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

BOLETIM INFORMATIVO 

 
 
 

NOVO CÓDIGO TRIBUTÁRIO JÁ ESTÁ  NA 
PÁGINA DA PMCI 

 
 
 
O Secretário Municipal de Fazenda está 

informando aos empresários, contadores, economistas, 
lojistas e demais profissionais que o texto do novo Código 
Tributário  da Prefeitura ( Lei 5.394/30/12/02) já está 
disponível no site WWW.cachoeiro.es.gov.br. 

 
 
 

SERVIDORES RECEBERÃO FÉRIAS NA 
PRÓXIMA SEXTA-FEIRA 

 
 
 
O Prefeito em Exercício, Jathir Moreira, anunciou 

ontem (21/01), que todos os servidores  que estão em 
férias estarão recebendo os seus vencimentos, referentes ao 
período de descanso, na próxima sexta-feira (24/01). 

 
 
 
 

PREFEITO EM EXERCÍCIO PRESIDE 
REUNIÃO DA DENGUE 

 
 
 
  O Prefeito em Exercício, Jathir Moreira, também 

presidente do Comitê Municipal de Combate à Dengue, 
presidiu ontem (21/01), na parte da manhã, no salão de 
reunião do Gabinete do Prefeito, no Edifício da Câmara, 
mais uma reunião do Comitê Municipal de Combate à 
Dengue, quando foi realizada uma avaliação do trabalho de 
campo e a discussão de uma estratégia intensiva de 
combate aos focos nos bairros com índice de infestação 
acima de 01%, que é o percentual permitido pela Fundação 
Nacional da  Saúde. que  dificulta uma epidemia. 

 Também ficou definido que serão distribuídas 
uma cartilha informativa à população sobre os cuidados 
domésticos de como prevenir a doença e os perigos da 
contaminação que numa reincidência pode ser fatal. 

 No mês de dezembro, a fiscalização encontrou 
um índice de infestação nos bairros Zumbi, Aeroporto II, 
Costa & Silva, Ibitiquara, Nossa Senhora da Glória e 
Recanto  entre 0,51 % e 0,89 e apenas um bairro com o 
índice  de 1.01%. Na primeira quinzena de janeiro o índice 
e infestação do Coramara subiu de 0,39% para l,66% e nos 
600 imóveis  visitados foram encontrados 10 focos 
positivos. 

 No Zumbi foram trabalhados 631 imóveis de um 
total de 3.800 e foram encontrados 22 focos positivos para 
larva atingindo percentual parcial de 3,48%. Também  
foram encontrados focos nos bairros Amaral e  Vila Rica 
que no ano de 2002 foi campeão em notificações de casos 
suspeitos da Dengue. 

Estatística 
Dezembro 2001 – 17 casos 
Dezembro 2002    10 casos 
49a  semana – 3 casos. 
50o  semana  - 3 casos 
51o  semana  - 1 caso 
52o  semana  - 3 casos 
Esses casos foram encontrados  nos bairros 

Recanto,  Gilson Carone, Monte Cristo, Aeroporto, 
Caiçara, Nossa Aparecida e Otto Marins e nas localidades 
de Tijuca e Coutinho. 

Janeiro  2002 – 704 casos 
Óbito – zero 
Dengue Hemorrágica – 09 casos 
Janeiro 2003 -     07 casos 
1la semana – 02 casos 
2a semana – 03 casos 
3a semana    02 casos. 
 Os casos foram notificados nos bairros 

Aeroporto, Zumbi, Aquidaban e Nossa Senhora Aparecida. 
No ano de 2002 foram  notificados 10.588 casos de 
Dengue no Município. 

 
 
 
FAZENDA COMEÇA ENTREGAR  

CARNÊ DO ISS 
 
 
 
 A Secretaria Municipal da Fazenda, através  do 

Departamento de  Tributação, começou entregar ontem 
(21/01) o carnê para o pagamento do ISS – Variável no 
endereço do contribuinte. 

 A entrega começou pelo Centro da Cidade, 
depois será vez dos Distritos e finalmente os bairros 
periféricos.  A Semfa  pretende entregar 3.100 carnês até  

 

           D I Á R I O  O F I C I A L 
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sexta-feira(24/01). O vencimento do imposto 
será dia 05 de fevereiro 

 
 
 

TAXA DE LOCALIZAÇÃO 
VENCERÁ EM MARÇO 
 
 
 
  A Prefeitura de Cachoeiro, através 

da Secretaria da Fazenda, começará entregar 
a partir de 15 de fevereiro o carnê para o 
pagamento da taxa de localização. O carnê 
será entregue  no endereço do contribuinte.  

 A cota única ou a 1ª parcela vencerá 
dia 12 de março de 2003.  

 Para o contribuinte que optar pelo 
parcelamento a segunda parcela vencerá dia 
14 de abril; a terceira dia 12 de maio, a quarta 
em 12 de junho e a quinta parcela dia 14 de 
julho. 

 
 
 

PAGAMENTO DO IPTU SÓ EM 
ABRIL 

 
 
 
 A Secretaria Municipal da Fazenda 

está comunicando ao  contribuinte do  IPTU 

que o imposto  referente ao exercicio de 2003 começará a ser pago 
somente em abril. Portanto, o carnê será entregue no endereço que está 
no cadastro. 

  
 
    

MENINGITE FAZ A PRIMEIRA VÍTIMA 
 
 
 
  A Secretaria Municipal de Saúde, Através do seu 

Departamento de  Prevenção e Promoção da Saúde, informou que no 
período de 01 a 20 de janeiro de 2003 foram notificados 07  casos de 
meningite. 

 Sendo 03 casos de meningite meningocócicas (02 do tipo C e 
01 do tipo B) e quatro casos de meningite bacteriana sendo 03 por 
Diplococos gram positivo e 01 por cocus gram positivo. Desses casos 
um, foi a óbito, morador do Aquidaban, 25 anos de idade que foi 
internado na Santa Casa, domingo(19/01), na parte da manhã e veio a 
falecer na parte da tarde. 

 
 
 

POPULAÇÃO PRECISA DENUNCIAR  
FOCOS DE MOSQUITOS 

 
 A titular da pasta da Saúde, Terezinha Dardengo, voltou a 

pedir ontem (20/01), a colaboração da população para que elimine os 
depósitos de água no quintal, lajes, calhas, pois além das doença já 
mencionadas ainda é preciso continuar o combate à Dengue. 

 Os depósitos que não puderem ser  eliminados, devem ser 
cobertos. No caso de encontrar alguém que não queira eliminar os 
focos de mosquito ou o lixo de sua propriedade denunciem pelos 
telefones 3155 –5711; 3155 5240 ou 190. 

  A Prefeitura tem trabalhado incansavelmente no combate ao 
mosquito da Dengue, na limpeza das ruas e córregos, assim como 
fiscalizando e notificando aqueles que estiverem promovendo as 
doenças.  

 As equipes de combate  as endemias fecharam o ano de 2002 
atingindo as metas estabelecidas pela Funasa, visitando cada imóvel e 
terrenos baldios e fazendo tratamento ambiental contra o mosquito da 
Dengue. Os índices de infestação predial estão controlados com 
exceção  dos bairros Zumbi e Coramara que tiveram acréscimos neste 
início de 2003.  Todavia, percebe-se ainda uma pequena elevação do 
número de larvas em todo o município. 

 Na oportunidade esclarece, que  o trabalho com fumacê foi 
paralisado por determinação da Coordenação Estadual da Funasa, que 
também suspendeu o fornecimento de inseticida, por entender que não 
é um tratamento mais adequado neste momento. 

 As equipes de combate as pragas urbanas cobriram 100% do 
município na desratização e anti - desratização. Mas mesmo assim, 
muitos bairros ainda contam com lixo espalhado nas ruas e córregos, o 
que torna esses locais  propícios à proliferação de ratos e pragas. 

 “ A Saúde Pública Municipal está atenta promovendo a 
saúde e tornando Cachoeiro de Itapemirim uma cidade saudável. 
Tomando os cuidados  necessários todos seremos beneficiados. Saúde 
se faz também com a participação popular e consciência cidadã “ 
acrescentou Dardengo. 

 
 

Coordenadoria de Comunicação da PMCI 
Coordenadora: Regina Monteiro 

Jornalista: Marise Fabber 
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

 
PORTARIA Nº 020/2003 

 
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 processo protocolado sob o nº 
323/2003, de 08.01.2003, resolve 
 
Tornar sem efeito a Portaria nº 428/2002, de 15.10.2002, 
referente ao servidor municipal GLÁUCIO COSTA 
LONGA DE MOURA, a partir de 08 de janeiro de 2003.  
 

Cachoeiro de Itapemirim, 16 de janeiro de 2003. 
 

EDSON BANDEIRA 
Secretário Municipal de Administração 

 
PORTARIA Nº 021/2003 

 
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 267/2002, de 30.12.2002, Seq. nº 
2-99/2003, da SEMAGRI, resolve 
 
Transferir a lotação do servidor municipal GILMAR 
ANTÔNIO COTA BAYERL, Motorista Especializado 
em Coleta e Compactação de Lixo IV A 07 A, para a 
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a partir de 02 
de dezembro de 2002.  
 

Cachoeiro de Itapemirim, 16 de janeiro de 2003. 
 

EDSON BANDEIRA 
Secretário Municipal de Administração 

 
PORTARIA Nº 022/2003 

 
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 nos processos individuais relacionados 
abaixo, resolve 
 
Conceder licença para tratamento de saúde nos termos do 
Artigo 91 da Lei n º 4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais, ao servidor municipal 
citado abaixo, conforme atestados médicos apresentados e 
anexos aos processos mencionados. 
 

Servidor Função Lotação Licença  
Duração / Início 

Protocolo nº 

15 
dias 

16.12.2002 134/2003  Antônio Roberto Alves  Gari  I  A  01  D SEMUS 

15 
dias 

31.12.2002 633/2003 

 

Cachoeiro de Itapemirim, 16 de janeiro de 2003. 
 

EDSON BANDEIRA 
Secretário Municipal de Administração 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 
COMUNICADO 

 
Belt Acessórios em Couro Ltda, torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável do Município de Cachoeiro 
de Itapemirim/ES, a Licença Prévia No.102/2002, com 
validade até 30 de setembro de 2003, para a atividade de 
Fabricação de artefatos diversos de couros e peles na Rua 
Pacifico Pezzodipane, 25 – Luis Tinoco  da Fonseca - 
Cachoeiro de Itapemirim/E.S. 

 
 
 
 

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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