ENFRENTAMENTO
DA PANDEMIA

FISCALIZAÇÃO

MAIS DE

2.300

VISTORIAS EM ESTABELECIMENTOS
comerciais para verificação do
cumprimento das medidas
qualificadas de combate
ao coronavírus.

- Reuniões semanais do Sistema de
Comando em Operações (SCO) criado
para definir de ações e estratégias de
enfrentamento da pandemia.
- Limpeza anticoronavírus em áreas
públicas mais propensas a receber grande
fluxo de pessoas.
- Imunização contra a Covid-19, iniciada
em 19 de janeiro.
- Ações de conscientização: campanha
de comunicação com busdoor, peças em
mídias digitais, plotagem em pontos de
ônibus e uso de carros de som.
- Proibição de eventos de carnaval, por
meio do decreto nº 30.282.
- Suspensão das atividades administrativas
presenciais nas repartições da Prefeitura,
nos graus de risco alto e extremo para
Covid-19.
- Testagem nas unidades de Pronto
Atendimento e nas Unidades Básicas de
Saúde para pacientes sintomáticos.

DISK AGLOMERAÇÃO 153

1985

DENÚNCIAS ACOLHIDAS
sobre aglomerações em áreas
públicas e em estabelecimentos,
uso irregular de máscaras de
proteção e descumprimento de
outras regras em estabelecimentos.

LEITOS COVID

10
LEITOS
PRÉ-HOSPITALARES
para casos de Covid-19 de média
complexidade no Centro de Saúde
Paulo Pereira Gomes (PPG).

- Contratação de 30 novos agentes de
combate a endemias, ampliando para 100
o número desses profissionais, que trabalham em ações contra a dengue e outras
doenças.

SECRETARIA
DE SAÚDE

- Contratação de 51 novos agentes comunitários de saúde, ampliando a cobertura
dos serviços municipais de saúde.

- Elaboração do Plano Municipal de
Imunização contra a Covid-19.
- Testagem de Covid-19 nas unidades de
Pronto Atendimento e nas Unidades Básicas de Saúde para pacientes sintomáticos.
- Ampliação do horário de atendimento
odontológico de urgência e emergência
no PPG.
- Renovação da adesão do município ao
programa Mais Médicos.
- Em março, consultas em 13 especialidades na Policlínica Municipal Bolívar de
Abreu passaram a ser marcadas diretamente pelos médicos das Unidades Básicas de Saúde (UBS), não havendo necessidade de o paciente levar o encaminhando
até a policlínica para marcar o procedimento.

VACINAÇÃO

33 MIL

DOSES APLICADAS
(somando primeira e segunda
doses), nos seguintes grupos
prioritários: idosos a partir de 65
anos, quilombolas, trabalhadores da
saúde e residentes e cuidadores
das Instituições de Longa
Permanência de Idosos.

IMPLANTAÇÃO

SAMU
192
entrou em operação no município
no fim de março. A base do serviço
fica no bairro Baiminas, junto à Central de Ambulâncias da Secretaria
Municipal de Saúde (Semus). Conta
com três ambulâncias de suporte
básico e uma de suporte avançado.

- Publicação da portaria nº 071/2021, que
define como falta funcional grave, passível
de punições, a aplicação de vacina contra
Covid-19 em usuários do Sistema Único de
Saúde (SUS) que não estejam enquadrados
nos grupos prioritários ou que não respeite a ordem da prioridade estabelecida pela
campanha de vacinação.
- Implantação do Programa Municipal de
Atendimento Fisioterapêutico Domiciliar
(Profisio-D), para pacientes do Centro
Municipal de Reabilitação Física (Cemurf)
incapacitados de se locomover, como no
caso de pacientes acamados.
- Criação da Comissão Permanente de Padronização de Materiais e Insumos. Formado por servidores Secretaria Municipal de
Saúde, o grupo técnico tem como objetivos: garantir ainda mais eficiência e transparência ao processo de aquisição de materiais utilizados nos serviços municipais de
saúde, bem como aprimorar o controle de
qualidade desses insumos, beneficiando diretamente o atendimento à população.

SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO

ANO LETIVO 2021

21.301

- Contratação de 635 profissionais temporários por meio de processo seletivo simplificado para atuação no ano letivo de
2021.

ALUNOS MATRICULADOS
na rede municipal de ensino

- Preparação das escolas municipais para a
retomada das aulas presenciais, no modelo
de ensino híbrido.
- Abertura de nova turma do curso de licenciatura em Letras-Português, na modalidade a distância, ofertado pela parceria
do Polo Municipal da Universidade Aberta
do Brasil com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Oportunidade de ensino
superior gratuito para 42 alunos classificados em seleção pública, incluindo profissionais da rede municipal de educação.
- Obras e melhorias nas escolas municipais
“Luiz Semprini”, “Aurora Estellita Herkenhoff”, “Anacleto Ramos”; “Sebastião da
Rosa Machado”, “Laurindo Sasso”, “Sertão
de Monte Líbano”, “Profª Idalina Cunha Moraes”, “Eliseu Lofego”, anexo da “Profª Cibelia Teixeira Zippinoti” e, ainda, na Unidade Central (sede da secretaria).
- Oferta de apoio psicológico a alunos e
professores na volta às aulas presenciais
na rede municipal de ensino.
- Publicação de edital de chamamento para
credenciar instituições públicas e privadas
para parcerias na oferta de cursos, treinamentos e especializações gratuitos, visando à formação de mão de obra profissional.
- Manutenção das atividades pedagógicas
remotas por meio do Portal do Aluno e de
salas de aulas virtuais, após a suspensão
das aulas presenciais decorrente do agravamento da pandemia.

PROGRAMA DE
SAÚDE NA ESCOLA

2.685
FRASCOS DE ÁLCOOL
GEL DE 400G

PROGRAMA DE
SAÚDE NA ESCOLA

200
TERMÔMETROS
INFRAVERMELHOS

229
TAPETES
SANITIZANTES

Também há em estoque, para reposição gradual, em caso de necessidade,
mais 2.685 frascos de álcool gel de 400g, 33 termômetros infravermelhos
e 229 tapetes sanitizantes.

Aquisição da
alimentação
escolar para o
ano letivo de
2021.

- Oferta de 330 vagas para cursos on-line
gratuitos do programa federal Formação
Pela Escola.
- Entrega dos livros de Língua Portuguesa e Matemática, visando atender tanto os
alunos quanto a equipe pedagógica que
desenvolverá projetos e atividades, a fim
de garantir a consolidação dos objetivos
de aprendizagem e desenvolvimento propostos pela Base Nacional Comum Curricular e aprimoramento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)
da rede municipal de ensino.

SECRETARIA
DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL
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bairro
- Aquisição de novo mobiliário para os serviços de acolhimento institucional Recanto
da Criança e do Aprisco Rei Davi.
- Atendimento às famílias que tiveram
suas casas atingidas pelas chuvas no período.

- Autorização para início das obras da nova
sede do Banco de Alimentos. Localizada,
atualmente, no bairro Aeroporto, a unidade
responsável pela distribuição de alimentos
a famílias em situação de vulnerabilidade
social e a entidades sociais do município
será transferida para o bairro Basiléia, no
prédio construído, há anos, para ser um
Restaurante Popular.
- Foi apresentado, em fevereiro, o projeto para a implantação de um novo Centro
de Referência das Juventudes (CRJ) na
cidade. O novo espaço – que será montado com a parceria do Governo do Estado
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) – será implantado em área
de vulnerabilidade social, a ser definida.
Ele reunirá diversos serviços, como laboratório temático para geração de renda
(LABPoca), oficinas, eventos artístico-culturais e esportivos, vivências extra-território, passagens interestaduais, dentre
outros. A previsão é que o CRJ esteja em
funcionamento até o fim de 2021.
- Realização de chamada pública direcionada a produtores rurais para compra de
alimentos que serão doados a entidades
socioassistenciais do município – as que
atendam beneficiários com oferta de refeições – e a famílias beneficiárias do programa Cesta Verde.
- Oferta de cursos profissionalizantes de
maquiador e cuidador de idosos para 30
beneficiários do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho
(Acessuas Trabalho). Parceria com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), por
meio do programa estadual Qualificar ES.
- Atendimento às pessoas em situação de
vulnerabilidade e risco social durante a
pandemia.
- Manutenção do serviço de atendimento
especializado à pessoa em situação de rua
durante a pandemia.
- Distribuição de 2.421 cestas de alimentos
a famílias em situação de vulnerabilidade
social.

CAMPANHA:

COMPARTILHE
AMOR
para incentivar as pessoas que
estão sendo vacinadas contra a
Covid-19 a fazerem a doação de
1 kg de alimento, álcool em gel
ou sabão no ato da imunização.

SECRETARIA
DE OBRAS
- Reforma da praça Manoel Simão da - No bairro São Lucas, são realizadas obras
Rocha, no distrito de Conduru
de drenagem, pavimentação, contenção
(em andamento).
e construção de escadarias. As intervenções acontecem em dez vias: ruas José
- No bairro Alto União, as ruas 1, 3, 4 e 5 e Moreira Filho, Daniel Pereira de Medeiros,
a rua Moacir Antônio da Silva são contem- João Salaroli, Adão Hilário Gomes, Antôpladas com obras de drenagem, pavimen- nia Maria Rosa, Enes Paulo da Silva, José
tação e contenção.
Marques Gonçalves e Alcides dos Santos,
avenida Antônio Alves e Beco Público.
- No Campo Leopoldina, são realizadas
obras de drenagem e pavimentação nas - No loteamento Áurea Bispo Depes, no
ruas Francisco Rubim, Guilherme Gomes bairro Coramara, estão em andamento
da Silva, Projetada e em um trecho da Lau- obras de drenagem e pavimentação que
abrangem as ruas projetadas de 1 a 12.
delina Louzada.

- No bairro Amaral, estão sendo construí- - Procedimentos administrativos para redos muros de contenção no final das ruas tomada da obra de construção da nova
Olívia Santiago de Freitas e Maria Stievano Unidade Básica de Saúde do bairro Zumbi.
dos Santos.

SECRETARIA
DE MANUTENÇÃO
E SERVIÇOS
- Operação tapa-buracos, reparos em calçamento e patrolamento em diversas vias.
- Limpeza de córregos nos bairros Monte
Cristo, BNH de Baixo e Otton Marins.
- Revitalização da praça Gil Goulart, no
bairro Independência - em andamento.

- Realização de obras de manutenção no
Palácio Bernardino Monteiro
- Construção de muro de contenção na
rua José Bonifácio, no bairro Baiminas em andamento.
- Reconstrução de um trecho de galeria de
drenagem sob a praça do Rotary, no bairro
Nova Brasília.
- Reparo em rede de drenagem, a rua
Doutor Osíris de Almeida Freitas, no bairro Vila Rica.
- Reparo de rede de drenagem na rua Alfredo Martins do Amaral, no bairro Baiminas.

- Revitalização da praça MaurÍlio Figueira
Batista, no bairro Nossa Senhora da Penha.

- Reparo na rede de drenagem em vários
pontos do bairro Gilberto Machado, como
a avenida Francisco Lacerda de Aguiar e a
rotatória da Unimed.

- Revitalização da praça do distrito de
Córrego dos Monos - em andamento.

- Limpeza da galeria de drenagem da rua
Etelvina Vivácqua.

Intervenções artísticas
em diversas áreas
públicas, como pontos
de ônibus na avenida
Lacerda de Aguiar
e Linha Vermelha e
praça do bairro Santa
Helena e do distrito de
Córrego dos Monos.

SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO
- Manutenção em 221 veículos da frota
municipal, sendo 53% em oficinas
terceirizadas e 47% por mão de obra
própria.
- Locação de patrulha mecânica
para os serviços de aplicação do
Revsol em estradas rurais e de três
retroescavadeiras para apoio em obras
e manutenção urbana.
Coordenação
do
serviço
de
higienização com hipoclorito de sódio
diluído em água, realizado a partir
de programação semanal em áreas
públicas de bairros e distritos, para
descontaminação do solo, em razão
da pandemia.

COMPRAS
GOVERNAMENTAIS

HOMOLOGAÇÃO +DE

R$ 526
MIL
OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA
com economia de R$ 137.400,06
em relação ao valor orçado

COMPRAS
GOVERNAMENTAIS

HOMOLOGAÇÃO +DE

R$ 10,7
MILHÕES
BENS E SERVIÇOS COMUNS
com economia de R$ 1.408.354,23
em relação ao valor orçado

- Disponibilização dos comprovantes
de rendimentos de 2020 dos servidores
municipais no site da Prefeitura (Portal
do Servidor), para facilitar acesso ao
documento necessário para declaração do
imposto de Renda.
- Antecipação do auxílio-alimentação
para os servidores municipais, no mês
de fevereiro, em virtude de a data de
pagamento cair no período de carnaval.
- Antecipação do salário dos servidores
no mês de março, em virtude das medidas
restritivas decretadas (quarentena) e
consequente fechamento das agências
bancárias.
- Ampliação do programa de estágio para
alunos de pós-graduação, a partir de três
convênios com instituições de ensino.
- Assinatura de 39 contratos juntos a
fornecedores.

SECRETARIA
DE SEGURANÇA

DEFESA CIVIL
- Instalação de novas estações de
monitoramento do rio Itapemirim, em
parceria com a Agência Estadual de
Recursos Hídricos (Agerh). Duas foram
instaladas na Fazenda Sapecado, em São
Vicente, e no Sítio Córrego São Rafael, em
Rive (distrito de Alegre). Outras duas serão
instaladas em Pacotuba e Monte Líbano.
Os equipamentos contribuirão para que o
município consiga se antecipar a possíveis
inundações. Também haverá pluviômetros
(para medição de acumulados de chuva)
junto às estações.
- Participação da equipe em treinamentos
oferecidos pela Defesa Civil Estadual e
Corpo de Bombeiros Militar.
- Mais de 280 atendimentos à população
em ocorrências causadas pelas chuvas,
incluindo notificações e interdições de
imóveis com estrutura comprometida.

- Participação da Guarda Civil Municipal
em operação de fiscalização de trânsito
na rodovia ES 482, em frente ao posto
da Polícia Militar no distrito de Coutinho,
em janeiro. Além de coibir infrações de
trânsito, a ação buscou localizar possíveis
fugitivos da justiça e interceptar tráfico
de drogas.

- Retomada da Ronda Preventiva
Escolar (Rope), com o retorno das aulas
presenciais.
- Apoio da Guarda Civil Municipal às ações
de conscientização para prevenção da
Covid-19.

- Procedimentos administrativos para
- Participação da Guarda Civil Municipal, expansão do videomonitoramento do
em janeiro, na Operação Estado Presente, município.
com a Polícia Militar, Polícia Civil e o Corpo
de Bombeiros Militar.

SECRETARIA
URBANISMO,
MOBILIDADE E
CIDADE INTELIGENTE
- Implantação de novos abrigos de
passageiros em pontos de ônibus do
município.
- Início da operação da Área Verde do
Estacionamento Rotativo, em fevereiro.
Mais 858 vagas para carros e 139 para
motos, localizadas em 27 vias públicas do
entorno da região central do município,
foram adicionadas ao sistema. Quem reside
nessas ruas e não tem garagem em casa
pode solicitar a isenção da cobrança, para
estacionar nas vagas.

- Implantação de ciclofaixa de 1,6 km na
avenida Mauro Miranda Madureira.
- Realização de duas operações, para coibir
o transporte clandestino de passageiros e
infrações de trânsito.
- Revitalização da sinalização horizontal
de trânsito em diversas regiões.
- Implantação do sistema eletrônico de
licenciamento – em andamento.

- Aprovação de três loteamentos, que
totalizam 500 mil metros quadrados, que
devem gerar, juntos, uma média de 300 a
400 empregos.

- Coordenação da Central de Fiscalização
criada, para verificar o cumprimento das
regras estabelecidas para funcionamento
dos estabelecimentos comerciais durante a
pandemia.

- Adoção de novo modelo de parcelamento
de solo para loteamentos com o objetivo - Diagnóstico para desenvolvimento de
de reduzir o tempo de tramitação dos projeto de regularização fundiária no
processos em até um ano.
distrito de Burarama e levantamento de
processos de regularização fundiária nos
- Adoção de nova tabela de Estudos de bairros Gilson Carone e Nossa Senhora
Impacto de Vizinhança (EIV).
Aparecida.

SECRETARIA
DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
- Sala do Empreendedor: mais de 5
mil atendimentos e R$ 300 mil em
operações de microcrédito do programa
Nossocrédito.
- Entrega de certificados aos alunos do curso
gratuito de informática básica ofertado no
telecentro da Estação Cidadania – Cultura
“Sérgio Sampaio” (ECC). Doze concluíram
o curso.
- Apoio ao artesanato: atendimento para
emissão da Carteira Nacional do Artesão
e início do projeto da Feira Quinzenal de
Artesanato

- Início da fase de diagnóstico do programa
Cidade Empreendedora, em parceria com
o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas do Espírito Santo (Sebrae-ES) e
o governo do Estado, por meio da Agência
de Desenvolvimento das Micro e Pequenas
Empresas e do Empreendedorismo do
Estado (Aderes). Envolvendo setor público,
sociedade e setor produtivo, a iniciativa
consiste num conjunto de ferramentas
e soluções efetivas para transformar as
realidades a partir do empreendedorismo.
- Reativação do Conselho Municipal de
Emprego e Trabalho Decente.

SECRETARIA
DE GOVERNO E
PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO
- Assinatura de protocolo de intenções
para operação de crédito com o Banco do
Brasil, com o objetivo de garantir R$ 85
milhões para obras de infraestrutura.

- Cerca de 250 atendimentos aos
profissionais da imprensa - notas oficiais,
fornecimento de informações e marcação
de entrevistas com fontes oficiais.
- 54 edições do informativo do Diário Oficial
- Elaboração do Planejamento Estratégico do Município
da administração municipal para o período
de 2021 a 2024.
- Cinco campanhas publicitárias: “Neste
Carnaval, não vale aglomerar”, “Cachoeiro
contra a covid”, “Mulher, você pode!”,
COMUNICAÇÃO
“Agência Virtual” e “Linha de frente do
- Mais de 330 notícias publicadas no portal combate à Covid-19”.
institucional da Prefeitura e distribuídas
aos veículos de comunicação.

- 730 postagens nas redes sociais da PMCI
e produção de 19 vídeos.

SECRETARIA
DE FAZENDA
- Apresentação do programa Cachoeiro
Cidade Digital: com o novo sistema, que
está sendo implantado, gradativamente,
cidadãos
e
empreendedores
não
precisarão mais se deslocar até as
repartições públicas para solicitar serviços
e acompanhar a tramitação, como nos
casos de pedidos de licenciamento, por
exemplo. Todos os processos internos das
unidades administrativas da Prefeitura
também ocorrerão de maneira 100%
informatizada.

C O O R D E N A D O R I A
EXECUTIVA DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO
- Disponibilização da página Cachoeiro
On-line
(www.cachoeiro.es.gov.br/
online) e de WhatsApp (28 98803-9552)
para facilitar acesso aos serviços virtuais
da administração municipal.
- Atualização do Portal Covid-19 (site e
aplicativo), com inserção dos dados sobre
vacinação (prefeitura.cachoeiro.es.gov.br/
covid19).
Elaboração
do
Sistema
Cartão
Residencial
(www.cachoeiro.es.gov.br/
cartaoresidencial), para que moradores da
Área Verde do estacionamento rotativo
que têm veículos e não têm garagem
em casa possam se cadastrar e garantir
gratuidade no serviço.
- Melhorias no sistema de agendamento
on-line de serviços e no aplicativo Todos
Juntos.

CAMPANHA DESENVOLVIDA
PELA COMUNICAÇÃO

- Implantação do sistema de gestão de
ouvidoria para a Agersa.

- Adoção de medidas administrativas e
tributárias com o objetivo de reduzir o
impacto econômico e financeiro causado
aos contribuintes (empresas e pessoas
físicas) do município pelo agravamento da
pandemia do coronavírus (Covid-19). Foi
protocolado projeto de lei para prorrogar
prazos e alterar condições de pagamento
de tributos e publicado o decreto nº 30.405
que, de forma provisória e emergencial,
suspende e prorroga prazos relativos a
obrigações fiscais dos contribuintes e a
atividades administrativas.

SECRETARIA
DE ESPORTE,
LAZER E
QUALIDADE DE VIDA
- Lançamento de edital do programa Bolsa
Atleta Cachoeiro, para conceder auxílio
financeiro a até 28 atletas do município,
por um período de 12 meses.
- Realização do primeiro Seminário para
Projetos Sociais - Futebol e Futsal, no dia
6 de fevereiro, com a participação de 48
representantes de entidades esportivas do
município.
- Ações com orientações para prevenir
Covid-19 em espaços de lazer.
- Realização da seletiva municipal do
Campeonato Sulino de Futebol Sub-20 no
dia 19 de fevereiro. Foram selecionados 30
jogadores da categoria masculina, nascidos
de 2001 a 2004, para representar Cachoeiro
na competição.
- Entrega de certificados a participantes
do curso de formação de árbitros de futsal,
realizado em parceria com a Federação
Espíritossantense de Futebol de Salão
(Fesfs). Dezoito participantes concluíram.
- Realização de aula on-line de zumba,
no dia 8 de março, como parte da
programação promovida pela Prefeitura
para comemoração do Dia da Mulher.
- Realização de lives com aulas pelo
YouTube e Instagram para incentivar
a prática de exercícios físicos em casa
durante isolamento social.
- Manutenções das áreas de lazer e esporte
geridas pela secretaria.

CONTROLADORIAGERAL DO MUNICÍPIO
- Cachoeiro ficou entre os municípios
mais bem avaliados na 2ª edição da Escala
Brasil Transparente (EBT) – Avaliação
360° da Controladoria-Geral da União
(CGU). A iniciativa busca verificar o grau
de cumprimento de dispositivos da Lei
de Acesso à Informação (LAI) e de outros
normativos sobre transparência pública.
No Espírito Santo, Cachoeiro, com nota
9,34, teve o quinto melhor resultado.
No ranking nacional, alcançou a 76ª
colocação.

12 de março, para alunos da Multivix e da
Faculdade de Direito de Cachoeiro (FDCI),
respectivamente. Foi convidado para falar
aos estudantes o secretário estadual de
Controle e Transparência, Edmar Camata.

SECRETARIA
DE CULTURA
E TURISMO

- A Prefeitura de Cachoeiro estabeleceu,
em fevereiro, o Código de Ética do Agente
Público Municipal. Instituído pelo decreto
nº 30.298, o documento atualiza e clarifica
os princípios e normas éticos que regem
a conduta dos servidores municipais e a
ação institucional, fornecendo parâmetros
- Início do projeto de rodas de conversa para que a sociedade possa aferir a
on-line com estudantes de faculdades do integridade e a lisura dos atos praticados
município sobre transparência e controle na administração municipal.
social na gestão pública. Parceria com
a Secretaria de Estado de Controle e - Coordenação do Disk Aglomeração (153),
Transparência (Secont). Os dois primeiros central de atendimento 24 horas.
bate-papos foram realizados nos dias 11 e

- Realização da live “Hoje é Dia de Santos
Reis”, em comemoração ao Dia de Reis
(6 dia de janeiro). A transmissão foi feita
pela página de Facebook da Associação
de Folclore de Cachoeiro de Itapemirim.
As apresentações ficarão por conta das
folias de reis “Estrela do Mar” e “Missão
Divina” e da charola “São Sebastião”. A
atividade cultural tem apoio da Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo (Semcult),
por meio da Lei Aldir Blanc.
- Exibição de série de vídeos sobre o
carnaval cachoeirense no canal da Semcult
no YouTube.
- Exibição dos vídeos do projeto Cachoeiro
de Memórias no YouTube.

- Sala Levino Fanzeres: exposição LABOR,
do fotógrafo Julio Cesar Pires, entre janeiro
e março. A mostra, que é projeto da Lei
Rubem Braga, também ganhou uma versão
virtual, podendo ser conferida no perfil da
Prefeitura na rede social Flickr.
- Realização do projeto “Braganiano”,
com sarau on-line e homenagens em
comemoração aos 108 anos do nascimento
do escritor cachoeirense Rubem Braga, no
dia 12 de janeiro.
- Concurso literário sobre a Casa de Cultura
Roberto Carlos, para estudantes da rede
municipal de ensino, como parte das
comemorações pelos 80 anos do cantor
cachoeirense.

- Atualização do Plano de Metas do tramitação na Câmara Municipal.
Turismo: por causa do período pandêmico,
algumas metas e períodos precisam ser - Uniformização e identificação dos
ajustados.
servidores da Subsecretaria de Turismo,
com
crachás,
uniformes
e
coletes
- Atualização do inventário de oferta específicos para ação turística.
turística de Cachoeiro – último inventário
data de 2005.
- Elaboração do projeto de Turismo de Base
Comunitária para o distrito de Burarama.
- Projeto de lei de reestruturação do Foi iniciado processo de mobilização da
Conselho Municipal de Turismo – em comunidade, bem como diagnóstico para

formatação do plano.

Cachoeiro como destino turístico para
fãs do cantor Roberto Carlos. Foram
- Atualização do Guia Turístico “Vem pra idealizados
para
lançamento
nas
Cachoeiro!”, lançado em 2019, com a comemorações pelos 80 anos do artista,
inclusão de novas informações turísticas, mas tiveram de ser adiados em função da
para lançamento de uma nova versão em pandemia.
2021.
- Melhorias na estrutura da Estação
- Elaboração dos projetos “Lugares e Cidadania – Cultura “Sérgio Sampaio”.
Memórias de um Rei”, “Passaporte do Rei”
e “Certificação do Fã”, para fortalecer

SECRETARIA
DE INTERIOR

SECRETARIA
DE AGRICULTURA

- Patrolamento e ensaibramento em mais - Mais de 20 intervenções de drenagem
de 30 estradas rurais, totalizando cerca de e limpeza de caixas secas em estradas do
140 km de vias contemplados em diversas interior.
localidades do interior do município.

- Revestimento da estrada de Tijuca com
Revsol, em andamento.
- Conclusão do revestimento com Revsol
na estrada de Moitãozinho.
- Implantação do Centro de Distribuição
de Revsol (CDR), coproduto da atividade
siderúrgica usado no revestimento primário
de vias rurais e vicinais. A Prefeitura é
parceira da iniciativa, que deve contribuir
para agilizar os serviços de melhoria das
estradas do município e de outras cidades
da região sul capixaba. A área escolhida
para receber o CDR, na Fazenda Monte
Líbano, está sendo preparada para início
da operação, em abril.
- Acompanhamento das obras dos projetos
de turismo rural selecionados pelo Programa
Municipal de Apoio às Organizações da
Agricultura Familiar, nas localidades de
Forquilha e Jacu, no distrito de Burarama,
de Banca de Areia, no distrito de Pacotuba,
e Boa Vista, no distrito de São Vicente.
- Construção e melhorias em pontes do
interior: reforço estrutural da ponte da
localidade de Bom Destino, que ganhou mais
uma viga, para aumentar o espaço e dar mais
segurança aos condutores que trafegam no
local. Na localidade de Fruteiras Quente,
no distrito de São Vicente, uma ponte de
madeira de 24 metros está sendo substituída
por estrutura de concreto. O mesmo serviço é
realizado na ponte de 15 metros da localidade
de Santa Isabel, no distrito de Gruta.
- Acompanhamento das obras de
reconstrução da Ponte do Avelar, de 22
metros, e da Usina São Miguel, de 52
metros, ambas em São Vicente, que foram
destruídas com a enchente de janeiro de
2020. As obras estão sob a responsabilidade
do Departamento de Edificações e de
Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

PROCURADORIAGERAL DO MUNICÍPIO
E PROCON
- Divulgação do Cadastro de Reclamações
Fundamentadas de 2020 no site da
Prefeitura.
- Realização de pesquisas de preços de
materiais escolares, itens da Semana Santa,
cestas básicas e combustíveis que foram
divulgadas no site da Prefeitura.
- Elaboração e divulgação, no site da
Prefeitura e na mídia local, de dicas gerais
referentes ao Direito do Consumidor.
- Fiscalização em supermercados relativa à
campanha Fiscal Consumidor, do ProconES.
- Fiscalização em prestadores de serviços

referente à proibição de cobrança por
visita técnica.
- Fiscalização em papelarias e livrarias
referente a precificação.
- Fiscalização em instituições financeiras,
para verificação do cumprimento de
regras relativas ao atendimento ao
público.
- Fiscalização em postos de combustíveis
para combater a antecipação de reajuste
de preços de combustíveis e práticas
comerciais abusivas.
- Realização de atendimentos em geral,
audiências conciliatórias e análises
processuais.

SECRETARIA
DE MEIO AMBIENTE
- Atividades do processo de revisão
do Plano Municipal de Água e Esgoto
(PMAE) e elaboração do Plano Municipal
de Gerenciamento Integrado de Resíduos
Sólidos (PMGIRS).

- Elaboração do Plano Municipal de
Educação Ambiental – em andamento.

- Desenvolvimento de ações para
reorganização e retomada do serviço de
coleta seletiva do município, como o aluguel
de imóvel para funcionamento da sede
provisória da Associação dos Catadores de
Recicláveis de Cachoeiro (Ascomirim).

- Limpeza do córrego Monte Cristo, em
parceria com a Semmat, em comemoração
ao Dia da Água (22 de março).

- Elaboração do Plano de Manejo do
Monumento Natural do Itabira – em
andamento.

- Estruturação da Gerência de Proteção e
Bem-estar Animal.

INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM
IPACI
- Publicação do edital para projeto da
reforma do Centro Administrativo Hélio
Carlos Manhães.
- Estudo para implementação de sistema
de Gestão Previdenciária para realização
do Censo Previdenciário dos servidores
efetivos ativos.
- Implementação do processo eletrônico,
de forma gradual, por meio do Município.
- Homologação da Prestação de Contas
Anual 2020 no Tribunal de Contas.
- Estudo para elaboração de projeto de lei
para referendar a Emenda Constitucional
nº 103/2019.
- Normatização dos Conselhos Deliberativo
e Fiscal do Instituto.
- Início dos procedimentos para alienação
e venda dos imóveis do Instituto.

AGÊNCIA MUNICIPAL
DE REGULAÇÃO DOS
SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS
AGERSA
- Conclusão das obras de extensão de
rede de água tratada nas localidades de
Timbó (8.839 metros) e Monte Líbano
(900 metros). Já estão em operação.
- Intensificação da fiscalização das estações
de tratamento de água e de esgoto da
cidade e do interior. Foram realizadas 16
vistorias, com produção de relatórios de
engenharia.

- Projeto Tratar: intervenções em mais
1,9 km de redes de esgoto, para conectálas a estações de tratamento. Melhorias
contemplaram bairros como
BNH,
Aeroporto, Aquidaban e Novo Parque, além
do distrito de Soturno.

- Fiscalização da operação do transporte
coletivo em relação ao cumprimento das
medidas restritivas relativas ao novo
coronavírus. O trabalho resultou em
- Realização de audiência pública para ajustes operacionais para melhoria do
prestação de contas de 2020, no dia 28 atendimento aos usuários do serviço.
de janeiro, em formato virtual.
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