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P O D E R  E X E C U T I V O
ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 15.957
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do
Espírito Santo,  no uso de suas atribuições legais, tendo em
vista o que consta no Memorando de Seq. n° 2-11085/2005,
da SEMDES,
RESOLVE:
Exonerar  GILSON FORTUNA DE BRITO,  do  cargo em
comissão,  sem  vínculo,  de  Assessor  de  Atendimento
Terapêutico e Ocupacional,  Símbolo CSV-DD, com lotação
na  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Social  –
SEMDES, a partir de 22 de agosto de 2005.

Cachoeiro de Itapemirim, 01 de setembro de 2005.
ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE

Prefeito Municipal

DATACI

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO  DA  EMPRESA DE

PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DATACI

Ata  da  Primeira  Sessão  Ordinária  de  2005,  realizada  pelo
Conselho  Administrativo  da  Dataci  no  dia  12  de  janeiro.  Às
10:00  h,  na  sede  social  da  empresa,  à  Rua Vinte  e Cinco  de
Março, no. 28, 2º Pavimento, reuniu-se em Assembléia Ordinária
em  virtude  de  convocação  anterior  notificada  a  todos  os
membros,  conforme  determina  o  Estatuto  da  Empresa  para
deliberarem  sobre:  1–  Renovação  de  contratos;  2- Aquisição
novos  servidores;  3- Diferença  Dissídio  2004/2006;  4-
Pagamento horas extras; 5- Renovação de contrato; 5- Contrato
Sintax; 6- Site Rota do Café;  7- Padronização software livre; 9 –
Projeto de Segurança Rede PMCI; 9 – Valor Bolsa Auxilio; 11 –
Cessão  De  funcionários;  12-  Assuntos  Gerais.  O  Diretor
Superintendente, Sr. Adilson Dilem dos Santos,  deu início aos
trabalhos  registrando  as  presenças  dos  Conselheiros:  Sr.  Jonas
Caldara, Sr. Dejalmo Carvalho, Sr. Luis Mota, e dos funcionários
da DATACI:  Sr. Alcione Dias da Silva-Analista de sistemas e
Sra. Márcia Débora M. de Sá Forte Biccas-secretária. Baseado no
estatuto da Dataci, artigo 20, inciso XVII, §1, as deliberações do
Conselho  Administrativos  são válidas  com a presença de pelo
menos 3(três) de seus membros, e dentro do primeiro assunto da
pauta, Renovação de Contratos,   o conselho decidiu  ratificar a
decisão  do  diretor  superintendente  de  01/01/2005,  ao  tomar
posse da diretoria da DATACI,  prorrogando o contrato firmado
entre  a  DATACI  o  Banesticket  para  fornecimento  de  vales
alimentação,  por mais 12 meses, tendo em vista a urgência do
ato,  já  que a  vigência anterior  expirou  em  31/12/2004;  ainda
dentro  do  primeiro assunto  foi  apresentado  breve histórico  do

contrato de  prestação  de serviços  médico  hospitalares  firmado
com a Unimed: Foi deliberado pelo conselho anterior que deveria
ser  feita  justificativa  para  manutenção  do  contrato  antigo com
interveniência  da  ACISCI,   uma  vez  que  o  custo  dos  novos
planos  eram  muito  superiores  aos  pagos;  em  2004,  fomos
informados que os planos de saúde antigos iriam ser extintos até
12/2004,  sendo  assim  foram editadas  então  2  cartas  convites
para contratação da nova modalidade e as duas foram desertas,
foi solicitado parecer a PGM para contratação direta, e esta foi
favorável, no entanto o custo de um novo plano é superior  ao
pago  atualmente  e  os  contratos  antigos  não  foram rescindidos
como anunciados anteriormente, mediante parecer e estando no
fim do exercício a diretoria anterior postergou a decisão para a
nova diretoria,   após várias considerações  o  conselho decidiu
manter o contrato antigo  por  não termos tido novos proponentes
para  esta prestação de serviços e o  ônus financeiro  ser menor
para  a  empresa.  como  2º assunto  do  dia-  Aquisição  novos
servidores,  foi  concedida  a  palavra  ao  o  Sr.  Alcione  Dias  da
Silva, este informou a todos sobre a necessidade  de aquisição de
três novos servidores com maior capacidade e performance para
servir de servidor de aplicação, web e correio, tendo em vista que
as  máquinas  adquiridas  anteriormente  vêm  apresentando
problemas de performance e falhas de hardware,  comprometendo
os serviços da PMCI, informou ainda que o custo levantado para
esta  aquisição  foi  de  R$130.000,00(cento  e  trinta  mil  reais),
feitas várias considerações, o conselho decidiu aprovar a  edição
de licitação, onde o pagamento deverá ser parcelado em  4 vezes.
Apresentando  o  3º assunto-  Diferença  Dissídio  2004/2006,  foi
informado pela Sra. Márcia Débora M. de S. Forte Biccas aos
conselheiros  que  a contribuição  sindical  dos  funcionários  da
DATACI é recolhida ao SINDPD/ES, e este sindicato norteia  os
reajustes  da  tabela  salarial  com  as  convenções  coletivas  de
trabalho,  ocorreu  que  o  Aditivo  a   Convenção  Coletiva  de
2002/2004 deveria ter sido  aplicado em maio/2003, somente foi
aplicado em agosto de 2004 e a Convenção Coletiva 2004/2006
que  deveria  ter  sido  aplicada  em maio/2004,  foi  aplicada  em
outubro/2004,  sendo  que  até  a  presente  data   as  diferenças
referentes  a estes períodos ainda não foram pagas,  o membros
Conselho  concordaram em solicitar  parecer  jurídico  quanto  a
obrigatoriedade  da aplicação das Convenções e sendo a resposta
positiva,  que sejam pagos parceladamente os  valores  apurados.
No 4º assunto- Pagamento horas extras, foi apresentada planilha
com valores das diferenças de horas extras pagas ao  funcionário
Gilberto  Tessinari,  isto  porque  o  mesmo  constatou  que  o
pagamento de  suas  horas  extras(feitas para  instalação de  redes
nos  finais  de  semana,  processamentos  e  backups  após  o
expediente) algumas vezes era pago sobre sua gratificação, e em
outras não- foi aprovado pelo Conselho o pagamento parcelado
da diferença apurada.  Para deliberação do 5º assunto:  Contrato
Sintax,  o  diretor  esclareceu  a  todos  que  vários
microcomputadores  comprados  através  do  PMAT-  Projeto  de
Modernização  Administrativa  e  Tributária,  tiveram    sua
garantia   “on site”   terceirizada   pela   empresa 
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vendedora, sendo que a DATACI  poderia credenciar-se como  assistência técnica de manutenção/garantia,  diminuindo o tempo de resposta a
PMCI e gerando nova renda para a empresa- o Conselho aprovou  a celebração de contrato com a Syntax, devendo ser salientado que esta
prestação de serviços só será feita às máquinas da PMCI. No 6o assunto- Site Rota do Café, foi apresentado pelo diretor, pedido da ADESE
para desenvolvimento  e  hospedagem do site  “Rota  do Café”  sem custo-  aprovada  pelo Conselho  apenas  a hospedagem do site.  Para
apresentação do 8º assunto- padronização software livre, foi passada a palavra ao Sr. Alcione, este informou a todos que, o  pacote para
escritório “Open Office” é livre, ou seja, não tem custo de aquisição, enquanto que o “Office” da Microsoft está com custo aproximado de
R$2.000,00  e  que  a  tendência  no  serviço  público  é  a  adoção  da  ferramenta  livre  nas  estações  de  trabalhos,  como  já  vinha  sendo
anteriormente na PMCI, diante  do exposto o Conselho Administrativo deliberou que nas estações de trabalho deverão ser instalados  o
software livre, e que eventualmente onde os serviços necessitem dos recursos do Office, o software deverá ser adquirido depois de aprovado
o pedido pelo conselho administrativo. Ainda  com a fala, e para apreciação do 8p. assunto- Projeto de Segurança Rede PMCI, o Sr. Alcione
apresentou a todos a política de segurança instalada na rede PMCI, onde  foram estabelecidas regras de acesso à Internet, a fim de se evitar a
entrada de vírus e comprometimento do tráfego de dados  na rede,  após  análise dos  dados  apresentados  os conselheiros  aprovaram a
manutenção da política de segurança. No 9º assunto da pauta – Valor Bolsa Auxilio, foi  debatida por todos a remuneração dos estagiários de
nível médio e superior contratados pela DATACI, feitas as devidas considerações foi aprovado pelo conselho o pagamento referente ao valor
de um salário mínimo para os estagiários de nível médio e 1,5 salário mínimo para os de nível superior. Como último assunto da pauta, foi
apresentado pelo diretor  correspondência recebida do CETEMAG-Centro ......., com aval do Sr. Prefeito Municipal, solicitando a cessão de
um funcionário para implantação de Banco de Dados naquela entidade, foi aprovado por todos a indicação e cessão do funcionário Solimar
Sechin de Oliveira. Finalizando os trabalhos, foi informado pelo Sr. Diretor que estão sendo visitadas as secretarias da PMCI a fim de serem
levantados pedidos dos respectivos secretários e que posteriormente serão trazidos ao Conselho para que este priorize os atendimentos, neste
ponto os Conselheiros  decidiram solicitar ao Sr. Prefeito Municipal,  que todas as compras de equipamentos de informática e softwares
sejam efetuadas pela DATACI;  ainda em Assuntos Gerais e seguindo as diretrizes da nova administração municipal, foram apresentados,
pelo diretor superintendente, diversos organogramas de empresas da área de TI-Tecnologia da Informação e informado que estão sendo
agendadas visitas a PRODEST e Fundação Ceciliano Abel de Almeida a fim de viabilizar nova estrutura e concurso público para a empresa.
Nada mais havendo a tratar foi
 encerrada a sessão para a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada vai por todos os presentes assinada.

Cachoeiro de Itapemirim, E.S. 12 de janeiro de 2005.

ADILSON DILEM DOS SANTOS
Presidente

DEJALMO CARVALHO
Conselheiro

JONAS CALDARA
Conselheiro

LUIS MOTA DE SOUZA
Conselheiro

ALCIONE DIAS DA SILVA
Analista de Sistemas

MÁRCIA DÉBORA M. DE S. F. BICCAS
Secretária



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO  DA  EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DATACI

Ata da 2ª Sessão Ordinária de 2005,  realizada pelo Conselho Administrativo da Dataci no dia quatro de março. Às 10:00 h, na sede social da
empresa, à Rua Vinte e Cinco de Março, no. 28, 2º Pavimento, reuniu-se em Assembléia Ordinária em virtude de convocação anterior notificada a
todos os membros, o Conselho Administrativo da Dataci, conforme determina o Estatuto da Empresa para deliberarem sobre: 1– Prestação de Contas
2004;  2-  Renovação contrato  estagiário;  3  –  Pedidos  de equipamentos;  4  –  Transmissão de  dados  via rádio;  5  –  Assuntos  Gerais.  O Diretor
Superintendente deu início aos trabalhos registrando a presença dos Conselheiros Efetivos: Sr. Jonas Caldara, Sr. Luís Mota de Souza,  a contadora
da empresa, Sra. Maria Emília K. M. Silva e a secretária da empresa,  Sra. Márcia Débora M. de S. F. Biccas, Baseado no estatuto da Dataci, artigo
20, inciso XVII, §1 para as deliberações do Conselho Administrativos são válidas com a presença de pelo menos 3(três) de seus membros,  os
trabalhos foram iniciados com o Sr.  Adilson Dilem apresentando o primeiro assunto do dia -  Prestação de Contas 2004-  foi  iniciado com a
apresentação do relatório dos principais fatos administrativos de 2004 pela Sr. Márcia, seguida da apresentação da demonstração das mutações do
patrimônio,  balanço patrimonial,  demonstração do resultado e notas explicativas às demonstrações contábeis do exercício findo em 31/12/2004 pela
Sra.  Maria Emília  K. M. Silva,   feitas explanações a respeito  das mesmas, o  Conselho Administrativo julgou satisfatórios  os  esclarecimentos
determinando a lavratura do seguinte:

PARECER DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

O Conselho Administrativo da Empresa de Processamento de Dados do Município de Cachoeiro de Itapemirim – DATACI , reunido nesta data, APROVA,
sem ressalvas o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2004, considerando regulares e idôneos os
documentos apresentados. Determina-se, na forma da lei a publicação deste Parecer, juntamente com os resultados em exame.  
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Finalizando o primeiro assuntou, e encerrando sua participação
na reunião, a Sra. Maria Emília K. M. Silva informou a todos que
no ano de 2004, o saldo final apresentou prejuízo maior tendo em
vista  o  pagamento  de  impostos  atrasados  e  parcelamentos,
também foi  informado  pela  Sra.  Márcia  Débora    que  neste
primeiro bimestre os fornecedores e impostos vem sendo pagos
em seus respectivos vencimentos. No segundo assunto do dia -
Renovação  contrato  estagiário:  foi  prorrogado  o  contrato  do
estagiário Rafael Elias Fonseca por mais 6 meses; como terceiro
assunto  -   Pedidos  de  equipamentos-  o  Sr.  Adilson  Dilem
apresentou   planilha  de  custos  médios  dos  equipamentos  e
softwares  pedidos  pelas  secretarias  até  a  presente  data,  após
algumas considerações foi deliberado que os pedidos já feitos à
DATACI serão atendidos em parte e por período determinado,
com  os  equipamentos  remanejados  da  antiga  Secretaria
Municipal  de Ciências, Tecnologia e Assuntos  Legislativos,   e
durante  este  período  todas  as  secretarias  serão  visitadas  pelo
diretor superintendente,  acompanhado  de um técnico,  a fim de
levantar  as necessidades mais preeminentes das secretarias. No
quarto assunto -  Transmissão de dados via rádio, foi apresentado
levantamento  de  custos  no  valor  de  R$6.361,30(seis  mil,
trezentos e sessenta e um reais e trinta centavos) para aquisição
de equipamentos de telecomunicações, que permitirão a conexão
entre a DATACI e o prédio da Coplan,  servindo esta conexão
como projeto  piloto  para  as  outras  que  se  fizerem necessárias
entre a DATACI e a PMCI, o conselho aprovou a compra dos
materiais  listados,  devendo  constar  justificativa  técnica  no
processo  para  esta  aquisição.  Nada  mais  havendo  a  tratar  foi
encerrada a sessão para a lavratura da presente ata, que após lida
e aprovada vai por todos os presentes assinada.

Cachoeiro de Itapemirim, E.S.  4 de março de 2005.

ADILSON DILEM DOS SANTOS
Presidente

DEJALMO CARVALHO
Conselheiro

JONAS CALDARA
Conselheiro

LUIS MOTA DE SOUZA
Conselheiro

MÁRCIA DÉBORA M. DE S. F. BICCAS
Secretária

PARECER DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO

O Conselho Administrativo da Empresa de Processamento de
Dados do Município de Cachoeiro de Itapemirim – DATACI ,
reunido  nesta  data,  APROVA,  sem  ressalvas  o  Relatório
Anual  da  Administração  e  as  Demonstrações  Financeiras
referentes  ao  exercício  de  2004,  considerando  regulares  e
idôneos os documentos apresentados. Determina-se, na forma
da  lei  a  publicação  deste  Parecer,  juntamente  com  os
resultados em exame.  

Cachoeiro de Itapemirim, E.S.  4 de março de 2005.

ADILSON DILEM DOS SANTOS
Presidente

DEJALMO CARVALHO
Conselheiro

JONAS CALDARA
Conselheiro

LUIS MOTA DE SOUZA
Conselheiro

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO  DA  EMPRESA DE

PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DATACI

Ata da 3ª Sessão Ordinária de 2005, realizada pelo Conselho
Administrativo da Dataci no dia quatro de março. Às 12:00 h,
na sede social da empresa, à Rua Vinte e Cinco de Março, no.
28,  2º  Pavimento,  reuniu-se  em  Assembléia  Ordinária  em
virtude  de  convocação  anterior  notificada  a  todos  os
membros,  o  Conselho  Administrativo  da  Dataci,  conforme
determina o Estatuto da Empresa para deliberarem sobre: 1–
Pagamento  Aditivo  Convenção  Coletiva  de  Trabalho
2002/2004 e Convenção Coletiva de trabalho 2004/2006; 2 –
Nomeação Comissão  de  Licitação;  5  –  Assuntos Gerais.  O
Diretor Superintendente deu início aos trabalhos registrando a
presença  dos  Conselheiros  Efetivos:  Sr.  Jonas  Caldara,  Sr.
Luís Mota de Souza. Baseado no estatuto da Dataci, artigo 20,
inciso  XVII,  §1  para  as  deliberações  do  Conselho
Administrativos são válidas com a presença de pelo menos 3
(três) de seus membros,  os trabalhos foram iniciados com o
Sr.  Adilson  Dilem apresentando o  primeiro assunto  do  dia
Pagamento  Aditivo  Convenção  Coletiva  de  Trabalho
2002/2004 e Convenção Coletiva de trabalho 2004/2006  - foi
apresentado o parecer jurídico favorável, formulado pelo Sr.
Pedro Fernandes Ribeiro-consultor jurídico da DATACI, ao
pagamento das diferenças geradas pelo atraso da aplicação do
Aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho 2002/2004 e da
aplicação  da  Convenção  Coletiva  de  Trabalho  2004/2006,
após a apresentação e leitura  foi autorizado o pagamento das
diferenças,  ficando estabelecido  que deverá ser solicitado  a
contadora  o  montante  a  ser  pago,   para  que  se  possa
estabelecer a forma de pagamento.  No segundo assunto  do
dia,  Nomeação  Comissão  de  Licitação,  o  conselho
administrativo  nomeou  nova  Comissão  de  Licitação,  sendo
esta  composta  pelo  Sr.  Alcione  Dias  da  Silva  como
presidente, e Sr. Francisco Ribeiro,  Sr. Gilberto Tessinari e
Sra. Márcia Débora M. de Sá Forte Biccas como membros.
Nada  mais  havendo  a  tratar  foi  encerrada  a  sessão  para  a
lavratura da presente  ata,  que após lida e aprovada vai por
todos os presentes assinada.

Cachoeiro de Itapemirim, E.S.  4 de março de 2005.

ADILSON DILEM DOS SANTOS
Presidente

DEJALMO CARVALHO
Conselheiro

JONAS CALDARA
Conselheiro

LUIS MOTA DE SOUZA
Conselheiro

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO  DA  EMPRESA DE

PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DATACI

Ata  da  4ª  Sessão  Ordinária  de  2005,  realizada  pelo  Conselho
Administrativo da Dataci  no dia dezoito de abril. Às 12:00 h, na sede
social da empresa, à Rua Vinte e Cinco de Março, no. 28, 2º Pavimento,
reuniu-se em Assembléia  Ordinária  em virtude  de convocação anterior
notificada  a todos os membros,  o Conselho Administrativo da Dataci,
conforme determina o Estatuto da Empresa para deliberarem sobre: 1–
Pedido para hospedagem e remodelagem do site da AGERSA; 2- Pedido
de reenquadramento de funcionários;3-Aumento número de usuários dos
sistemas corporativos da PMCI; 4- Renovação de contrato com a Oracle
e ZIM Thecnologie; 5-Compra de antivírus; 6- Nomeação  Comissão PDI
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– Plano Diretor de Informática;  7-Uso Open Office; 8-Nomeação  nova
Comissão de Licitação;  9- Assuntos  Gerais. O Diretor Superintendente
deu  início  aos  trabalhos  registrando  a  presença  dos  Conselheiros
Efetivos: Sr. Jonas Caldara, Sr. Luís Mota de Souza. Baseado no estatuto
da Dataci, artigo 20, inciso XVII, §1 para as deliberações do Conselho
Administrativos são válidas  com a  presença  de pelo menos  3(três)  de
seus membros,  os trabalhos foram iniciados com o Sr. Adilson Dilem
apresentando  o  primeiro  assunto  do  dia  Pedido  para  hospedagem  e
remodelagem do  site  da  AGERSA-  foi  autorizada  a  hospedagem e  a
remodelagem;  2-Pedido  de  reenquadramento  de  funcionários-  os
conselheiros  deliberaram  que  os  pedidos  dos  funcionários  serão
apreciados após  a implantação do novo Plano de Cargos ;3-Aumento do
número de usuários dos sistemas corporativos da PMCI- foi informado
aos membros do conselho que hoje o número de usuários, simultâneos,
aos  sistemas  corporativos  da  PMCI  é  de  70  e  que  a  demanda  vem
crescendo,  havendo  necessidade  de  ampliar  esse  número,  feitas  as
devidas  considerações,  foi  autorizada  a  compra  de  mais  40  licenças,
totalizando então 110 usuários simultâneos, através de aditivo a compra
realizada pelo PMAT ; 4- Renovação de contrato com a Oracle e ZIM
Thecnologie-  foi  comunicado  aos  srs.  membros  do  conselho  que  o
contrato  firmado  entre  a  PMCI  e  a  empresa  Oracle  para  suporte  de
Banco  de  Dados  e  com  a  empresa  Zim  Tecnologie  para  suporte  de
ferramenta  de desenvolvimento foram renovados por mais  um ano;  5-
Compra  de  antivírus-  foi  informada,  ao  conselho  administrativo,   a
necessidade de compra de  um antivírus para toda a rede da PMCI, a fim
de aumentar  a segurança  da mesma contra  possíveis ataques  de vírus,
mediante  informações fornecidas  pelo Sr.Adilson Dilem dos Santos,  o
conselho  autorizou  a  cotação  e  especificação  para  esta  compra;  6-
Nomeação  Comissão PDI – Plano Diretor de Informática- o presidente,
Sr. Adilson Dilem explanou sobre a necessidade de nortear as ações de
informática  no  município  e  que  deveria  ser  desenvolvido  um  Plano
Diretor  de  Informática,  todos  os  membros  concordaram e deliberaram
que deverá ser nomeada pelo Sr. Prefeito, uma comissão gestora e uma
comissão técnica, foram indicados os Srs. Glauber Borges Valadão, Luis
Mota de Souza e Adilson Dilem dos Santos para comporem a comissão
Gestora e para Comissão Técnica os Srs. Alcione Dias da Silva, Miter
Mayer  de  O.  Ferreira  e  Sra.  Carla  da  Costa  da  Araujo;  7-Uso  Open
Office- novamente foi enfatizado pelo Sr. Presidente a necessidade de se
adotar softwares livres como ferramentas  de escritório,  os conselheiros
concordaram e ainda destacaram a necessidade de oferecer treinamento
aos usuários da PMCI o quanto antes,  devendo ser levantada a melhor
opção, se através de servidores da DATACI ou de terceiros; 8-Nomeação
nova  Comissão  de  Licitação-  nomear  para  presidente  a  Sra.  Márcia
Débora M. de Sá Forte Biccas e para membros os Srs. Francisco Ribeiro,
Alcione  Dias  da  Silva,  Pedro  Fernandes  Ribeiro  e   Mitter  Mayer  de
Oliveira  Ferreira  nova  comissão  a  partir  de  01/05/2005;  9-  Assuntos
Gerais- foi informado a todos que a PMCI disponibilizou um automóvel
à DATACI e sendo assim faz-se necessária a contratação de um motorista
por  tempo  determinado,  até  31/12/2005,  data  em que  deverá  ter  sido
aplicado  concurso  publico,  todos  concordaram   e  aprovaram  a
contratação  como motorista  tranne  I.  Nada  mais  havendo  a  tratar  foi
encerrada  a  sessão  para  a  lavratura  da  presente  ata,  que  após  lida  e
aprovada vai por todos os presentes assinada.

Cachoeiro de Itapemirim, E.S.  18 de abril  de 2005.
ADILSON DILEM DOS SANTOS

Presidente
DEJALMO CARVALHO

Conselheiro

JONAS CALDARA
Conselheiro

LUIS MOTA DE SOUZA
Conselheiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO

EXTRATO DE CONTRATO
ESPÉCIE: Contrato nº 081/2005.
CONTRATADA: MANGABA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
através  da  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  ESPORTE,  LAZER  E
CULTURA - SELC. 
OBJETO: Prestação de Serviços Artísticos, com apresentação de Show
Musical  do Grupo “Os Paralamas do Sucesso”, no dia 27/08/2005,  no

Pavilhão de Eventos da  Ilha da  Luz, por ocasião  do encerramento da
Feira  do  Mármore  e  Granito  2005,  no  Município  de  Cachoeiro  de
Itapemirim.
VALOR: R$72.200,00 (setenta e dois mil e duzentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Programa  de  Trabalho  –
27.813.0013.2.108  –  Realização  e  Apoio  a  Eventos  e  Festividades  –
Despesa 3.3.90.39.19 – Exposições, Congressos e Conferências – SELC
- Unidade 30.01 - SEMEL.
VIGÊNCIA: De 16/08/2005 a 29/08/2005.
DATA DA ASSINATURA: 16/08/2005.
SIGNATÁRIOS:  Roberto  Valadão  Almokdice  -  Prefeito  Municipal,
Marta  Saviatto  - Procuradora Geral do Município, José Carlos  Dias –
Titular da SELC, e José de Andrade Fortes – Titular da Contratada.
PROCESSO: Prot. nº 20388/2005 – Inexigibilidade de Licitação, com
amparo no Inciso III, do Art. 25, da Lei 8666/93.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMUNICADO

E.B.COMÉRCIO DE PROD. SERV. NUTRIC. LTDA
–  torna  público  que  requereu  à  SEMMA,  a   Anuência
Prévia, através do protocolo nº 23415/05, para a atividade
de farmacia de manipulação, á Rua Isidoro Barbieri,  15,
3o.  Andar,  centro-  Cachoeiro  de  Itapemirim/E.S.  Foi
pedido Relatório técnico Ambiental Prévio.
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COMUNICADO

EINTEL  CELULARES  LTDA –  torna  público  que
requereu à SEMMA, a  Liçença Prévia Ambiental, através
do  protocolo  nº  209762005,  para  a  atividade  de
manutenção e reparação em aparelhos celulares, á Rua 25
de  Março,  33,  Centro  -  sala  2121-  Cachoeiro  de
Itapemirim/E.S. Foi pedido estudo de impacto ambiental.

NF 222

COMUNICADO

USIMAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  LTDA
ME – torna público que requereu à SEMMA, a  Liçença
de Operação, através do protocolo nº 16152/2005, para a
atividade  de  serviço  industrial  de  usinagem,  soldas  e
semelhantes,  reparação  ou  manutenção  de  máquinas,
aparelhos  e  veículos,  á  Rod.  Ricardo  Barbieri,  101,  km
1,50 - Cachoeiro de Itapemirim/E.S. Foi pedido estudo de
impacto ambiental.

NF 223

COMUNICADO

ELIZETE LOPES DIAS – torna público que requereu à
SEMMA,  a   Liçença  Prévia  Ambiental,  através  do
protocolo  nº  18408/2005,  para  a  atividade  de
aparelhamento  (polimento)  de  pedras  e  execução  de
trabalhos em marmores, ardósia, granito e outras pedras, á
Rua Izidoro Pessini, s/n, Rui Pinto Bandeira- Cachoeiro de
Itapemirim/E.S. Foi pedido estudo de impacto ambiental.

NF 220

 

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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