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

GOVERNO FEDERAL LIBERA VERBA PARA
CONCLUSÃO DA RODOVIA DO CONTORNO

Foi autorizada ontem pelo Governo Federal a
liberação de R$6 milhões para a conclusão das obras da
Rodovia do Contorno.

Uma vitória para o prefeito Theodorico de Assis
Ferraço que, acompanhado do governador do Estado Paulo
Hartung, foi a Brasília com este objetivo.

Com a conclusão desta obra, o Sul do Estado
estará ganhando uma rodovia de quinze quilômetros de
extensão, ligando as BR 482 à 101 Sul, favorecendo,
principalmente, o trânsito de carros pesados que se
destinam à região serrana do Estado.

A previsão do prefeito Ferraço é de que as obras
tenham início ainda neste mês de janeiro. “Já o trecho que
foi danificado com as chuvas de dezembro, e que
assumimos sua reforma, está parado nestes dias por
ocasião das chuvas mais fortes que caem sobre a cidade
desde a semana passada. Com a volta de um bom tempo,
retomaremos ao trabalho, emendando nosso serviço com o
da ‘conclusão’ da obra, a partir da verba que nos foi
liberada através de entendimentos com o Governo
Federal”, disse o prefeito.

Ainda em Brasília, o prefeito Ferraço tem
agendada uma audiência com o ministro da saúde
Humberto Costa para tratar assuntos referentes à conclusão
da obra do novo hospital infantil, bem como a compra de
seus equipamentos.

REUNIÃO ENTRE SECRETÁRIO E
SUPERINTENDENTES DE SAÚDE DISCUTIU
A EMINENTE PARALIZAÇÃO DE MÉDICOS

DO MUNICÍPIO
O vice-prefeito Jathir Moreira, responsável pela

pasta da Saúde no município, se reuniu na manhã de hoje
com o superintendente regional de Estado da Saúde
Francisco Rossetto e com os superintendentes dos
hospitais Evangélico, Infantil e Santa Casa de Misericórdia
Wagner Medeiros, Álvaro Scalabrim e Nercedes Canal,
respectivamente, para discutir a eminente paralisação dos
médicos que atendem nestas instituições na próxima sexta-
feira, dia 16.

Ficou acordado entre o grupo, que a Prefeitura
Municipal de Cachoeiro deverá fazer uma ampla
divulgação através da imprensa, para que a população
local e dos municípios vizinhos fique alerta à situação,
também as Polícias Militar, Rodoviária e do Corpo de

Bombeiros, para que possíveis vítimas de acidentes ou
outras enfermidades sejam encaminhadas para os hospitais
de Vitória.

Ainda na tarde de hoje, o secretário municipal
interino da saúde Jathir Moreira estará se reunindo com a
promotora Maria Clara Mendonça Perim buscando
soluções que possam contornar a situação. “A Prefeitura
Municipal já cumpriu a sua parte, que foi de renovar os
convênios com os médicos anestesiologistas e obstetras do
município. Não queremos que a situação se agrave, por
isto estamos tentando contorná-la de todas as formas
possíveis”, esclareceu Jathir Moreira.

CARNÊS DE RECOLHIMENTO DO ISSQN
SERÃO ENCAMINHADOS PARA OS

CONTRIBUINTES PRESTADORES DE
SERVIÇOS A PARTIR DE 19.01.2004

O Departamento de Tributação e Receitas da
Secretaria Municipal da Fazenda - Semfa comunica aos
contribuintes prestadores de serviços de Cachoeiro de
Itapemirim, que os carnês de recolhimento do ISSQN
serão encaminhados a partir do dia 19.01.2004. Informa,
ainda, que com a alteração do artigo 89 do Código
Tributário Municipal, feita pela lei n° 5.503 de 28.11.2003,
a data de vencimento do ISSQN será todo dia 10 do mês
seguinte ao da ocorrência do fato gerador da prestação do
serviço.

Qualquer tipo de esclarecimento em relação a
atividade econômica dos contribuintes poderá ser obtido
através do telefone 3155-5230 (ramal 214), com a Chefe
de Divisão de Receitas da Semfa Maria Magda Gomes de
Almeida.

PREFEITURA DE CACHOEIRO ESTÁ
FORNECENDO GRATUITAMENTE TALÃO DE

NOTA FISCAL PARA PRODUTOR RURAL

O Departamento de Tributação e Receitas da
Secretaria Municipal da Fazenda - Semfa comunica aos
produtores rurais, cujas propriedades encontram-se
localizadas no território do município de Cachoeiro de
Itapemirim, que poderão solicitar, gratuitamente, talão de
nota fiscal de produtor rural.

Tal medida somente foi possível com a
promulgação da Lei 5462/2003, que veio atender a uma
antiga reivindicação dos produtores rurais.

Os interessados deverão procurar o Balcão
Empresarial da Prefeitura de Cachoeiro, na Semfa, que
atende à rua 25 de março, n° 26, no centro da cidade, em
frente ao Shopping Cachoeiro, munidos dos seguintes
documentos:

          D I Á R I O  O F I C I A L
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- xerox da identidade e CPF;
- xerox do INCRA;
- xerox da FACA – Ficha de

Atualização Cadastral de Agropecuária.
Outras informações poderão ser

obtidas através do telefone 3155-5230
(ramal 302), com a servidora Eloina
Corrêa.

PASTAS DA DEFESA CIVIL,
AGRICULTURA, AÇÃO SOCIAL

E CRIANÇA UNIDAS NO
INTERIOR

Pacotuba, entre outros distritos
cachoeirenses, apresenta grandes
prejuízos patrimoniais decorrentes das
fortes chuvas que vêm atingindo o Estado
nas últimas semanas.

Na tarde de ontem, a secretária
municipal da Criança, Adolescente e
Juventude Mariza Moreira e o secretário
municipal de Agricultura Glauber Coelho,
que responde interinamente pela Defesa
Civil, acompanhados de uma equipe de
trabalho da Secretaria Municipal de Ação
Social – Semas, prestaram uma visita
àquela comunidade, realizando a entrega
de vários donativos, entre alimentos e
peças de vestuário.

“A comunidade foi toda ouvida,
reivindicações foram feitas e a Prefeitura
Municipal, através de suas Secretarias
Municipais competentes as vêm
atendendo”, registrou o vice-prefeito
Jathir Moreira.

MAIOR SEGURANÇA DOS
BANCOS ESTÁ PERTO DE

VIRAR REALIDADE EM
CACHOEIRO

Foi realizada na manhã de hoje,
no auditório do Gabinete do Prefeito, no

centro da cidade, uma reunião para discutir a implantação de um software nos
bancos do município, interligado ao Ciops através de controle on line, com
sistema digital de imagens e monitoramento de alarmes.

A reunião foi presidida pelo secretário-chefe de Gabinete Silvio
Ferreira, que é presidente da Comissão Municipal de Segurança, contando
com a presença do vice-prefeito Jathir Moreira, do sub-secretário de Estado
de Segurança Cel. João Batista de Oliveira, do coordenador do Ciops Major
Guedes, do Ten. Cel. PM do 9o Batalhão Carlos Alberto, da delegada do DPJ
Ancila Zanol, do sub-secretário municipal de Segurança e Trânsito Cel.
Agrizzi, gerentes de todas as agências bancárias instaladas no município e do
engenheiro de segurança eletrônica da empresa Ecos Carlos Henrique.

O engenheiro Carlos Henrique, depois de apresentar o projeto,
propôs aos gerentes bancários presentes, que sua empresa Ecos fizesse a
implantação do sistema em caráter experimental, para uma avaliação de seus
resultados. De acordo com Carlos Henrique, com a instalação deste sistema, a
segurança dos bancos poderá ser monitorada não só por um call center
(central) instalado no Ciops, como também das viaturas, através de recursos
como note books (computadores portáteis) ou palm tops (celulares com
internet), inclusive com imagens animadas e o som do ambiente interno dos
bancos.  Ele também explicou que qualquer sistema de segurança já existente
nas agências bancárias do município, pode se adequar a este novo sistema
que deverá ser interligado ao Ciops.

“Precisamos do maior número de informações possível de nossos
bancos. Nos preocupamos não só com a segurança pessoal, mas também com
a segurança patrimonial destes bancos. O mais importante em questão,
através desta reunião, na verdade, é que tomemos providências rápidas
quanto à implantação deste software em Cachoeiro, para que o “fato” não
venha a acontecer”, registrou o sub-secretário de Segurança do Estado Cel.
João Batista de Oliveira, que representou o secretário de Estado de Segurança
Rodney Miranda.

Ao final da reunião, o coordenador do Ciops Major Guedes se
comprometeu em enviar um ofício a todos os gerentes de bancos do
município comunicando a instalação, em caráter experimental, do novo
sistema de segurança proposto.

CARNÊS DO IPTU/2004 ESTÃO SENDO ENTREGUES EM
DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO

A Secretaria Municipal da Fazenda – Semfa está realizando a
distribuição dos carnês de IPTU do ano de 2004 desde o dia 24 de dezembro
de 2003, oferecendo um prazo máximo de pagamento para o próximo dia 11
de março.

Trinta dos setenta e cinco bairros do município já receberam seus
carnês.

Nesta semana e na seguinte, entre os dias 13 e 21, os bairros que
estão recebendo os carnês são o Basiléia, Campo da Leopoldina, Estelita
Coelho Marins, Guandu, Maria Ortiz, Nova Brasília, Otto Marins, Santo
Antônio, Vila Rica e Zumbi, que devem efetuar seus pagamentos em 10 de
março.

Entre os dias 22 e 28, os bairros que estarão recebendo os carnês
serão o Abelardo Machado, Alto Independência, Aquidabã, Cel. Ricardo
Gonçalves (Independência), Ibitiquara, N. S. Aparecida, N. S. da Penha,
Santa Cecília e Santa Helena, com carnês que vencerão em 9 de março.

De 29 de janeiro a 2 de fevereiro, os bairros que receberão os carnês
com vencimento em 10 de março, serão o Alto Amarelo, Amaral, Arariguaba,
Baiminas, Bela Vista, Cel. Borges, Costa e Silva e São Luiz Gonzaga.

Entre 3 e 11 de fevereiro, os bairros Amarelo, Bom Gosto, Centro,
Gilberto Machado, Residencial Montanha, N. S. de Lourdes, Paraíso,
Recanto e Sumaré estarão recebendo carnês para vencimento em 9 de março.

Finalmente no dia 12 de fevereiro, os bairros Alto União, Álvaro
Tavares, Monte Belo e Distritos é que estarão recebendo seus carnês com
data de vencimento em 11 de março.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 14.772

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,
resolve:

Nomear o servidor MESSIAS ABREU DE MORAES
para exercer o cargo em comissão de Gerente para
Assuntos Contábeis e Financeiros, Símbolo CC.2, lotado
na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 01 de janeiro
de 2004 até 31 de março de 2004, fixando-lhe os
vencimentos mensais estabelecidos em legislação vigente e
acréscimos pecuniários no percentual de cinqüenta por
cento, com fulcro no Parágrafo único, Artigo 151, da Lei
n° 4.009, de 20.12.94, combinada com a Lei n° 4.283, de
25.03.97 e Decreto n° 11.268, de 22.01.98, tornando sem
efeito parte do Decreto Municipal nº 14.725/03.

Cachoeiro de Itapemirim, 30 de dezembro de 2003.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

*Republicado por incorreção

DECRETO Nº 14.773
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,
resolve:

Nomear ANA MARIA SILVA BANDEIRA, para exercer
o cargo em comissão, sem vínculo, de Diretor do
Departamento de Gerenciamento Administrativo, Símbolo
CSV-DD, lotado na Secretaria Municipal da Criança, do
Adolescente e da Juventude, a partir de 01 de janeiro de
2004 até 31 de março de 2004, fixando-lhe os vencimentos
mensais estabelecidos em legislação vigente, tornando sem
efeito parte do Decreto Municipal nº 14.435/03.

Cachoeiro de Itapemirim, 30 de dezembro de 2003.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

*Republicado por incorreção

DECRETO Nº 14.774
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,
resolve:

Nomear MARIA APARECIDA STULZER BRANDÃO,
para exercer o cargo em comissão, sem vínculo, de
Assessor de Planejamento, Símbolo CC.2, lotado na
Secretaria Municipal da Criança, do Adolescente e da
Juventude, a partir de 01 de janeiro de 2004 até 31 de
março de 2004, fixando-lhe os vencimentos mensais
estabelecidos em legislação vigente, tornando sem efeito o
Decreto Municipal nº 13.353/01.

Cachoeiro de Itapemirim, 30 de dezembro de 2003.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

*Republicado por incorreção

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMUNICADO

CACHOEIRO REPARAÇÃO DE VEÍCULOS
DIESEL LTDA ME , 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
nº17793/2003,  para  a atividade de serviços de
manutenção e reparação de caminhões, ônibus e outros
veículos, a Rua Três, nº02,Coramara  - Cachoeiro de
Itapemirim/E.S. Foi pedido estudo de impacto ambiental.
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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


