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

BOLETIM INFORMATIVO 
 

FERRAÇO ASSINA EM BRASÍLIA CONVÊNIO 
PARA CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL GERAL 

INFANTIL 
 

O Prefeito de Cachoeiro Theodorico Ferraço 
assinou no final da tarde de hoje, no Gabinete do Ministro 
da Saúde José Serra, em Brasília, o convênio  no valor de 
R$ 1.600 (um milhão e seiscentos mil reais) destinados ao 
início da obra de construção do Hospital Geral Infantil, no 
bairro Aquidabã.  

O valor total da obra é de  R$ 4.061.176, 57 
(quatro milhões e sessenta e um mil e cento e setenta e seis 
reais e cinqüenta e sete centavos) e o Hospital terá 7.815 
metros quadrados de área construída, num terreno de 
27.080 metros quadrados. Toda a obra de  terraplenagem 
já está pronta e o projeto é  da arquiteta Marilia  Haddad 
Rezende.  

Para que seja iniciada a obra, a Prefeitura 
Municipal já realizou a Concorrência Pública número 
003/2001, que aconteceu em 19 de fevereiro deste ano. 
Segundo o Secretário de Auditoria Geral e Presidente da 
Comissão de Licitação José Ildo Goulart, o Edital foi 
publicado na imprensa local, estadual e nos órgãos oficiais 
do Estado e da União. 

A empresa vencedora é a Construtora Monte 
Líbano que,  para iniciar a construção,  está precisando dos 
recursos financeiros oriundos desse convênio assinado 
nessa quarta-feira,  entre a Prefeitura Municipal de 
Cachoeiro e o Governo Federal, através do Ministério da 
Saúde. 

É bom lembrar que Cachoeiro de Itapemirim é a 
sede da Macro Região Administrativa de Saúde do Sul do 
estado do Espírito Santo, o que torna ainda mais necessária 
uma unidade de saúde dessa natureza, já que o Hospital 
Infantil “Francisco de Assis” já conta com 50 anos e vem 
sendo o pronto socorro de apoio para mais de 600 mil 
habitantes, de toda a região sul do Estado.  

A sua estrutura física está fora dos padrões atuais 
da medicina, como também não está atendendo mais às 
necessidades da população de Cachoeiro. A falta de mais 
espaço físico impede a implantação de novos serviços,  
considerando que trabalha com uma taxa de ocupação 
entre 90% até 100%.  

Um Hospital Geral Infantil, em Cachoeiro, que 
também vai atender à região Sul, deve-se à necessidade de 
prover  assistência ao paciente infantil nefropata - e 
também às crianças seriamente queimadas,  que 
necessitam de UTI.  Vale ressaltar que esses últimos estão,  
atualmente, sem atendimento especializado. Os pais, 
muitas vezes,  fazem, debalde,  peregrinações em busca de 

uma vaga em grandes centros e na capital. Essa unidade 
hospitalar virá atender, portanto, a  essa demanda infantil e 
à carência de serviço de média e alta complexidade. 

Além disso, a construção desse novo Hospital irá 
promover uma maior integração no atendimento à cirurgia, 
principalmente na área infantil, através de uma moderna e 
ampla estrutura física, de acordo com as normas  do 
Ministério da Saúde. 

A inovação dessa Instituição irá acolher pacientes 
em um ambiente mais humanizado e seguro, contribuindo,  
dessa forma,  para a redução da mortalidade precoce, 
neonatal e infantil,  assim como para  melhoria do perfil 
epidemiológico da região. 

Vale ressaltar que o Hospital Infantil “Francisco 
de Assis” atendeu no período de janeiro até outubro/2001, 
40.000 (quarenta mil) pacientes no Pronto Socorro, e 
foram realizadas 1.700 internações. Desse total, 40%  dos 
pacientes são provenientes dos municípios da região Sul. 

O novo Hospital contará  com 106 leitos, sendo 
68 para a internação, 13 para a observação, 20 leitos no 
Centro de Tratamento Intensivo e 05 para o isolamento. 
Em anexo, será construída uma hospedaria,  para as mães 
acompanharem os filhos durante o período de internação. 

O Hospital vai contar, ainda, com ambientes 
destinados ao centro cirúrgico, aos atendimentos básicos 
de saúde, ambulatório, centro de internação, apoio para a 
realização de diagnóstico, terapia intensiva, alimentação, 
nutrição, assistência farmacêutica e esterilização. 

 O Prefeito Theodorico Ferraço acredita que essa 
unidade será uma referência nacional em saúde infantil. 
“Lá serão desenvolvidas pesquisas em diversas áreas e 
cirurgia cardíaca infantil”, garantiu Ferraço.  

 

RECESSO DOS DIAS 24 E 31 VAI FICAR A 
CARGO DE CADA SECRETÁRIO 

 

O Prefeito Theodorico Ferraço assinou o Decreto 
número 13. 654, que  dispõe  sobre a compensação  de 
horas trabalhadas por parte dos servidores nos dias 24 e 
31de dezembro de 2001. 

De acordo com o Decreto, é necessário o 
tratamento isonômico a todos os servidores públicos 
municipais no que tange, em especial, ao cumprimento dos 
horários de trabalho e tendo em vista a não decretação do 
ponto facultativo nos dias 24 e 31 do mês de dezembro. 

E, ainda, considerando a impossibilidade de 
conceder, na véspera dos  feriados de fim de ano, folga 
para centenas de servidores lotados  em órgãos e serviços 
considerados essenciais, como a limpeza urbana, saúde e 
segurança pública. E também levando em conta que o atual 
horário adotado  pela  Prefeitura  Municipal, o  turno  
único das  12  às  18  horas  –  já  favorece  às  compras  
natalinas    de    todos    os    servidores,    indistintamente, 
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especialmente aos ocupantes de cargos 
administrativos e burocráticos.  

Assim sendo, de acordo com o 
Artigo 1o_ está a cargo de cada Secretaria 
Municipal liberar mais cedo ou dispensar da 
assinatura do ponto servidores sob o seu 
comando, nos dias 24 e 31 de dezembro, 
desde que  sem prejuízo para a  rotina 
administrativa e para o atendimento ao 
público. 

Em seu parágrafo único, o Decreto 
determina que os servidores beneficiados 
nos dias mencionados terão que compensar 
as horas não trabalhadas, de acordo com 
necessidade de serviço, após  os festejos de 
fim de ano, sob o controle, fiscalização e 
responsabilidade do titular de cada órgão 
integrante da estrutura administrativa da 
PMCI, sob as penas da Lei. 

 

CACHOEIRO ATINGE 37% DA 
META NA CAMPANHA DE 

PRESSÃO ALTA 
 

O Coordenador da Campanha de 
Hipertensão Arterial e Promoção de Hábitos 
Saudáveis de Vida, médico Gladstone Rubi, 
disse ontem que 11. 742 pessoas acima de 
40 anos já compareceram às unidades de 
saúde do  município para  verificar  se são 
ou não portadores de hipertensão arterial 
(pressão alta).  

Segundo o Coordenador, o Espírito 
Santo, principalmente Cachoeiro de 
Itapemirim,  atingiu,  até o momento,  37% 
da meta, que é de 31 mil -  um percentual 
bastante significativo, já que a maioria dos 
municípios do Brasil não atingiu a 15%. 

O médico disse que  o exame para 
detectar a hipertensão arterial (pressão alta) 
continua sendo feito em todas as unidades 
de saúde da zona urbana e rural, no horário 
funcionamento  de cada unidade e  no 
Centro Municipal de Saúde. 

O exame é destinado às pessoas com mais de 40 anos de idade e 
tem o objetivo de conhecer o público nessa faixa etária que sofre de 
pressão alta e na maioria das vezes nunca fez um exame dessa natureza.  

Todos os portadores de hipertensão arterial serão cadastrados,  
e passarão a receber acompanhamento médico nas unidades de saúde do 
seu bairro.  

Rubi disse, ainda, que não recebeu comunicado oficial de que a 
Campanha será prorrogada, mas Cachoeiro conta com material para 
continuar fazendo os exames. A Campanha é promovida pelo Ministério 
da Saúde, em parceria com as Secretarias Estadual e Municipal de 
Saúde. 

 

SEMFA ENTREGA CARNÊ DO IPTU 
 

 A Secretaria Municipal de Fazenda está entregando o carnê do 
IPTU, referente ao exercício de 2002, que o contribuinte poderá quitar 
em cota única até março, quando também estará vencendo a primeira 
parcela para o pagamento parcelado.      

O Secretário Municipal de Fazenda Elizeu Crisóstomo de 
Vargas explicou que,  por determinação do Prefeito Ferraço,  não houve 
reajuste no valor do IPTU a ser cobrado no exercício de 2002. 

Segundo Elizeu, o contribuinte do IPTU está ganhando duas 
vantagens, em relação aos anos anteriores,  o que vai possibilitá-lo a 
quitar o imposto em cota única ou mesmo a não atrasar o pagamento das 
parcelas. Essa previsão otimista se deve ao fato de a  Prefeitura contar  
com a  autorização da Legislação vigente para fazer reajuste no Imposto 
de acordo com o índice  de inflação no período. 

E ainda, a entrega do carnê antecipado é muito importante,  já 
que o contribuinte pode programar melhor o seu orçamento,  para quitar 
o imposto dentro do prazo de pagamento. 

 Elizeu informou,  ainda,  que o contribuinte que não receber o 
carnê do IPTU até o dia 28 de dezembro de 2001, em sua residência, 
deverá procurar o balcão de atendimento, no Cadastro Imobiliário da 
SEMFA, no Viva Shopping, no bairro Guandu, a partir do dia 07 de 
janeiro de 2002, das 12h00 às 16h30. 

Assim sendo, a Secretaria elaborou um cronograma de entrega 
a ser cumprido até o dia 28 de dezembro: 

Dias 18 e 19 de dezembro – Zona 601 – composta dos bairros 
Coronel Ricardo Gonçalves (Independência), Nossa Senhora Aparecida, 
Santa Helena, Ibitiquara, Nossa Senhora da Penha, Santa Cecília, 
Ferroviários, Aquidaban, Abelardo Ferreira Machado. O vencimento do 
IPTU nesses bairros será no dia 19 de março de 2002, para cota única  
ou para a primeira parcela. 

  Dias 20 e 21 de dezembro – Zona 701 -  formada dos seguintes 
bairros: Amaral, Presidente Arthur da Costa e Silva, Alto Amarelo, 
Arariguaba, Baiminas, Coronel Borges e São Luiz Gonzaga. O 
vencimento em cota única ou a primeira parcela será no dia 20 de março 
de 2002. 

 Dias 22 e 23 de dezembro -  Zona  80l – composta dos bairros 
Guandu, Centro, Gilberto Machado, Campo da Leopoldina, Sumaré, 
Bom Gosto, Alto Amarelo, Amarelo, Nossa Senhora da Glória, Paraíso, 
Nossa Senhora de Lourdes e Recanto. Esses contribuintes terão até o dia 
19 de março de 2002 para pagar a cota  única ou a primeira parcela do 
IPTU. 

Dias 26 e 27 de dezembro – Zona 901 – São Geraldo, União e 
Safra. Os contribuintes terão até o dia 21 de março de 2002 para pagar a 
cota única ou a primeira parcela.  

 Os carnês dos Distritos de Pacotuba, Coutinho, Burarama, 
Itaóca, Conduru, Soturno, Gironda, Córregos dos Monos e São Vicente 
serão entregues no dia 28 de dezembro. O pagamento em cota única ou a 
primeira parcela poderá ser efetuada até o dia 22 de março de 2002.  

 

Coordenadoria de Comunicação da PMCI 
Coordenadora: Regina Monteiro 

Jornalista: Marise Fabber 
Oficial Administrativo: Robson Sabadine 
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LEI 5272 

 
DENOMINA VIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
 
A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo, APROVA e o Prefeito Municipal 
SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei: 
 

Art. 1º - Fica denominada RUA RECANTO 
DAS FLORES a via pública que se inicia na Rua 
Gerorgeta Mariana Garhard Marchon  e termina no terreno 
do Sr. José Rigo, no bairro Nossa Senhora da Glória, 
conforme “croquis” anexo. 
 

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições contrárias. 

 
Cachoeiro de Itapemirim, 17 de dezembro de 2001. 

 
THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 

Prefeito Municipal 
 

LEI 5273 
 
DENOMINA VIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
 
A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo, APROVA e o Prefeito Municipal 
SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei: 
 

Art. 1º - Fica denominada Escadaria 
“MARGARIDA CAMARGO BERMOND” a Escadaria 
que liga a Rua Antônio Adverci e termina na Rua Juvenal 
Partele. 

  
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições contrárias. 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 17 de dezembro de 2001. 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 

 
EXTRATO DE CONVÊNIO 

 
ESPÉCIE: Convênio nº 086/2001. 
CONVENENTES: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTE E LAZER – SEMEL e ASSOCIAÇÃO DE 
PRODUTORES RURAIS DE CÓRREGO DOS MONOS 
– APROCOM. 
OBJETO: Concessão de Ajuda Financeira á APROCOM, 
para custear despesas com as festividades da comunidade 
de Córrego dos Monos, que será promovida no mês de 
dezembro de 2001. 
VALOR: R$1.900,00 (um mil e novecentos reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 15.01 – 
08.46.223.2.001 – 3.4.90.39.01. 

VIGÊNCIA: Da data do empenho até 31/12/2001. 
DATA DA ASSINATURA: 10/12/2001. 
ASSINATURAS: Theodorico de Assis Ferraço - Prefeito 
Municipal, Mário Pires Martins  Filho - Procurador Geral 
do Município, Hermogênio Volpato Neto - Titular  da 
SEMEL e Schubert Richardelli Candido – Presidente da 
AMORCOB. 
PROCESSO: Prot. nº  21.210/2001. 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO 
ADMINISTRATIVO 

 
PROTOCOLO: SEQUENCIAL 2-1640/2001 
MEMORANDO: 145/2001 
ASSUNTO:  INQUÉRITO ADMINISTRATIVO 
INDICIADO:  GEBRAN EMILIO DA COSTA DE 
OLIVEIRA 
 

Analisados os autos, a COPIA concluiu pela 
inexistência de ilícito disciplinar passível de apuração em 
inquérito administrativo. 

 
Cachoeiro de Itapemirim, 13 de agosto de 2001. 

 
A Comissão. 

 

 
PORTARIA Nº 088/2001. 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, RESOLVE: 
 

Conceder férias regulamentares, a que têm direito, à 
servidora Ana Rita Sanches Rodrigues Silva, no período 
de 05/05/2001 a 04/06/2001. 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 15 de maio de 2001. 
 

JUAREZ TAVARES MATA 
Presidente 

 
PORTARIA Nº 089/2001. 

 
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, RESOLVE: 
 

Conceder férias regulamentares, a que têm direito, ao 
Assessor José Alexandre Silva Vasques, no período de 
02/05/2001 a 31/05/2001. 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 15 de maio de 2001. 
 

JUAREZ TAVARES MATA 
Presidente 

BRÁS  ZAGOTTO 
Vice-Presidente 

 

ALEXANDRE B.  RODRIGUES 
1º Secretário 

MARCOS SALLES COELHO 
2º Secretário 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATOS PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
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PPooddee  eennttrraarr  qquuee  aa  ccaassaa  éé  ssuuaa..  
SECRETARIAS 
Nesta página você acessa as secretarias 
da Prefeitura e os gabinetes do Prefeito e 
do Vice-Prefeito. 

wwwwwwwww...cccaaaccchhhoooeeeiiirrrooo...eeesss...gggooovvv...bbbrrr
NOTÍCIAS

As melhores notícias sobre a Prefeitura 
Municipal, Câmara Municipal, da cidade. 

 
FALE COM O PREFEITO 
Um canal direto para você falar com o 
nosso prefeito municipal. 

EDITAIS
Aqui você vê como a prefeitura faz as 
suas compras e contrata seus serviços. 

 
ACONTECE EM CACHOEIRO 
Informações sobre eventos e dicas 
importantes. 
 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO
Contas públicas, licitações, processos e 
serviços. 

INDICADORES ECONÔMICOS 
Aqui você encontra dados numéricos 
sobre saúde, educação, finanças, 
distribuição de renda e população. 

 

HISTÓRIA E PERSONALIDADES
História do município, monumentos 
históricos e Personalidades Políticas, 
Artísticas, Pioneiros e Mulheres que 
ajudaram a fazer nossa história.
 

SERVIÇOS 
Para você encontrar facilmente todos os 
serviços oferecidos pela Prefeitura 
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. 

MMMeeelllhhhooorrr   LLLuuugggaaarrr   pppaaarrraaa   VVViiivvveeerrr 
DOWNLOADS

Nesta página você consegue acessar as 
Leis, os Decretos, Órgão e Diário Oficial 
do Município. 


