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

BOLETIM INFORMATIVO 
 

PREFEITO FERRAÇO REASSUME A 
PREFEITURA 

 

O Prefeito, Theodorico Ferraço, reassumiu na 
última sexta-feira(05/04), na parte da manhã, o cargo de 
Chefe do Executivo Municipal. Prefeito passou o cargo 
para o Vice, Jathir Moreira, na semana passada, e viajou 
para  Brasília, onde cumpriu uma extensa agenda de 
audiências em vários Ministérios. 

Ao fazer um relatório da sua viagem, Prefeito 
Ferraço, a classificou de muito positiva pois conseguiu 
um tratamento diferenciado para o Município no que se 
refere a Dengue. E ainda, recebeu do Ministro do Meio 
Ambiente, José Carlos Carvalho, a promessa de visitar 
Cachoeiro e estudar parcerias com o município no 
desenvolvimento dos projetos relacionados com  o meio 
ambiente.  

O Ministro disse ainda ao Prefeito, que os 
Projetos nesse setor, que estão desenvolvidos em 
Cachoeiro servirão de modelo nacional. Ferraço esteve 
visitando ainda, a Câmara dos Deputados e o Senado 
Federal, onde solicitou apoio dos parlamentares, no 
sentido de inclusão de verbas no Orçamento da União, na 
cota de cada parlamentar, para o Hospital Materno – 
Infantil de Cachoeiro de Itapemirim, que será referência 
para o Estado e vai atender  toda a região Sul.  

Prefeito mencionou ainda que o Deputado 
Federal, Ricardo Ferraço e os Senadores da República,  
Paulo Hartung e Ricardo Santos já destinaram recursos 
das suas cotas na verba do orçamento para a referida obra. 

 Ferraço disse ainda que esteve também no 
Ministério da Previdência onde solicitou a liberação de 
recursos para o Projeto “ Casa Lar”, destinado a terceira 
idade, que será implantado no bairro São Geraldo. 

Ferraço teve a oportunidade, de estar também 
com o Ministro da Cultura que se mostrou muito 
interessado em fazer parceria nos projetos desenvolvidos 
pelo Cenciarte. 

 

FRIGORÍFICO TEM CAPACIDADE PARA 
ATENDER O SUL DO ESTADO 

 

O Prefeito, Theodorico Ferraço, inaugurou  na 
última sexta-feira, na localidade de Monte Líbano, o novo 
Matadouro e Frigorífico Municipal “ Luiz Gonzaga 
Borges” quando será oferecido um churrasco 
acompanhado de um grande forró aos convidados. 

O Frigorífico conta com capacidade para o 
abate/dia de 300 bovinos e 200 suínos e tem capacidade 
para atender todo o Sul do estado. As novas instalações 
ocupam uma área de 20 mil metros quadrados, com 1,2 

metros de área construída. O gerenciamento 
administrativo está a cargo da Secretaria Municipal de 
Agricultura. O custo total da obra, incluindo construção e 
equipamento é de R$ 1.6 milhões de reais, oriundos, parte  
do Ministério da Agricultura e uma contrapartida da 
Prefeitura de Cachoeiro. 

O Prefeito Ferraço disse ainda que o espaço 
físico onde funcionou o Matadouro Municipal por mais de 
40 anos, será transformado em uma unidade de unidade 
de saúde para atender, não só o Baiminas, como também 
o Amaral, Arariguaba, Coronel Borges, São Luiz 
Gonzaga, Bela Vista e Clube do Bosque. Ferraço estará 
assinando amanhã, a autorização da licitação para a 
construção de um moderno posto de saúde no local.  

 

PREFEITO FERRAÇO TEM INVESTINDO 
MUITO NA SAÚDE 

 
O Prefeito, Theodorico Ferraço, sempre teve a 

sua administração voltada para dar melhores condições de 
vida à população, mais notadamente a carente. E, ao 
longo do seu mandato vem destinando recurso próprio do 
município para a área da saúde. É bom frisar também, que 
os recursos oriundos de convênios com os Governos 
Estadual e Federal, sempre tem uma contrapartida 
financeira do município. 

Tanto que, todas as unidades de saúde, na área 
urbana e rural estão funcionando e atendendo a contento 
os moradores de cada  comunidade, que não precisam 
mais se deslocarem até ao Centro de Saúde para 
receberem atendimentos básicos e preventivos, como é o 
caso das vacinas e das Campanhas para a prevenção de 
diversas doenças e até mesmo da gripe, na Terceira Idade. 
A população está contando também nas unidades de 
saúde, inclusive no interior, com o Programa Saúde da 
Família.  

A quase epidemia da dengue, que assustou não 
só a população, mas também o Poder Executivo 
Municipal, no início deste ano, não foi mais agravante, 
porque desde o primeiro semestre do ano 2001, que a 
Secretária Municipal de Saúde começou a realizar os 
mutirões, já tendo em vista, a chegada do verão e a 
proliferação do mosquito transmissor da doença.  

Mas mesmo assim,  não foi possível evitar um 
grande número de casos notificados e 05 casos de Dengue 
Hemorrágica. Mas a Prefeitura, de imediato, ampliou o 
serviço de atendimento à população, colocando em 
funcionamento, inclusive nos finais de semana de um 
serviço médico especial no Centro Municipal de Saúde e 
logo em seguida  instalou um serviço de Pronto – 
Atendimento, no bairro IBC, que está atendendo 24 horas 
com médicos e enfermeiras. 

            I Á R I O   F I C I A L

 



Segunda-Feira, 08 de Abril de 2002 E X E C U T I V O Diário Oficial do Município 1655 Página 2 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 

JATHIR GOMES MOREIRA 
Vice – Prefeito 

 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
 
EDITADO pela:  

  

DD  AA  TT  AA  CC  II__________________________  
Empresa de Processamento de Dados do  

Município de Cach. de Itapemirim. 
 

Rua Joaquim Vieira, 23 – Guandu 
Viva Shopping – 2º Andar 
Cachoeiro de Itapemirim – ES 
Cep. 29.300-784 
 

A S S I N A T U R A S_____________ 
 

Trimestral ..................        ... ...R$ 50,00   
Semestral ..................      . ......R$ 100,00   
Anual ..........................       .....R$ 200,00   
 

Publicações e Contatos____ (27) 3521-2001 
Diário Oficial                          (27) 3155-5203 

 
 

 
Mas, o Prefeito Ferraço sempre 

esteve muito preocupado em ampliar o 
atendimento na saúde, de modo a  ficar perto 
do morador de cada bairro. Assim sendo, a 
unidade do Baiminas vai atender todas as 
comunidades vizinhas. O Centro de Zoonozes 
que está sendo inaugurado oficialmente, 
também faz parte da área da saúde, já que o 
animal também é transmissor de muitas 
doenças para o homem. 

Posto do Baiminas 
A comunidade do bairro Baiminas, 

dentro de um curto espaço de tempo, estará 
contando com uma unidade de saúde com  
modernas instalações, com médico, vacinas e 
demais atendimentos básicos. Sábado, foi 
assinada às 12 horas, a autorização da 
licitação para a construção do prédio, onde 
funcionou o Matadouro Municipal. 

Pronto - Atendimento 
  O Serviço de Pronto Atendimento, 

do IBC, está funcionando com médicos e 
enfermeiros e ambulância para remoção 
durante 24 horas, para atender mais 
especificamente as pessoas com suspeita da 
Dengue. O PA está contando com 15 leitos 
para o primeiro repouso dos pacientes.  

Passado esse período inicial, os 
pacientes mais complicados são removidos 
para o Hospital Evangélico. Esse atendimento 
médico conta também com o apoio da 
Unimed, mas todo o custo desse serviço está 
sendo pago com recurso próprio da Prefeitura.   

O Centro Municipal de Saúde conta 
com todos os atendimentos e está funcionando 
em horário especial, inclusive, nos finais de 
semana para atender à população, 
principalmente as pessoas com suspeitas da 
Dengue. 

Centro de Zoonozes 
O Gerente Municipal, Ary Moreira, 

que foi designado pelo Prefeito Ferraço para 

implantar e colocar em funcionamento o Centro de Controle de 
Zoonozes, localizado no bairro Aeroporto, explicou que o CCZ  que será 
inaugurado oficialmente neste sábado, começou a funcionar em caráter 
experimental em 16 de janeiro de 2002 e até o momento já capturou na 
via pública 1.728 animais.  

Desse total, 600 animais foram devolvidos ao dono e 180  
foram adotados por outras pessoas e os demais foram sacrificados já que 
não tinham a mínima condição de recuperação. 

Ary disse, que o CCZ está atendendo ao público, das 08 às 16 
horas e, contando com duas equipes com veículo para  o trabalho externo  
na captura dos animais de grande e pequeno porte, além dos funcionários 
internos. 

Para possibilitar mais qualidade e agilidade no atendimento à 
população funcionários estarão sendo capacitados no CCZ de Vitória e 
também na Secretária de Estado da Saúde.   

O Centro já está atendendo solicitação da população para a 
desratização e também para a remoção de animais peçonhentos que estão 
causando transtornos a moradores e a ordem pública. 

Segundo o Gerente, a Prefeitura de Cachoeiro, através do 
Centro, terá o controle de todos os animais domésticos ou não do 
município e para  a efetivação dessa exigência o CCZ já está fazendo o 
cadastro dos animais de  grande porte e numa etapa posterior será feito 
também o de  pequeno porte.   Para efetuar esse cadastro, o dono do 
animal deve procurar o Centro para preencher uma ficha com os seus 
dados pessoal e também com os do animal. 

Com esse cadastro,  vai ser possível para o Município também 
ter um controle rígido das doenças que são transmitidas pelos animais, 
através do Departamento de Endemias, que nesse momento está 
integrando ao Programa de combate ao mosquito transmissor da Dengue. 

Moreira disse ainda, que o CCZ está composto de uma 
Coordenação Geral; Supervisão de Área; Divisão de Entologia e 
Controle de Vetores e Divisão de Atividades Auxiliares. E que a Lei 
Municipal 5.179/01 que criou o CCZ, determina a apreensão de animais 
de quaisquer natureza que estiverem soltos na via pública. 

Neste caso, o proprietário tem um prazo mínimo de 07 dias para 
retirar o animal, mediante o pagamento de uma estadia. Se assim  não 
proceder, e o animal foi julgado sadio, útil para alimentação humana, 
poderá ser abatido e a carne doada para instituições beneficentes.  

No caso de ser eqüinos, muares, gatos, cães ou outro animal que 
não serve para alimentação, quando não procurado pelo dono no prazo 
estipulado pela Lei, será levado a leilão público.  Os animais 
encontrados mortos sem causa definida serão incinerados e os vivos com 
suspeita de doenças deverão ser abatidos e também incinerados.    

O CCZ foi construído pela Prefeitura de Cachoeiro, em parceria 
com o Governo Federal, que repassou recursos da ordem de R$ 
356.000.00, oriundos do Ministério da Saúde, através da Fundação 
Nacional de Saúde. A Prefeitura  entrou com uma contrapartida de 
recursos da ordem de R$ 99.412  e está sendo a responsável pela gestão 
de funcionamento da unidade. 

O Centro de Controle de Zoonozes que será inaugurado 
oficialmente neste sábado, está recebendo o nome  do veterinário, “Hugo 
Zago Filho”, de acordo com o Decreto número 13.552/18/10/01, do 
Executivo Municipal. A denominação tem como base o parágrafo 2o   do 
artigo 6o , da Lei número 5.179, de 31/05/01.  

 De acordo com o Decreto, o homenageado exerceu com retidão 
sua profissão de médico veterinário, tornado-se exemplo de conduta 
impar para as futuras gerações, em particular, para àqueles que atuam no 
mesmo ramo e, sempre esteve pronto para atender a todos que 
necessitavam de suas orientações técnicas e científicas. 

 
Coordenadoria de Comunicação da PMCI 

Coordenadora: Regina Monteiro 
Jornalista: Marise Fabber 

Oficial Administrativo: Robson Sabadine 
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PORTARIA Nº 107/2002 

 
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 n º 12.676, de 01.01.2001, tendo em vista o que 
consta no processo protocolado sob o nº 4183/2002, de 
14.03.2002, resolve 
 
Conceder licença, nos termos do Art. 101 da Lei n º 4.009, 
de 20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais, à servidora municipal LORENA PIRES DA 
PENHA, exercendo o cargo de Servente de Limpeza I  A  
01  A, lotada no Instituto de Previdência e Assistência dos 
Servidores do Município – IPACI, pelo período de 120 
(cento e vinte) dias, a partir desta data, conforme atestado 
médico apresentado. 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 01 de abril de 2002. 
 
 

ANTONIO MANOEL BARROS MIRANDA 
Secretário Municipal de Administração 

 
PORTARIA Nº 108/2002 

 
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 n º 12.676, de 01.01.2001, tendo em vista o que 
consta nos processos protocolado sob o nº 4669/2002, de 
21.03.2002, resolve 
 
Prorrogar os efeitos da Portaria nº 408/2001, de    
24.09.2001, referente a licença para tratamento de 
interesse particular do servidor municipal MÁRCIO 
OLIVEIRA ELIAS, pelo período de 18 (dezoito) meses, 
a partir de 23 de março de 2002. 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 01 de abril de 2002. 
 
 

ANTONIO  MANOEL BARROS MIRANDA 
Secretário Municipal de Administração 

 
PORTARIA Nº 109/2002 

 
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 Municipal nº 12.676, de 01.01.2001, tendo em 
vista o que dispõe o Decreto Municipal nº 13.011, de  
01/02/2001,  
 
RESOLVE: 
 

Art. 1º - Nomear Gerentes de Iniciativas os 
servidores CLÁUDIO TEIXEIRA MIGUEL, 

Programador, LÍLIAN DE SOUZA BARBOSA, Técnico 
em Edificações II, NORMA ARAÚJO GABRIEL 
CAMPOS, Oficial Administrativo II e RAQUEL 
FONSECA DE ALMEIDA, Diretora de Departamento, 
para, sob a coordenação da servidora REGINA CÉLIA 
GRILO DE AZEVEDO LOPES, Diretora de 
Departamento, e Coordenadora nomeada através do 
Decreto nº 13.011, de 01/02/2001, executarem trabalhos 
técnicos necessários à implementação do Sub-Projeto de 
Administração de Recursos Humanos e Controle de 
Documentos, que compõe o Programa de Modernização 
Administrativa e Tributária – PMAT. 
 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de julho de 
2001. 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 01 de abril de 2002. 
 
 

ANTONIO MANOEL BARROS MIRANDA 
Secretário Municipal de Administração 

 
 

PORTARIA Nº 110/2002 
 
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 
4661/2002, de 21.03.2002, resolve 
 
Conceder a ARY ROBERTO MOREIRA, exercendo o 
cargo de Gerente Municipal, Símbolo CC.1, 30 (trinta) 
dias de férias regulamentares a que tem direito, referentes 
ao exercício de 2001, a partir de 01 de abril de 2002, nos 
termos do Artigo 70, da Lei nº 4.009, de 20.12.94 – 
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 
 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 01 de abril de 2002. 
 
 
 

JATHIR GOMES MOREIRA 
Prefeito Municipal em Exercício 

 
 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 

http://www.cachoeiro.es.gov.br
(Serviços disponíveis : Órgão e Diário Oficial,  

download de leis,  serviços  municipais, 
endereços, telefones  de  atendimento e 

Consultas de Processos) 
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