  à Dengue. 

  
 
 

TERÇA-FEIRA FOI  PONTO  FACULTATIVO 
NAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS 
 
 
 
  O Prefeito Theodorico Ferraço decretou Ponto 

Facultativo na última terça-feira (31/12), em todas as 
repartições públicas municipais.  De acordo com a 
Portaria,   funcionaram, em sistema de escala de plantão, 
somente os serviços essenciais, a exemplo da saúde, 
limpeza urbana, segurança e trânsito e defesa civil. Essa 
escala do pessoal esteve a cargo do Secretário de cada  
pasta ou do chefe imediato do setor. 

  
 

BIBLIOTECA E CASA DE CULTURA 
“ROBERTO CARLOS” ESTÃO 

FUNCIONANDO 
 
 
 O Secretário Municipal de Cultura e Turismo 

Álvaro Scalabrin informou que os servidores da sua pasta 
entraram de férias ontem ( 01/01/03) e retornarão ao 
trabalho dia 03 de fevereiro/03.  

 Somente atenderão ao público, neste período, a 
Casa de Cultura “Roberto Carlos”, de  segunda a sexta, das 
08 às 18 horas,  e aos sábados, domingos e feriados,  das 
09 às 13 horas. Excepcionalmente ontem,  01 de janeiro, a 
Casa de Cultura foi fechada, durante todo o dia. A 
Biblioteca Municipal também permanecerá aberta ao 
público, durante o mês de janeiro. 

 Segundo o Secretário, os servidores da sua pasta 
integraram o Decreto do Prefeito Municipal, que autoriza  
férias coletivas para aproximadamente dois mil servidores, 
no mês de janeiro. Também  não terão atividades, neste 
período, o Teatro “Rubem Braga”, o Cenciarte e a Praça de 
Fátima.  

 
 

COMEÇOU  O RECESSO NA CASA DA SOPA 
 
 
  A Casa da Sopa “Mãe Dalila”, assim como os 

seus projetos, como a Casa de Cultura, Fábrica de 
Multimistura e Padaria, encerraram  as suas atividades na  
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segunda – feira (30/12),  e só retornarão ao 
trabalho dia 03 de fevereiro. 

 Neste período, está suspensa, 
também, a distribuição de sopa às famílias 
carentes. Para substituir essa alimentação 
pronta, a Secretária de Ação  Social Norma 
Ayub  fez uma reserva de cestas básicas, 
provenientes da Campanha da Solidariedade, 
para alimentar as famílias,  durante o recesso 
da Casa da Sopa. 

 Assim sendo, as atividades da  
Semas também estarão paralisadas  no mês de 
janeiro, período que será aproveitado para  
fazer pequenos reparos e pintura nas 
instalações físicas e para a manutenção dos 
equipamentos da cozinha. O Centro de 
Convivência “Vovó Matilde” também estará 
fechado ao público em janeiro. 

 
 
 

EDUCAÇÃO MANTÉM PLANTÃO  
DURANTE AS FÉRIAS 
 
 
 Os servidores e os professores da 

Secretaria Municipal de Educação entraram 
de férias  no último dia 23 de dezembro, e só 
retornarão dia 03/02/03. Durante este 
período, a Seme está mantendo uma equipe 
de plantão para atender  professores, alunos e 
pais,  e resolver as emergências na área da 
educação. 

DEPARTAMENTO DE TURISMO FAZ BALANÇO 
POSITIVO DAS ATIVIDADES 

 
 
 
 A Diretora do Departamento de Turismo, da Secretaria 

Municipal  de Cultura e Turismo,  Fabíola Depes,  classificou como 
positivo o trabalho realizado em 2002, por seu Departamento.  

 Mesmo com a escassez de recursos, foram realizados os 
seguintes  projetos: Catálogo de Informações Turísticas 2002- com 
informações  turísticas da Cidade, bem como   seus equipamentos e 
serviços; cursos na área de turismo; organização de eventos, agente de 
viagens com emissão de bilhetes, animação turística, hotelaria e 
treinamento para guia mirim.  

 Também foram realizadas feiras de artesanato, 
quinzenalmente,  à Avenida Beira – Rio, às sextas – feiras, das 13 às 
21 horas, e aos sábados,  das 09 às 21 horas. Foi criada, também, a 
Associação dos Artesãos de Cachoeiro de Itapemirim,  que possui, 
atualmente, cerca de 50 artesãos cadastrados. 

 Houve a instituição de folder  turístico da Cidade, com a 
tiragem de 20.000 unidades, tendo havido, igualmente, uma pesquisa 
de fluxo turístico dos hotéis  da Cidade,  realizada nos hotéis com 
mais de 25 unidades habitacionais, e um cartaz  da Casa de Cultura 
“Roberto Carlos”,  com a tiragem de 1.000 unidades.  

Foram adquiridos 20 fotos de pontos turísticos de Cachoeiro, 
bem como todo o acompanhamento das fotografias, com a criação e 
lançamento de 13 cartões postais inéditos de Cachoeiro de Itapemirim.  
A Secretaria participou ativamente do Famtour, que é o projeto 
realizado pelo Consórcio Turístico Rota Sul, como também da Feira 
Internacional do Mármore e do Granito.  Foi criado, também, o 
Conselho Municipal de Turismo, que tem a finalidade de implementar 
ações para  o turismo no município. 

  
 

SEAGE  PARALISA ATIVIDADES NO PRIMEIRO MÊS 
DO ANO 

 
 
  A Secretaria  Municipal Extraordinária de Auditoria Geral  

entrou em recesso e os seus funcionários retornarão ao trabalho dia 
03/02/03. Não será mantido plantão para atendimento ao público. 

 
 

PREFEITURA ABRIRÁ DIA 13 INSCRIÇÃO PARA 
CONCURSO PÚBLICO 

 
 
  A Prefeitura de Cachoeiro abrirá, do dia 13 a 17 de janeiro, 

inscrições para  Concurso Público de Guarda Municipal, Agente de 
Trânsito,  Professores  e Auxiliar de Serviços do  CEI.   As inscrições 
poderão ser feitas das 08 às 17 horas, na Faccaci, prédio do Ciac, no 
bairro  Monte Cristo. 

  A taxa de inscrição  está estipulada de acordo com o cargo. 
Para o de  Agente de Trânsito a inscrição será no valor de R$ 30,00; 
para a Guarda Municipal,  R$ 20,00; para Professor,  R$ 30,00 e de 
R$ 20,00 para o cargo de Auxiliar de Serviços. 

 
  

 
Coordenadoria de Comunicação da PMCI 

Coordenadora: Regina Monteiro 
Jornalista: Marise Fabber 

Oficial Administrativo: Robson Sabadine 
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PORTARIA Nº 539/2002 
 
O Secretário Municipal de Administração da Prefeitura 
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições delegadas através do 
Decreto nº 12.676, de 01.01.2001, tendo em vista o que 
consta no processo protocolado sob o nº 20794/2002, de 
04.12.2002, resolve 
 
Considerar de efetivo exercício o afastamento de WILMA 
BARBOSA DA SILVA, Cozinheiro II A 03 A, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação, em virtude de luto, 
pelo falecimento da madrasta da servidora, nos termos do 
Artigo 56, Inciso III e do Artigo 152, Inciso II, da Lei n º 
4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais, no período de 08 (oito) dias, a partir de 29 de 
novembro de 2002. 

 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 26 de dezembro de 2002. 
 

EDSON BANDEIRA 
Secretário Municipal de Administração 

 
PORTARIA Nº 544/2002 

 
 
O Secretário Municipal de Administração, da Prefeitura 
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições delegadas através  do 
Decreto n º 12.676, de 01.01.2001, tendo em vista o que 
consta no Memorando nº 447/2002, de 05.12.2002, da 
SEMSUR, resolve 
 
 
Conceder ao servidor municipal CARLOS ALEXANDRE 
PILAZ, Gari I A 01 A, lotado na Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos, 24 (vinte e quatro) dias de férias 
regulamentares a que tem direito, referentes ao exercício 
de 2001, em virtude das faltas ocorridas no período 
aquisitivo, a partir de 02 de janeiro de 2003, nos termos do 
Artigo 70, § 3º, Inciso II, da Lei n º 4.009, de 20.12.94 – 
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 27 de dezembro de 2002. 
 
 

EDSON BANDEIRA 
Secretário Municipal de Administração 

 
 

PORTARIA Nº 545/2002 
 
 
O Secretário Municipal de Administração, da Prefeitura 
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições delegadas através do 
Decreto n º 12.676, 01.01.2001, tendo em vista o que 
consta no Memorando nº 447/2002, de 05.12.2002, da 
SEMSUR, resolve 

Conceder ao servidor municipal PAULO HENRIQUE 
DE SOUZA, Gari  I  A  01  B, lotado na Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos, 18 (dezoito) dias de férias 
a que tem direito, referentes ao exercício de 2000, em 
virtude das faltas ocorridas no período aquisitivo, a partir 
de 02 de janeiro de 2003, nos termos do Artigo 70, § 3º, 
Inciso III, da Lei n º 4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais. 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 27 de dezembro de 2002. 
 

EDSON BANDEIRA 
Secretário Municipal de Administração 

 
 

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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