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SEMUI, SEMO E GEREMUN ACOMPANHAM
OBRAS NA RODOVIA DO CONTORNO

Os secretários municipais de Interior José Carlos
Amaral e de Obras e Gerência Municipal Ary Roberto
Moreira acompanham, juntamente ao prefeito Ferraço, a
obra que está sendo realizada na Rodovia do Contorno, no
trecho prejudicado pelas chuvas dos últimos dias.

“Estas secretarias estão unidas na causa,
colocando à disposição do trabalho, seus homens e
máquinas, debaixo de sol e de chuva, com o objetivo
comum que hoje temos, de ver, em tempo recorde, a
rodovia desobstruída para atender ao trânsito leve e pesado
que necessita desta via para se dirigir à região serrana do
Estado. Temos fé em Deus de que a obra será concluída
em menos de quinze dias”, declarou o prefeito Ferraço,
que administra o trabalho com recursos municipais.

REFORMA DO CONTORNO TAMBÉM
INTERESSA À CÂMARA MUNICIPAL

Quem também vem acompanhando In loco os
intensos trabalhos de recuperação da Rodovia do
Contorno, é o presidente da Câmara Municipal Juarez
Tavares Matta que, a exemplo de seu grupo de vereadores,
demonstra grande preocupação com o trânsito pesado que
está passando pelo centro da cidade, já causando alguns
danos à pavimentação asfáltica, além de riscos aos
pedestres, devido à falta de condição para tráfego que a
referida rodovia se encontra.

A Câmara Municipal de Cachoeiro se encontra
em recesso, mas o presidente afirma que “como grandes
parceiros da municipalidade, estão prontos a atender,
extraordinariamente, o Poder Executivo, a todo momento,
em qualquer atitude que venha beneficiar a população
cachoeirense”.

CAMPANHA DA DENGUE SERÁ
INTENSIFICADA PELA SEMUS

O vice-prefeito Jathir Moreira, que desde ontem
assina interinamente pela Secretaria Municipal de Saúde –
Semus, pretende intensificar a Campanha de Combate à
Dengue no município, mesmo com a Semus tendo em
mãos relatórios dos bairros apresentando um índice abaixo
de zero de infestação.

“Na primeira semana do mês de dezembro,
quando a Semus realizou o Dia D da Campanha da

Dengue, diagnosticamos um índice abaixo de zero, o que
muito nos tranqüiliza em relação às exigências de controle
da Fundação Nacional da Saúde – Funasa. Mesmo assim,
devido às chuvas que caem na cidade e regiões vizinhas
nestes últimos meses, estamos em alerta e, mais do que
isto, vamos vasculhar todos os cantos do município em
busca de possíveis áreas de proliferação do mosquito
transmissor da Dengue”, explicou o secretário interino
Jathir Moreira.

EXTINÇÃO DAS FILAS DO CRE É META
DE JATHIR MOREIRA

O secretário municipal interino da Saúde Jathir
Moreira já está mantendo contato com a Secretaria de
Estado da Saúde para firmar parcerias que objetivam a
extinção das filas existentes no Centro Regional de
Especialidades – CRE.

Como Jathir Moreira acaba de assumir
interinamente a Semus, outro trabalho que vem realizando,
diz respeito a um “raio X” dos servidores de cada setor da
secretaria, priorizando a melhoria no atendimento à
população, principalmente na prestação de serviços dos
PSFs e Unidades Básicas de Saúde.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
INFORMA QUE A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

DO MUNICÍPIO JÁ SE ENCONTRA
DISPONÍVEL ATRAVÉS DO SITE DA PMCI

O Departamento de Tributação e Receitas da
Secretaria Municipal da Fazenda – Semfa comunica aos
contribuintes do município de Cachoeiro de Itapemirim, de
forma especial aos contadores e prestadores de  serviços,
que através do site www.cachoeiro.es.gov.br, poderão ser
feitos downloads  ou impressão da seguinte legislação
municipal:

1- Código Tributário Municipal: texto original, as
alterações e texto atualizado;

2- Decreto 14.115/2002, que estabelece valores e
preços públicos;

3- Decreto 14.116/2002, que define os critérios de
parcelamentos de débitos;

4- Decreto 14.734/2003, que estabelece as datas
de vencimentos dos tributos para o exercício de 2004;

5- Decreto 14.735/2003, que estabelece os
critérios para inscrição no Cadastro Tributário Mobiliário e
Imobiliário, regulamenta a utilização de documentos
fiscais e gerenciais e institui os modelos de livros e notas
fiscais de prestação de serviços;
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6- Alíquotas e valores fixos do
ISSQN a partir de 01.01.2004.

7- Portaria 456/2003, que define
prazos para despachos em processos
referentes a consulta prévia para
instalação de empresas, inscrição e
alteração de empresas.

“Estamos trabalhando para dar
maior comodidade aos contribuintes e
esperamos que em 2004 possamos
melhorar ainda mais o nosso
atendimento”, registrou o secretário da
pasta Eliseu Crisóstomo de Vargas.

PESSOAS DESAPARECIDAS
TERÃO ESPAÇO EM

SITE DA PMCI

Já está em vigor a Lei de nº
5.531 que dispõe sobre a obrigatoriedade
da Prefeitura Municipal de Cachoeiro
disponibilizar em seu site, lista com os
nomes, dados pessoais e fotos de pessoas
desaparecidas, desde que solicitado pela
família da pessoa e mediante a
comprovação do desaparecimento através
de Boletim de Ocorrência Policial.

A página na internet deverá ser
atualizada a cada trinta dias, além de Ter
sua publicação no Diário Oficial do
Município.

Para dar início a este trabalho,
acontece, ainda nesta semana, uma
reunião entre o secretário-chefe de
Gabinete Silvio Ferreira – diretor da área
de Comunicação da Prefeitura Municipal,
o técnico em informática Márcio
Delatorre Tavares – responsável pela
elaboração da página na internet, o
delegado civil Guilherme Daré e o sub-

secretário da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito – Semset e
coordenador do Ciops Cap. Agrizzi.

Informações do Ciops afirmam que em Cachoeiro não existe, no
momento, casos registrados de pessoas desaparecidas e, que
independentemente de haver ou não algum caso registrado, a página deverá
entrar no ar ainda neste mês de janeiro, além de Ter um telefone específico
para atender aos casos de procura, denúncia ou registro de casos.

DEPARTAMENTO DE CONTROLE E DA QUALIDADE
AMBIENTAL DA SEMMADES APRESENTA

RELATÓRIO POSITIVO DE 2003

O Departamento de Controle e da Qualidade Ambiental – DCQA, da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de
Cachoeiro – Semmades além de participar das atividades normais da
secretaria, exerce funções diárias de fiscalização a empresas, notificações,
cumprimentos às notificações, despacho de processos e  emissão de relatórios
sobre as empresas fiscalizadas.

De acordo com José Wanderli Bergami, que é fiscal e técnico
agrícola da Semmades, o ano de 2003 foi bastante positivo, com a realização
das seguintes atividades: 78 lavratura de notificações, 144 atendimentos a
denúncias, 129 vistorias (processos), 6 autos de infração, participação na XIV
Feira do Verde (Vitória), participação no Fórum das Águas (Cachoeiro),
participação no I Encontro da Pré-Conferência Nacional do Meio Ambiente
(CMU Tancredo Neves), participação no II Encontro da Pré-Conferência
Nacional de Meio Ambiente realizado pela Semmades, participação no III
Encontro da Pré-Conferência Nacional do Meio Ambiente realizado na São
Camilo, regime especial de fiscalização nos bairros Coramara e Aeroporto e
participação na Semana do Meio Ambiente realizada na São Camilo.

Outra realização que o DCQA destaca se refere à medição de ruídos,
atendendo solicitações da Promotoria nas empresas Marcap – Mármores
Capixaba Ltda., Chopperia Zero Grau, Bar New Texas, Bom Gosto Sport Bar
e extração de areia no Distrito de Condurú.

CÃES DA RAÇA “POODLE” SÃO AGUARDADOS NO CCZ

O Centro de Controle de Zoonoses – CCZ vive, nestes dias, a
expectativa do recebimento de dezenas de cães da concorrida raça Poodle,
através de uma grande doação – aproximadamente setenta cães de várias
faixas etárias, vindos do município de Castelo.

A coordenadora do CCZ Elizeth Amaral comunica que os cães
poderão ser adotados por pessoas interessadas e que, no presente momento, já
existem dois cães desta raça à disposição de adoções, além de outros de
várias raças e tamanhos.

CCZ REALIZA OPERAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE CÃES NESTA SEMANA

Cães que estiverem vagando nas ruas da cidade com sinais de
abandono, deverão ser recolhidos nesta semana pelo Centro de Controle de
Zoonoses – CCZ.

Elizeth Amaral, coordenadora do CCZ, explica que a maioria dos
casos de recolhimento são provenientes de denúncias feitas ao ramal do CCZ
3155-5220.

AFROTURISMO DE CACHOEIRO CRIA ESTATUTO

Depois de realizar sua segunda reunião objetivando a implantação
do Afroturismo em Cachoeiro e regiões vizinhas, a comissão criada pela
Secretaria Especial de Políticas de Promoção à Igualdade Racial – Seppir já
marca um próximo encontro, no dia 12 deste mês, às 15h00, na Casa da
Memória, para discutir o Estatuto Municipal do Afroturismo, que deverá ser
aprovado ainda neste mês.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 563/2003

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo
em vista o que consta no processo protocolado sob o n º
21948/2003, de 05.12.2003, resolve

Conceder a CARLOS LEAL CONDE, exercendo o cargo
de Secretário Municipal de Defesa Civil, Símbolo CC.1,
30 (trinta) dias de férias regulamentares a que tem direito,
referentes ao exercício de 2002/2003, a partir de 05 de
janeiro de 2004, nos termos do Artigo 70, da Lei nº 4.009,
de 20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais, designando GLÁUBER DA SILVA
COELHO, Secretário Municipal de Agricultura e
Desenvolvimento Rural, para responder pela Secretaria
Municipal de Defesa Civil no período, sem ônus para o
Município.

Cachoeiro de Itapemirim, 30 de dezembro de 2003.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA Nº 564/2003

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo
em vista o que consta no processo protocolado sob o n º
21816/2003, de 04.12.2003, resolve

Conceder a ALÍCIO FRANCO, exercendo o cargo de
Secretário Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, Símbolo CC.1, 30 (trinta)
dias de férias regulamentares a que tem direito, referentes
ao exercício de 2003, a partir de 05 de janeiro de 2004, nos
termos do Artigo 70, da Lei nº 4.009, de 20.12.94 –
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, designando
GLÁUBER DA SILVA COELHO, Secretário Municipal
de Agricultura e Desenvolvimento Rural, para responder
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável no período, sem ônus para o
Município.

Cachoeiro de Itapemirim, 30 de dezembro de 2003.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA Nº 565/2003

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo
em vista o que consta no processo protocolado sob o n º
21394/2003, de 01.12.2003, resolve

Conceder a MARILENE DE BATISTA DEPES,
exercendo o cargo de Secretária Municipal do Trabalho e
da Habitação, Símbolo CC.1, 30 (trinta) dias de férias
regulamentares a que tem direito, referentes ao exercício
de 2003/2004, a partir de 05 de janeiro de 2004, nos
termos do Artigo 70, da Lei nº 4.009, de 20.12.94 –
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, designando

JOSÉ LUIZ LEAL DARÓS, Secretário Municipal de
Desenvolvimento Econômico, para responder pela
Secretaria Municipal do Trabalho e da Habitação no
período, sem ônus para o Município.

Cachoeiro de Itapemirim, 30 de dezembro de 2003.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA Nº 566/2003

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo
em vista o que consta no processo protocolado sob o n°
22278/2003, de 10.12.2003, resolve

Conceder a NATÉRCIA MARIA OLIVEIRA, exercendo
o cargo de Gerente Especial para Assuntos Institucionais,
Símbolo CC.1, 30 (trinta) dias de férias regulamentares a
que tem direito, referentes ao exercício de 2004, a partir de
05 de janeiro de 2004, nos termos do Artigo 70, da Lei n º
4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 30 de dezembro de 2003.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA Nº 568/2003

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo
em vista o que consta no Seq. n° 4-8918/2003, resolve

Conceder a RENATO RAMOS MAGALHÃES, exercendo
o cargo de Secretário Extraordinário para Projetos
Especiais, Símbolo CC.1, 30 (trinta) dias de férias
regulamentares a que tem direito, referentes ao exercício
de 2003/2004, a partir de 05 de janeiro de 2004, nos
termos do Artigo 70, da Lei n° 4.009, de 20.12.94 -
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, designando
JOSÉ LUIZ LEAL DARÓS, Secretário Municipal de
Desenvolvimento Econômico, para responder pela
Secretaria Extraordinária para Projetos Especiais no
período, sem ônus para o Município.

Cachoeiro de Itapemirim, 30 de dezembro de 2003.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMUNICADO

CASCÕES KROKANT`S LTDA, torna público que
requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável do Município de Cachoeiro
de Itapemirim–E.S  a Licença Prévia, através do protocolo
nº 18575/2003, para  a atividade de  fabricação de outros
produtos alimentícios, cascões para sorvetes, A rua João
Sasso, nº 215, 2o. piso, Bairro São Geraldo- Cachoeiro de
Itapemirim/E.S. Não foi pedido estudo de impacto
ambiental.


