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Ao Exmo. Presidente da Câmara Municipal de Ca-
choeiro de Itapemirim e as V.Sas. Vereadores,

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim tem a hon-
ra de apresentar-lhes o Relatório de Prestação de 
Contas relativo ao ano de 2019.

Para contextualizá-los, explicita-se que o biênio 
2017–2018 foi a fase de tomada de conhecimen-
to sistemático da realidade local e de organização 
interna, atendendo os cachoeirenses em suas ne-
cessidades básicas. Nessa fase, houve conquistas 
significativas que priorizaram a recriação da cidade 
como espaço transparente, pró-ativo e apto para 
investimentos. Em 2019, potencializamos as ativi-
dades, dando continuidade aos acertos e efetuando 
intervenções significativas no cenário cachoeirense. 

Nesses três anos, Cachoeiro investiu em ações que 
promoveram o bem-estar e a segurança de seus mu-
nícipes, sob uma perspectiva de modernização e de 
transparência. 

Na elaboração da Prestação de Contas -2019, decidi-
mos trabalhar por temas, observando a tessitura de 
ações e a perspectiva multissetorial da Prefeitura de 
Cachoeiro de Itapemirim. Este relatório, em síntese, 
baseia-se em três temas – Organização Interna; 
Uma cidade em transformação e Cenários Fu-
turos –, que confirmam o compromisso da gestão 
com a promoção da qualidade de vida da popula-
ção cachoeirense e com a inserção da cidade em um 
novo contexto, mais ágil e claro.

É dessa forma, compromissada e ética, que a Ges-
tão trabalhou, em 2019, para garantir aos cachoei-
renses capacidade de superar obstáculos e crescer.

Victor da Silva Coelho
Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim



I - Organização Interna



• Nas contas públicas, o município apresentou resultado 
superavitário de mais de R$ 25 milhões em arrecadação;

• A gestão fiscal de Cachoeiro alcançou, pelo segundo ano 
consecutivo, nota “A” na avaliação da capacidade de pagamento 
(Capag), que é realizada, anualmente, pela Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN);

• Semad efetuou o sancionamento da Lei 7.756 – novo Plano de 
Cargos, Carreiras, Subsídios e Vencimentos da Administração 
Municipal – contemplando, aproximadamente, 2.850 servidores;

• Planos específicos – agentes comunitários de saúde e os de 
combate a endemias; professores e guardas-civis municipais;

1 – Visão macro



1 – Visão macro 

• Guardas municipais terão indenização para compra anual de 
uniforme;

• Direito a vale-alimentação: agentes comunitários de saúde 
e os de combate a endemias; professores com contrato de 
Designação Temporária (DT) e servidores comissionados;



1 – Visão macro 

• Escola do Servidor da Semad (Secretaria de Administração) 
capacitou 4 mil servidores e ofereceu 35 cursos;



1 – Visão macro 

• Semad contratou empresa específica para as atividades de  
medicina e segurança do trabalho;

• Organizou 02 editais de processo seletivo simplificado para a con-
tratação de funcionários em várias áreas e 02 para a área de Saúde;

• Em 2019, foram licitados mais de 30 milhões em obras, gerando  
uma economia de quase 5 milhões, a partir dos mecanismos de 
controle.



1 – Visão macro 

• Alteração de Lei 7.480/2017 (de concessão de estágio) e reali-
zação de convênios com 18 instituições de ensino superior –  
330 estagiários bolsistas;



• Lançamento do novo Programa Municipal de Regularização 
Fiscal (Refis);

• Última edição do Programa de Regularização Fiscal (Refis) da 
Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim alcançou R$ 7,5 milhões 
em dívidas renegociadas;

• Apresentação das propostas para a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) 
referentes a 2020;

• Lançamento da campanha Nota Fiscal de Produtor Rural 
Premiada;

2 – SEMFA (SECRETARIA DE FAZENDA)



2 – SEMFA (SECRETARIA DE FAZENDA)

• Lei de Incentivos Fiscais – autoriza o município a conceder 
incentivos fiscais a empresas, com o objetivo de atrair 
investimentos produtivos geradores de emprego, renda e receitas 
tributárias;

• Lei Geral Municipal da Microempresa (ME), Empresa de Pequeno 
Porte (EPP) e do Microempreendedor Individual (MEI);

• Decreto 29.050 – regulamenta a classificação de risco das 
atividades econômicas – a mudança na legislação permite 
a eliminação de entraves burocráticos na abertura de 246 
atividades econômicas classificadas como de baixo risco.



• Ouvidoria Geral de Cachoeiro de Itapemirim ampliou sua capacidade 
de atendimento às demandas da administração municipal em 2019; 
o quantitativo de demandas recebidas subiu de 9.754, em 2018, para 
12.210, em 2019, com índice alto de resolutividade:

2019

2018 9.754 demandas recebidas

12.210 demandas recebidas

3 – Transparência – PGM e CGM  
(Procuradoria e Controladoria)



• Crescimento do diálogo entre Prefeitura e população;

• Aumento de resolução de demandas:

2019

2018 9754

60,67%

56,11%

% de resolução de
demandas de 2018

% resolução de
demandas de 2019

3 – Transparência – PGM e CGM  
(Procuradoria e Controladoria)



• Redução do tempo médio de tramitação de processos:

2019

2018 10 dias

7 dias

3 – Transparência – PGM e CGM  
(Procuradoria e Controladoria)



• Os gráficos confirmam que o diálogo entre Prefeitura/ 
Secretarias/ população cresceu acentuadamente, minimizando 
conflitos e ajudando na resolução de problemas;

• As pesquisas de opinião sinalizam acertos e erros, contribuindo 
para o aperfeiçoamento das políticas públicas.

3 – Transparência – PGM e CGM  
(Procuradoria e Controladoria)



• A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – Semdec 
buscou, fortalecer o ambiente de negócios na cidade, atrair novos 
investimentos e incentivar o empreendedorismo local.

• Lei 7.692 e Decreto 29.050 estimulam e agilizam abertura de 
empresas;

• Comissão de Desburocratização – simplificou uma série de 
procedimentos da administração municipal que impactam 
diretamente na abertura e fechamento de empresas;

• Número de atendimentos da Sala do Empreendedor – passou 
de 6.252, em 2018, para 15.307;

4 – Atração de investimentos



4 – Atração de investimentos
• Continuidade ao projeto Sala Itinerante do Empreendedor – 

levou os serviços a 35 bairros e distritos mais afastados da região 
central da cidade, realizando 257 atendimentos;

Sala Itinerante do Empreendedor em ação



4 – Atração de investimentos
• Artesanato – além do fornecimento de estrutura para 

participação em eventos, a secretaria realizou cursos de 
capacitação, a Feira do Artesão, o recadastramento de 
trabalhadores manuais do município e o 1º Fórum Regional 
de Artesanato, em que foi firmado o convênio que permite 
a emissão da carteira nacional do artesão pelo município;

Artesanato (bordado) produzido
por artístas de Burarama



4 – Atração de investimentos
• Geração de novos empregos – pela primeira vez, desde 2014, 

Cachoeiro de Itapemirim apresentou saldo positivo em vagas 
de emprego; de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), entre demissões e admissões, o município 
teve variação positiva de mais de 700 novos postos de trabalho;
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4 – Atração de investimentos
• Incentivo ao empreendedorismo – 1.618 novas empresas 

foram abertas no município em 2019, sendo 597, de pequeno e 
médio porte e 1.021 microempreendedores individuais;

1.618 empresas abertas em 2019

1.021 microempreendedores 597 empresas de
pequeno e médio porte



4 – Atração de investimentos
• Inauguração da nova Sala do Empreendedor: capacitações 

empresariais, oferta de microcrédito, orientação gerencial 
sobre abertura de empresas, viabilidade, orientação sanitária e 
ambiental, licenças e alvarás, consultorias, negociação de débitos, 
atendimentos de orientações itinerantes nos bairros, parceria 
com instituições de ensino e sistema S para atendimentos 
empresariais e orientações sobre como participar de compras 
governamentais;

• As operações do Nossocrédito alcançaram a marca de 
R$ 421 mil em financiamentos para pequenos negócios 
em Cachoeiro – o melhor resultado mensal já obtido desde 
a abertura do programa no município, em 2003.



II - Uma cidade em transformação



• Reinauguração do Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes 
(PPG) – funciona como pronto atendimento 24h; investimento de 
R$ 1,75 milhão na reforma; com média de 250 a 300 atendimentos 
por dia; com revezamento de 23 médicos, 19 enfermeiros, 25 técnicos 
de enfermagem, 8 higienizadores, 9 técnicos de raio-x, 5 farmacêuticos 
e 6 dentistas em plantões odontológicos;

1 – Semus (Secretaria de Saúde)

Centro de Saúde
Paulo Pereira Gomes



1 – Semus (Secretaria de Saúde)

• Novas instalações do Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes (PPG):



1 – Semus (Secretaria de Saúde)

• Prefeitura abriu uma unidade de extensão do Pronto Atendimento 
Infantil 24h (PAI 24h), no Bairro Aquidaban, ampliando a capacidade 
e garantindo melhor distribuição do atendimento; o serviço é execu-
tado pelo Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa);

• Em 2019, foram repassados R$ 4.571.112,46 em recursos para 
o PAI; foram atendidas, aproximadamente, 50 mil crianças nas 
duas unidades;



1 – Semus (Secretaria de Saúde)

PAI atemde mais de 50 mil 
crianças em 2019



1 – Semus (Secretaria de Saúde)

• Centro Municipal de Saúde “Bolívar de Abreu” – passa por 
reformas, com recursos repassados pelo Ministério da Saúde, 
num investimento orçado em R$ 794.940,99;



1 – Semus (Secretaria de Saúde)

• A rede pública municipal de saúde de Cachoeiro de Itapemirim 
realizou, em 2019, mais de 10 mil atendimentos por meio da 
contratação de procedimentos do Consórcio Público da Região 
Polo Sul (CIM Polo Sul);

• As especialidades contempladas na contratação da Prefeitura 
de Cachoeiro são: cardiologia, ortopedia, urologia, psiquiatria, 
pediatria, ultrassonografia e pequenas cirurgias;



1 – Semus (Secretaria de Saúde)

• O município possui um novo Código Sanitário, instituído 
pela Lei nº 7743, de 10/10/2019, que traz regras mais claras 
para os prestadores de serviço e servidores encarregados 
da fiscalização; define melhor as competências da Vigilância 
Sanitária e regras básicas para diversas atividades;

• Para reforçar as ações de promoção e prevenção em saúde, 
a Secretaria Municipal de Saúde abriu processo seletivo para 
agentes comunitários de saúde e de combate a endemias;



1 – Semus (Secretaria de Saúde)

• Trabalho intensivo de combate ao Aedes aegypti – os bairros 
com maiores índices de infestação do mosquito receberam 
aplicação diária de inseticida, com bomba costal e moto fumacê;

• Foram investidos R$ 702.499,87 e intensificados os serviços de  
moto fumacê.



2 – Seme (Secretaria de Educação)

• A Prefeitura investiu R$ 6,5 milhões em manutenção e reforma 
das unidades de ensino;

• Em 2019, a rede municipal de ensino obteve 9.736 matrículas na 
Educação Infantil e 12.091 no Ensino Fundamental, 7% a mais do 
que em 2018:



2 – Seme (Secretaria de Educação)
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Educação Infantil
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2 – Seme (Secretaria de Educação)

• Finalização do novo prédio da Emeb Olga Dias, no bairro 
Coronel Borges, com investimento de quase R$ 5 milhões, e da 
Supercreche do Bairro Village da Luz, obra retomada em 2019 
após anos de paralisação, com R$ 425.990,27 em recursos de 
convênio com o Ministério da Educação (MEC);

• Aquisição de 99 novos aparelhos de ar-condicionado para 
todas as unidades de ensino;

• Uso de material de robótica educacional – foram investidos 
R$ 674.850 na aquisição do material;

• Inovação pedagógica com o investimento de R$ 1 milhão em 
mesas digitais;



2 – Seme (Secretaria de Educação)

EMEB Olga Dias da Costa Mendes
Inovação tecnopedagógica
em sala de aula



2 – Seme (Secretaria de Educação)

• Em 2019, determinou-se o fornecimento de novos uniformes, 
kits de materiais escolares e mochilas para os alunos da rede 
municipal;

• Com o kit e a bolsa, serão contemplados 12.953 estudantes da 
pré-escola e do 1º ao 5º ano do ensino fundamental;

• As camisas e bermudas serão entregues a todos os 22 mil 
matriculados;

• Cadernos, cola, borracha, lápis, canetinhas e tesoura são alguns 
dos itens que os alunos receberão nas unidades de ensino.



2 – Seme (Secretaria de Educação)

Entrega de kits escolares – uniformes, 
materiais escolares e mochilas



• Inauguração do Espaço Vida, Centro de Referência 
Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro Pop) 
do município – 889 atendimentos, 106 abordagens nas ruas e 
concedidas 95 passagens de ônibus para pessoas que desejavam 
voltar para suas cidades de origem;

• Reinauguração, após ampla reforma, da sede oficial do Serviço 
de Acolhimento Institucional Aprisco Rei Davi; 

• Esse orgão atendeu 39 crianças em 2019, oferecendo-lhes 
exames de saúde; acompanhamento e estímulo escolar; 
identificação e desenvolvimento de habilidades artísticas, como 
música e dança;

3 – Semdes (Secretaria de Desenvolvimento Social)



3 – Semdes (Secretaria de Desenvolvimento Social)

• Instalação da sede do Serviço de Acolhimento 
Institucional Aprisco Rei Davi:



3 – Semdes (Secretaria de Desenvolvimento Social)

• A rede de Centros de Referência de Assistência Social (Cras) 
do município foi ampliada com a abertura de uma unidade na 
estrutura da Estação Cidadania – Cultura “Sérgio Sampaio”, no 
bairro Rui Pinto Bandeira;

• Ao longo do ano, mais de 23 mil atendimentos foram realizados 
nos Cras do município;

• Nessa dinâmica, a Prefeitura de Cachoeiro repassou, em 2019, 
mais de R$ 2 milhões para 13 instituições socioassistenciais 
do município;



3 – Semdes (Secretaria de Desenvolvimento Social)

• Em 2019, o Banco de Alimentos de Cachoeiro movimentou mais 
de 263 t de alimentos, que foram utilizados para atendimento 
mensal a 23 entidades socioassistenciais e produção de 4.369 
cestas verdes entregues às famílias referenciadas pelos Cras e 
Creas do município:

192.667 t

199.058 t

263.797 t



3 – Semdes (Secretaria de Desenvolvimento Social)

• Do total de alimentos, em 2019, 51% é fruto de investimento, via 
Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA) 
e Compra Direta de Alimentos (CDA), e outros 49%, de doações:

93.592 t
( 2018 )

38.988 t
( 2017 )

130.322 t
( 2019 )

Alimentos recebidos
por doação

Alimentos comprados
(PAA + CDA)

153.680 t
( 2017 )

105.466 t
( 2018 )

133.508 t
( 2019 )



3 – Semdes (Secretaria de Desenvolvimento Social)

• O Acessuas Trabalho certificou 772 pessoas, em 2019, por meio 
da realização de cursos e oficinas;

• Crescimento de 119,31% no processo de capacitação de pessoas:

2019

2018 352 pessoas

772 pessoas (+119,31%)



3 – Semdes (Secretaria de Desenvolvimento Social)

Banco de Alimentos movimentou
mais de 263 t de alimentos

Banco de Alimentos atendeu a 
23 entidades socioassistenciais



• Em novembro, foi assinado o Acordo de Cooperação Técnica 
entre Prefeitura e Polícia Federal para a concessão de porte de 
arma de fogo aos integrantes da Guarda Civil Municipal – GCM;

4 – Semseg (Secretaria de Segurança)



4 – Semseg (Secretaria de Segurança)

• Prefeitura deu continuidade às diversas ações na área de 
segurança: Ronda de Apoio à Família – Rafa, Ronda Apoio Escolar 
– Rope, Gabinete de Gestão Integrada Municipal – GGIM e Guarda 
Mirim;

• A Semseg também investiu R$ 217.948 para aquisição de 60 
coletes balísticos nível III para a GCM, 7 aparelhos de TV para 
a Central de Videomonitoramento e contratação de segurança 
particular para apoio em eventos específicos, como a Festa de 
Cachoeiro; também foram adquiridas 20 pistolas elétricas para 
utilização pela GCM.



• Mais de 100 mil pessoas participaram dos eventos e ações 
culturais promovidos pela Prefeitura de Cachoeiro: Carnaval, 
Festa de Cachoeiro, Projeto Verão, Festival de Artes Cênicas – 
Facci, LiteraNewton, Aniversário do Rei, Semana da Criança, 
Semana da Biblioteca e o Natal Mágico;

• Os centros culturais, como Casa dos Braga e Casa de Cultura 
Roberto Carlos, tiveram cerca de 50 mil visitantes nesse período;

5 – Semcult (Secretaria de Cultura e Turismo)



5 – Semcult (Secretaria de Cultura e Turismo)

Evento cultural Literanewton

Carnaval de Cachoeiro de Itapemirim Natal Mágico em Cachoeiro

FACCI – Festival de Artes Cênicas 



5 – Semcult (Secretaria de Cultura e Turismo)

Concurso de covers do “Aniversário do Rei”

Festa de Cachoeiro

Semana da Criança



5 – Semcult (Secretaria de Cultura e Turismo)

• Mais de mil pessoas participaram das oficinas artísticas ofere-
cidas pelo Projeto Novos Talentos, pelos projetos desenvol-
vidos via edital de Ocupação dos Centros Culturais e outros 
projetos da Lei Rubem Braga desenvolvidos nos centros 
culturais;

• Foi investido R$ 1,16 milhão no financiamento de 60 projetos 
artístico-culturais selecionados por meio de dois editais da Lei 
Rubem Braga;



5 – Semcult (Secretaria de Cultura e Turismo)

• A Lei Mestre João Inácio foi revisada e atualizada;

• Entrou em funcionamento a Estação Cidadania – Cultura Sérgio 
Sampaio, integrando, num mesmo espaço, equipamentos para 
atividades sociais, culturais e de esporte e lazer;

• Foi inaugurado, em março, o Centro de Informação ao Turista 
– CIT, instalado em local estratégico, o Museu Ferroviário 
Domingos Lage, no centro da cidade;

• Em outubro, Cachoeiro recebeu sua 1ª Conferência Municipal 
de Turismo;



5 – Semcult (Secretaria de Cultura e Turismo)

• Lançamento do Guia de Turismo Vem pra Cachoeiro e do 
aplicativo de turismo Descubra Cachoeiro;

• O Projeto Doce Terra Onde eu Nasci levou 1.500 pessoas para 
visitação a centros culturais e locais históricos do município;

• Foram investidos R$ 337.926,26 em reforma, manutenção e 
aparelhamento de espaços públicos e patrimônios históricos;



5 – Semcult (Secretaria de Cultura e Turismo)

Guia Turístico e App dinamizam 
o turismo de Cachoeiro

Cachoeiro recebe a 1ª Conferência
Municipal de Turismo

Projeto “Doce Terra Onde Eu Nasci“
levou 1.500 pessoas para visitação



5 – Semcult (Secretaria de Cultura e Turismo)

• Reinauguração da Casa da Memória, que passou por reforma;

• O Centro Cultural Nelson Sylvan, que funciona no prédio 
do Centro Operário e de Proteção Mútua, começou a receber 
melhorias em julho;

• Realizadas melhorias no Centro Cultural Mestre Salatiel e no 
Museu Ferroviário Domingos Lage.



5 – Semcult (Secretaria de Cultura e Turismo)

Reinauguração da Casa da Memória

Centro Cultural Mestre Salatiel Museu Ferroviário Domingos Lage

Centro Cultural Nelson Sylvan 



• 1.700 alunos participaram dos Núcleos de Esporte Educacional e 
3.954, dos Núcleos de Qualidade de Vida;

• Nos eventos de esporte e lazer, houve participação de, 
aproximadamente, 10 mil pessoas;

• Há mais de 40 núcleos localizados em bairros e distritos do 
município, oferecendo aulas gratuitas; dividem-se em Núcleos 
de Qualidade de Vida, que oferecem aulas de zumba, dança e 
ginástica, e Núcleos de Esporte Educacional e Rendimento, 
que atendem jovens de 7 a 17 anos com treinamentos para 
diversos esportes, como os de artes marciais, voleibol, futebol, 
handebol e ginástica rítmica;

6 – Semesp (Secretaria de Esporte e Lazer)



6 – Semesp (Secretaria de Esporte e Lazer)

Núcleo de basquete

Núcleo de Judô
Aulão de Zumba aberta na 
praça Jerônimo Monteiro

Arena Esportiva 2019 – Intercâmbio 
 entre núcleos esportivos



6 – Semesp (Secretaria de Esporte e Lazer)

• Aumentou para nove os bairros e distritos contemplados com 
espaços do Projeto Viva Mais (academia ao ar livre): Aeroporto, 
Paraíso, Baiminas, Alto União, Monte Belo, Itaoca, Soturno, 
Gironda e Conduru;

• Projeto Lazer para Todos (playground infantil) passou 
a contemplar, além desses bairros e distritos, a Praça de Fátima 
(Centro), o bairro Amarelo (incluindo quadra de areia) e a Praça 
do Rotary (Nova Brasília);



6 – Semesp (Secretaria de Esporte e Lazer)

• Houve investimento de R$ 263.614,39 na revitalização de espaços 
de esporte e lazer do município com os projetos Espaço Viva 
Mais (academias ao ar livre) e Lazer para Todos (playgrounds 
infantis);

• Seis locais do município estão totalmente equipados com 
aparelhos de academia e brinquedos de playground;



6 – Semesp (Secretaria de Esporte e Lazer)

Investimento de mais de 260 mil na 
revitalização de espaços de esporte e lazer



6 – Semesp (Secretaria de Esporte e Lazer)

• O Bolsa Atleta Cachoeiro contemplou 20 bolsistas, 
sendo aportado um total de R$ 20.600,00 correspondente 
ao exercício de 2019;



6 – Semesp (Secretaria de Esporte e Lazer)

• Promoção de diversos eventos esportivos: Jogos Interescolares 
de Cachoeiro de Itapemirim – Joici, que reuniram mais de 1.400 
alunos; Campeonato Municipal de Futebol Amador, que teve 
650 jogadores em 15 equipes; Taças Nosso Esporte Cachoeiro 
de Voleibol e Futsal e o Festival de Jogos e Brincadeiras, com 
600 crianças; 1ª Gincana Kids da Feira da Bondade, com quatro 
escolas participantes; e a primeira edição dos Jogos Universitários 
de Cachoeiro de Itapemirim – Juci;



6 – Semesp (Secretaria de Esporte e Lazer)

• Corridas realizadas: 41ª Corrida de São Pedro, com quase  
2 mil corredores; Corrida de São Pedro Kids, com cerca de 400 
crianças; Corrida Kids da Bondade, com 300 corredores mirins; 
e a 1ª Corrida de Santa Rita, realizada no distrito de Conduru 
com formato off road, com 300 atletas;

• Trilhas de Cachoeiro – projeto, que visa impulsionar o turismo 
em áreas rurais do município, teve a participação de 700 pessoas;

• Lançamento, em maio, do app Nosso Esporte Cachoeiro;



6 – Semesp (Secretaria de Esporte e Lazer)

41º Corrida de São Pedro

App Nosso Esporte Cachoeiro
Trilhas de Cachoeiro teviveram
participação de 700 pessoas

Corrida Kids da Bondade



6 – Semesp (Secretaria de Esporte e Lazer)

• 11 eventos esportivos (olímpicos e paralímpicos) foram 
contemplados com apoio da prefeitura na realização, por meio 
de editais de chamamento da Secretaria Municipal de Esporte e 
Lazer – Semesp;

• A parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro realizou, de forma 
inédita, o I Festival Paralímpico, que reuniu 150 participantes.



7 – Semo (Secretaria de Obras)

• Foram finalizadas 20 obras públicas em Cachoeiro, totalizando 
R$ 11.770.454,60 em recursos;

• Foram homologados os processos licitatórios de obras e serviços 
públicos que envolveram um montante de R$ 33.451.497,27;

• 24 obras, que tiveram ordem de serviço assinada, em 2019, 
abrangem um investimento de mais de R$ 22 milhões;

• O Centro Comunitário do Bela Vista foi reformado na terceira 
edição do Transforma Cachoeiro;

• A Semo realizou, aproximadamente, mais de 700 obras, sendo 
elas em reparos e obras de grande porte;



7 – Semo (Secretaria de Obras)

• Ações:

– Executados nove muros de arrimo nos bairros Parque Laranjeiras, Ibitiquara, 

Teixeira Leite, Zumbi, Caiçara, São Geraldo, Fé e Raça, Vila Rica e Rubem Braga;

– Foram pavimentadas 11 vias, sendo elas em concretos e massa asfáltica 

nos bairros Alto União, Abelardo Machado, São Geraldo, Monte Belo, 

Independência, Nossa Senhora Aparecida e Santa Fé;

– Foram executados serviços de patrolamento em vias de 11 bairros diferentes 

e de um distrito (bairros – Valão, Coramara, Marbrasa, Rubem Braga, Vila Rica, 

Bom Pastor, Agostinho Simonato, São Francisco de Assis, Monte Belo, Alto 

União e Nossa Senhora da Glória; distrito – Itaoca);



7 – Semo (Secretaria de Obras)

• Finalizadas as obras públicas realizadas no Village da Luz e 
bairros da região por conta da primeira edição do programa 
Transforma Cachoeiro;

• Mais de 35 vias públicas receberam pavimentação, 
patrolamento, drenagem, tapa-buracos e demais intervenções 
em infraestrutura, além de limpeza urbana e trocas de lâmpadas 
de postes;

• Na segunda edição do Transforma Cachoeiro, o bairro Alto 
União foi beneficiado com uma série de obras que totalizaram 
um investimento de R$ 2.338.840,11;



7 – Semo (Secretaria de Obras)

• Obra do asfaltamento da Rua São Roque (Itaoca Pedra):

ANTES DEPOIS



7 – Semo (Secretaria de Obras)

• Obra do asfaltamento do Valão:

ANTES DEPOIS



7 – Semo (Secretaria de Obras)

• Muro e drenagem finalizados na Rua Santo Francisco Cipriano:

ANTES DEPOIS



7 – Semo (Secretaria de Obras)

• Obra na Av. Jones dos Santos Neves:



7 – Semo (Secretaria de Obras)

• Obra da Galeria de Nova Brasília:



7 – Semo (Secretaria de Obras)

• Finalização da obra da Supercreche do bairro Village da Luz:



• A Semsur teve grande participação nas três edições do programa 
Transforma Cachoeiro, em que prestou serviços de varrição, 
roçagem, capina, lavagem de vias, pintura, retirada de entulho, 
alvenaria, poda, paisagismo, iluminação e limpeza de córrego nos 
mais de dez bairros abrangidos pelo programa;

• 35 praças, canteiros, rotatórias e outros espaços públicos 
diversos de Cachoeiro de Itapemirim foram revitalizados; as 
intervenções incluem limpeza, pintura e paisagismo, além de 2 
mil podas e 343 ações de supressão de árvores;

8 – Semsur (Secretaria de Serviços Urbanos)



8 – Semsur (Secretaria de Serviços Urbanos)



8 – Semsur (Secretaria de Serviços Urbanos)

• A Semsur cuidou da modernização e da manutenção do sistema 
de iluminação pública; na execução e fiscalização dos serviços de 
capina, varrição e limpeza das vias e logradouros públicos; e na 
retirada de lixo e entulho dos córregos.



• Foram construídas duas pontes nas localidades de Campo de 
São Felipe e Córrego dos Monos;

• Houve a manutenção do programa de horas-máquina – por 
preços bem mais acessíveis que variam de 50% a 90%, de acordo 
com o tamanho da propriedade;

• Semai recuperou 472 km de estradas vicinais com patrolamento, 
ensaibramento e manutenção geral;

9 – Semai (Secretaria de Agricultura e Interior)



9 – Semai (Secretaria de Agricultura e Interior)

Recuperação e manutenção
de estradas rurais



9 – Semai (Secretaria de Agricultura e Interior)

• Foram adquiridos 12 reservatórios de água potável para 
atender a comunidades rurais, de forma a minimizar problemas 
decorrentes de períodos de estiagem;

• Foram feitos atendimentos com caminhões-pipa em algumas 
localidades;



9 – Semai (Secretaria de Agricultura e Interior)

• ExpoSul Rural 2019 foi o ano de consolidação como o maior 
evento do setor agro do Espírito Santo; realizado pela parceria 
entre Prefeitura e o Sindicato Rural de Cachoeiro; o evento 
reuniu 350 expositores, entre empresas, criadores e agricultores 
familiares, atraindo cerca de 60 mil visitantes e gerando, 
aproximadamente, R$ 25 milhões em negócios;



9 – Semai (Secretaria de Agricultura e Interior)



9 – Semai (Secretaria de Agricultura e Interior)



9 – Semai (Secretaria de Agricultura e Interior)



9 – Semai (Secretaria de Agricultura e Interior)

• Teve início o Café com Elas, projeto que visa valorizar a presença 
da mulher no trabalho no campo, fomentando empoderamento 
feminino;



9 – Semai (Secretaria de Agricultura e Interior)

• As agroindústrias de Cachoeiro de Itapemirim, a partir de 2019, 
podem solicitar, no próprio município, a autorização para 
comercializarem produtos de origem animal em todo o território 
capixaba;

• Isso passou a ser possível, a partir de novembro, quando 
o Serviço de Inspeção Municipal – SIM cachoeirense foi 
reconhecido como equivalente ao Serviço Estadual de Inspeção 
Agroindustrial de Pequeno Porte – Siapp, pelo Instituto de Defesa 
Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – Idaf, efetivando 
a adesão de Cachoeiro ao Sistema Unificado Estadual de 
Sanidade Agroindustrial Familiar de Pequeno Porte – Susaf-ES;



9 – Semai (Secretaria de Agricultura e Interior)

• A Semai desenvolveu ações voltadas para a educação no campo 
– a Escola Família Agrícola de Cachoeiro (Efaci) recebeu um 
investimento de R$ 180 mil;

• Houve eventos de capacitação diversos para produtores;

• Execução do projeto Horta nas Escolas, com o plantio de 
hortaliças junto aos alunos de diversas unidades de ensino.



• Implementação do Estacionamento Rotativo – com, aproxima-
damente, 2.186 vagas de estacionamento, sendo 1.767 para 
automóveis e 419 para motocicletas, em bolsões;

10 – Semdurb (Secretaria de Desenvolvimento Urbano)



• Sancionamento do Plano Municipal de Mobilidade Urbana – 
PlanMob; 

• PlanMob de Cachoeiro cria o planejamento que orientará, nos  
próximos 10 anos, ações nas áreas de infraestrutura viária, 
trânsito, transporte, acessibilidade, dentre outras; também foi 
criado o Grupo Técnico da Mobilidade Urbana e o Conselho 
Municipal de Mobilidade, para propor e fiscalizar ações a serem 
implementadas a curto, médio e longo prazo;

10 – Semdurb (Secretaria de Desenvolvimento Urbano)



• Revisão do Plano Diretor Municipal – PDM, essencial para 
a regulação da ocupação do solo e para apontar os caminhos do 
desenvolvimento urbano da cidade; foram realizados trabalhos 
técnicos de diagnóstico, 02 oficinas temáticas, reuniões com 
representantes de entidades e estudantes universitários, 02 
audiências públicas e 21 reuniões comunitárias;

• 84 palestras da equipe de educação de trânsito, que 
alcançaram mais de 10 mil pessoas;

10 – Semdurb (Secretaria de Desenvolvimento Urbano)



10 – Semdurb (Secretaria de Desenvolvimento Urbano)



• Manutenção e revitalização de sinalização viária em, pelo menos, 
15 ruas e avenidas, e implantação de semáforos intermitentes 
(sinal amarelo piscante), no período entre 22h e 5h, em quatro 
das principais vias do município.

10 – Semdurb (Secretaria de Desenvolvimento Urbano)



• Implementação do Centro de Controle Logístico (CCL) 
visando criar mecanismo de controle dos veículos da 
prefeitura em tempo real;

• Revitalização do galpão da oficina da Semtra, localizado no 
Centro Manutenção Urbana (CMU), no bairro São Geraldo;

• Manutenção do transporte para universitários dos distritos de 
Burarama, Conduru, Coutinho, Itaoca e Pacotuba, conforme 
prevê a legislação municipal; 146 estudantes utilizaram 
o serviço;

11 – Semtra (Secretaria de Gestão de Transportes)



11 – Semtra (Secretaria de Gestão de Transportes)

• Aquisição de 32 novos veículos para atendimento a demandas 
das secretarias e órgãos governamentais e de serviços públicos, 
conforme consta em seu relatório anual de prestação de contas – 
investimento total foi de R$ 5.172.687,25, sendo que pouco mais 
de 50% dos recursos utilizados são de origem estadual e federal;



11 – Semtra (Secretaria de Gestão de Transportes)

• Dentre os veículos adquiridos, estão cinco ônibus de 44 
passageiros, adaptados com equipamentos que facilitam 
a acessibilidade; e duas vans para o projeto Ir e Vir, direcionadas 
a atender pessoas com deficiência que dependem do transporte 
coletivo;



11 – Semtra (Secretaria de Gestão de Transportes)

• Investimento em máquinas e equipamentos para serem 
utilizados em obras públicas do município: 02 rompedores 
hidráulicos, 02 extrusoras de concreto, 02 placas vibratórias e 
01 compactador de solo, com valor total de R$ 204.150,00.



• Foram iniciados os trabalhos para elaboração do Plano 
Municipal de Saneamento, conduzido por uma equipe da 
Ufes, com prazo de conclusão previsto para 18 meses;

• Revisão do Plano de Manejo do Monumento Natural Itabira 
por uma empresa contratada pela concessionária dos serviços de 
fornecimento de luz e energia do Espírito Santo, a partir de um 
Termo de Compromisso de Compensação Ambiental;

• Elaboração da Política Municipal de Arborização;

12 – Semma (Secretaria de Meio Ambiente)



12 – Semma (Secretaria de Meio Ambiente)

• O projeto Nascentes Vivas manteve a preservação de  
36 nascentes no interior do município;

• Foram realizadas 1.487 vistorias em empreendimentos 
industriais e comerciais, incluindo serviços para verificação de 
regularização ambiental;

• Equipes da Semma retiraram, em parceria com a Semsur, mais 
de 4 toneladas de resíduos de córregos de bairros e distritos 
de Cachoeiro, incluindo os de Itaoca, Pacotuba, Gruta, e alguns 
trechos dos córregos de Monte Líbano, Monte Cristo e Santo 
Antônio;



12 – Semma (Secretaria de Meio Ambiente)

Limpeza de córregos



12 – Semma (Secretaria de Meio Ambiente)

• O projeto de lei que institui a Política Municipal de Educação 
Ambiental foi encaminhado para a Câmara Municipal e o seu 
órgão gestor foi criado por decreto, que passou a contar com 
a participação da Secretaria Municipal de Educação – Seme;

• Realizações de programações especiais para os dias da Água, da 
Árvore e do Meio Ambiente, com palestras e oficinas de educação 
ambiental; essas iniciativas alcançaram cerca de 3.000 pessoas 
durante o ano;



12 – Semma (Secretaria de Meio Ambiente)

• Realização do projeto Caixa Ecológica, que reuniu ações lúdicas 
para conscientização ambiental de estudantes com idade até 12 
anos, por meio de uma caixa montável, que se transforma em 
uma estante com livros sobre ecologia;



12 – Semma (Secretaria de Meio Ambiente)

• Realização do projeto Pilhando, que recolheu, aproximadamente, 
360 kg de pilhas, 49,8 kg de baterias de celular usadas e 80 kg 
de outros tipos de baterias, para serem descartadas de forma 
correta.



14 – PROCON
• Número de atendimentos realizados pelo PROCON Cachoeiro, 

conforme dados coletados no Sistema Nacional de Informação – 
SINDEC, em 2019: 
– Abertura Direta de Reclamação: 382; 
– Atendimento Preliminar: 4.426; 
– Carta de Investigação Preliminar (CIP): 497; 
– Encaminhamentos a outros Órgãos: 50; 
– Simples Consulta (1º atendimento): 361; 
– Número de atendimentos realizados pelo Procon Cachoeiro, 
   conforme processos formalizados fora do SINDEC: 350; 
– Total geral de atendimentos: 6.066;

14 – PROCON



14 – PROCON
• O Mutirão de Negociação de Dívidas 2019, promovido pelo 

Procon de Cachoeiro, fez mais de 542 atendimentos; contou 
com 14 empresas, para oferecer condições facilitadas para 
quitação de dívidas; consulta dos cadastros do SPC e do Serasa: 
600 atendimentos foram realizados pela Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL); o evento foi um sucesso com chegando até a 99% 
de descontos;



14 – PROCON



15 – Agersa
• Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos 

Delegados de Cachoeiro de Itapemirim – Agersa – o número 
de notificações e autuações ao consórcio responsável pelo 
transporte coletivo subiu de 157, em 2018, para 347, em 2019; 
com isso, o índice de cumprimento de viagens subiu de 70%  
Para 95%;

• Continuidade do Projeto Tratar, que realiza trabalho de 
diagnóstico das redes de esgotamento sanitário, possibilitou 
aumento para 75,83% do índice de redes conectadas diretamente 
às Estações de Tratamento de Esgoto (ETE’s);



15 – Agersa
• Em parceria com a Prefeitura de Cachoeiro, a Agersa investiu 

R$ 2,4 milhões em extensão de redes de distribuição de água 
tratada para abastecer comunidades rurais;



15 – Agersa
• A Agersa transferiu, em recursos, para a Prefeitura de Cachoeiro 

direcionados à aquisição de duas novas vans do projeto Ir 
e Vir, à elaboração do Plano Municipal de Saneamento e à 
construção de novos abrigos de ônibus, um total de quase 
R$ 5 milhões.



16 – Dataci
Em 2019, houve várias criações para agilizar o acesso da população 
a serviços públicos:

• O Portal do Aluno, no sistema Educ@ci, permitindo que os 
responsáveis pudessem solicitar matrícula e rematrícula dos 
alunos pela internet, além de proporcionar acesso a informações 
escolares como boletim, frequência, calendário acadêmico, 
grade curricular e horário das aulas; foram solicitadas 15.692 
rematrículas que corresponde a 74% do total de no ano anterior; 
também houve 3.340 novas matrículas solicitadas em apenas 
cinco dias por meio da ferramenta;



16 – Dataci
• A ampliação e a manutenção do sistema de agendamento on-

line permitiram marcar, pela internet, atendimentos de saúde, 
de confecção de carteira de identidade na Casa do Cidadão 
e serviços para os cidadãos e empreendedores na Secretaria 
Municipal de Fazenda (Semfa); em 2019, foram registrados 34.383 
agendamentos;

Sistema de Atendimento
On-line agiliza atendimento



16 – Dataci
• Fornecimento de suporte para o novo site oficial da Prefeitura 

de Cachoeiro;

• Instalação do novo portal da Guarda Civil Municipal (GCM),  
permitindo acesso direto da população à  Ouvidoria da GCM; 

• Reformulação da Agência Virtual, com documentos e 
informações importantes para cidadãos, empreendedores e 
contabilistas; 

• Instalação de  ferramentas de pesquisa de satisfação 
em tablets, utilizados pela Ouvidoria Geral em eventos 
e equipamentos públicos para aferição da qualidade do 
atendimento;



16 – Dataci
• Lançamento dos aplicativos de celular Nosso Esporte Cachoeiro

e Descubra Cachoeiro em parceria respectiva com as secretarias 
municipais de Esporte e Lazer (Semesp) e Cultura e Turismo 
(Semcult);

App Nosso Esporte App Descubra Cachoeiro



16 – Dataci
• Manutenção preventiva de equipamentos, instalação de novos 

computadores e fornecimento de conectividade de internet em 
espaços geridos pela prefeitura; no total, foram atendidos 5.668 
pedidos no ano;

• Participação nas edições do Transforma Cachoeiro, fornecendo 
conectividade com a internet para os estandes dos órgãos e 
secretarias e um sistema de triagem de atendimento por senhas 
na última edição.



III - Cenários Futuros



• Captou, aproximadamente, R$ 41 milhões em recursos de fontes 
externas – utilizado em pavimentação e recuperação estrutural 
de vias; construção de redes de drenagem; reformas de praças e 
de equipamentos públicos e aquisição de veículos, dentre outros 
investimentos;

1 – Semmac (Secretaria de Modernização e Análise de Custos)

2019

2018 R$ 6.373.792,21

R$ 41 milhões



• Destaques: R$ 3,2 milhões para a construção de uma nova 
Unidade Básica de Saúde (UBS), no bairro Zumbi, iniciada 
em dezembro, e R$ 2,7 milhões para o projeto da parceira 
público-privada (PPP) no setor de iluminação pública (em 
desenvolvimento);

1 – Semmac (Secretaria de Modernização e Análise de Custos)



• elaboração de projetos executivos das obras da prefeitura:  
– Seme _________ 30 projetos, incluindo os da repintura de 27 escolas municipais; 
– Semesp ______ 14 projetos para locais de esporte e lazer; 
– Semdurb _____ 13 projetos na área de desenvolvimento urbano; 
– Semus________ 10 projetos; 
– Semo _________ 9 projetos para obras diversas; 
– Semcult ______ 5 projetos para restauro de centros culturais; 
– Semai ________ 4 projetos na área de agricultura; 
– Semseg ______ 3 projetos para segurança; 
– Semdes ______ 2 projetos; 
– Semad _______ 2 projetos. 

1 – Semmac (Secretaria de Modernização e Análise de Custos)



• Implementação da inovadora metodologia BIM (Modelagem da 
Informação da Construção, em português) para elaboração 
dos projetos, colocando Cachoeiro como o primeiro município 
do país a instituir a metodologia por decreto; em dezembro, 
a cidade foi destaque em uma das palestras do 4º BIMDAY 
Pernambuco, evento nacional sobre o tema;

• Criação e manutenção da Comissão Técnica de 
Desburocratização – Comtede;

1 – Semmac (Secretaria de Modernização e Análise de Custos)



• A Semmac também foi a responsável pela coordenação 
do programa Transforma Cachoeiro, lançado em 2019;  
o programa visa à realização de intervenções diversas em regiões 
com maior número de demandas e mutirões mensais de serviços 
públicos, oferecidos por todas as secretarias e órgãos municipais 
e entidades parceiras;

• Foram realizadas três edições do programa em 2019, nos 
bairros Village da Luz, Alto União e Bela Vista, com cerca de 30 
mil atendimentos nos mutirões e centenas de obras e ações de 
limpeza pública nos outros 12 bairros incluídos nas áreas de 
abrangência.

1 – Semmac (Secretaria de Modernização e Análise de Custos)



Transforma Cachoeiro realizou
3 edições em 2019

Evento realizou cerca 
de 30 mil atendimentos

Evento contemplou ações
de lazer com crianças

Evento contemplou ações
de lazer com crianças

1 – Semmac (Secretaria de Modernização e Análise de Custos)



Evento ofereceu serviço de
emissão de documentos

Evento ofereceu atendimentos
médicos à população

Evento contemplou ações
de lazer com crianças

Evento ofereceu mais de 60 serviços 
gratuitos para a população

1 – Semmac (Secretaria de Modernização e Análise de Custos)
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