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

BOLETIM INFORMATIVO 

 
 
 
 

DEFESA CIVIL ALERTA: POPULAÇÃO 
PRECISA FICAR ATENTA  

 
 
 
 A Defesa Civil de Cachoeiro de Itapemirim  e o 

Corpo de Bombeiros querem que a população continue em 
estado de alerta. Os moradores ribeirinhos e das 
proximidades das encostas e das áreas  já notificadas como 
de risco devem ficar atentos para que se necessário 
procurar abrigo em local seguro oferecido pela Prefeitura 
ou em casa de familiares. 

 O Itapemirim sofreu uma pequena queda no nível 
de água, mas a tendência é subir mais  do que o decréscimo 
apresentado nos últimos dias. Essa previsão pessimista 
deve-se ao fato de que as chuvas nas cabeceiras do Rio 
estão intensas e as previsões meteorológicas também 
afirmam que o tempo ainda vai permanecer chuvoso em 
toda a região Sudeste. 

 
 
 

PREFEITURA REALIZA RECUPERAÇÃO NA 
CASA DOS BRAGAS 

 
 
 
 O Secretário Municipal de Cultura e Turismo ,. 

Álvaro Scalabrin, informou que está acompanhando 
pessoalmente as obras de recuperação da Casa dos Bragas. 
O telhado danificado pelas chuvas já está sendo 
substituído, assim como, as demais partes do imóvel, 
respeitando todos os itens do processo de tombamento pelo 
patrimônio histórico.  

 Assim que for concluída a parte externa, será a 
vez da interna e, para essa  obra  será necessário o 
fechamento da biblioteca por alguns dias. Mas, por 
enquanto, a biblioteca continua aberta ao público das 08 às 
12 horas. 

 Segundo o Secretário, o prefeito Ferraço,  
também está acompanhando o trabalho, que  deverá ser 
concluído até a segunda quinzena de fevereiro, quando 
será realizado um evento comemorativo aos 90 anos do 
escritor Rubem Braga. 

PROJETO DA “PRAÇA DA FAMA” ESTÁ 
PRONTO  

 
 
 
 O projeto que institui a “Praça da Fama” em 

Cachoeiro já está pronto e foi enviado  para o parecer do 
Prefeito, Theodorico Ferraço. A “Praça da Fama” será  
construída próximo a Casa de Cultura “ Roberto Carlos”. 

 
 
 

CARTÃO DE  INSCRIÇÃO SERÁ ENTREGUE 
EM FEVEREIRO 

 
 
 
 Os candidatos inscritos no concurso público da 

Prefeitura para os cargos de auxiliar de serviços do CEI, 
professor do Centro de Educação Infantil, Guarda 
Municipal e Agente Municipal de Trânsito deverão 
retornar ao prédio do Caic,  no bairro Monte Cristo, de 05 
a 07 de fevereiro, munidos do protocolo para retirar o 
cartão de inscrição. No cartão, o candidato terá a indicação 
da data, local e horário das provas.  

 A primeira fase do concurso  será  com  provas 
escritas e tem caráter eliminatório, já a segunda fase, tem 
caráter clasificatório.  

 
 
 

HIFA REALIZA QUASE 50 MIL 
ATENDIMENTOS EM 2002 

 
 
 
O Pronto Socorro geral do Hospital Infantil “ 

Francisco de Assis”  atendeu em 2002 49.488 pacientes. 
Desses pacientes, 47.008 foram atendidos pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS); 74  particulares e 2.406 através de 
convênios. Sendo que  92, 43 % são do município de 
Cachoeiro de Itapemirim; 2,39 % de Itapemirim; 1.46 % 
de Vargem Alta; 0,38% de Presidente Kennedy 0,99 % de 
Atílio  Vivacqua; 0,20% de Muqui; 0,56% de Rio Novo do 
Sul; 0,11% de Castelo. 

  E ainda, 0,34% de Marataízes; 0,16% de 
Mimoso do Sul; 0,03% de Alegre; 0,09% de Jerônimo 
Monteiro; 0,04% de Piúma; 0,09% de Iconha; 0,02% de 
Muniz Freire; 0,01 % de Ibatiba; 0,01% de Venda Nova do 
Imigrante; O,01% de Guaçui; 0,01% de Guarapari; 0,01%  

 

           D I Á R I O  O F I C I A L 
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de São José do Calçado; 0,01% de Iúna; 
0,03% de Alfredo Chaves e de outros Estados 
0,32%.  

  Os demais  municípios não 
utilizaram o serviço de saúde do Hifa no ano 
de 2002. Durante o ano foram realizadas 
2.008 internações, sendo  que 7l,56 % são 
pacientes de Cachoeiro; Em segundo lugar 
está Vargem Alta com 4,38% das internações 
seguido de Itapemirim com 3,69 internações.  

 Quanto a Unidade de Tratamento 
Intensivo – UTI – foram 187 internações, 
sendo que 67,91% pacientes de Cachoeiro e 
32.09% de outros municípios. Internações em 
quarto para recuperação  do paciente foram 
2.180, sendo 1.978 através do Sistema Único 
de Saúde(91,57%); 131 de convênios(6.06 %) 
e 51 particulares (2,36%). 

 No ano de 2002 foram realizados 
8.938 exames de radiologia, sendo 8.392    
pelo Sistema Único de Saúde; 60 particulares  
e 486 convênios; Exames de Análises 
Clínicas foram realizados 16.476. Desses 
12.395 pelo SUS; 908 particulares e 3.173 de 
convênios. Outros atendimentos como 
curativos, retiradas de pontos, pequenas 
cirurgias,  curativo/ Queimado com/anestesia, 
e sem anestesia, fisioterapias, endoscopias e 
consultas  especialidades somam 8.993 
atendimentos. 

 O Presidente do Conselho que administra o Hospital Infantil 
“ Francisco de Assis”,  Álvaro Scalabrin,  divulgou  o balanço geral 
dos atendimentos realizados pela unidade hospitalar no ano de 2002, 
ressaltando que os recursos que o Hospital recebeu  do Sistema  Único 
de Saúde estão muito abaixo dos custos dos atendimentos. Portanto, o 
funcionamento a contento do Hospital para atender à população 
infantil  foi garantido pela Prefeitura de Cachoeiro, uma vez que, o 
Governo do Estado não repassou nenhum recurso para a unidade no 
decorrer do ano de 2002. Assim sendo, graças ao empenho  do 
prefeito, Theodorico Ferraço, o hospital atendeu todos  as crianças que 
chegaram precisando do socorro médico, assim como, o pagamento  
dos 178 funcionários  da unidade. 

 
 
 
ARRECADAÇÃO DO “ SOS – SAÚDE” É 
INSUFICIENTE PARA PAGAR DÉBITO 

 
 
 
O Presidente da Associação dos Amigos do Sistema de  

Saúde do Sul do Espírito Santo, Paulo Gilvan Carvalho, enviou uma 
declaração ao Presidente do HIFA, dando ciência dos motivos pelos 
quais a Associação não repassou recursos ao Hospital. 

De acordo com o documento, o montante arrecadado 
mensalmente, através da conta de energia elétrica, tem sido em torno 
de R$ 3.800,00 a R$ 4.300.00, sendo inclusive, insuficiente para 
quitar o débito atrasado e parcelado da energia elétrica dos Hospitais 
Evangélico e Santa Casa de Cachoeiro. 

Cada parcela é de R$ 8.077, 61 e o valor que excedesse seria 
repassado ao Hospital Infantil. Diante dessa arrecadação, as parcelas 
estão sendo pagas de dois em dois meses e o repasse para o Hospital 
ficou prejudicado. 

 
 
 

FAZENDA COMEÇA ENTREGAR CARNÊ DO 
ISS/VARIÁVEL  

 
 
 
 A Prefeitura de Cachoeiro, através da Secretaria da Fazenda, 

começa entregar a partir da próxima terça – feira (21/01),  o carnê para 
o pagamento do Imposto Sobre Serviço Variável – ISS –no endereço 
do contribuinte. O pagamento da 1a parcela ou da cota única vencerá 
dia 05 de fevereiro com 20% de desconto. 

Assim sendo, o contribuinte  não precisa ficar preocupado 
com o vencimento e nem se preocupar em se deslocar para retirar o 
carnê na Semfa. 

 
 
 
 
 

 
 

Coordenadoria de Comunicação da PMCI 

Coordenadora: Regina Monteiro 

Jornalista: Marise Fabber 

Oficial Administrativo: Robson Sabadine 



Segunda - Feira, 20 de Janeiro de 2003   E X E C U T I V O    Diário Oficial do Município 1852 Página 3 

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

 
 
 

DECRETO Nº 14.056 
 
 
 
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
resolve  
 
 
Nomear FLÁVIA MARIA GOMES DA SILVA, para 
exercer o cargo em comissão, sem vínculo, de Chefe da 
Divisão de Controle e Administração, Símbolo CSV-CD, 
com lotação na SEMUS/Supervisão do Programa Médico 
de Família, no período de 01 de novembro de 2002 até 30 
de abril de 2003, fixando-lhe os vencimentos mensais 
estabelecidos em Lei.  
 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 04 de novembro de 2002. 
 
 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 
 
 

PORTARIA Nº 016/2003 
 
 
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 Memorando nº 003/2003, de 07.01.2003, Seq. nº 
2-67/2003, da SEMSUR, resolve   
 
 
Designar a servidora municipal CLÁUDIA MARA 
RIBEIRO FERREIRA GUEDES, Fiscal de Posturas III 
VI A 11 B, lotada na Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos, para substituir ALCY DIAS RODRIGUES, no 
cargo de Chefe da Divisão de Fiscalização de Posturas, 
Símbolo FG.2, no período de 30 (trinta) dias, a partir de 02 
de janeiro de 2003, por motivo de férias regulamentares, 
assegurando à substituta a percepção do vencimento 
atribuído ao cargo substituído, nos termos dos Artigos 32, 
33 e 34, da Lei n º 4009, de 20.12.99 – Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais. 
 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 10 de janeiro de 2003. 
 
 

 
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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