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DECRETO LEGISLATIVO Nº 3252/2021.
CONCEDE “HOMENAGEM AO PROFISSIONAL DA
BELEZA E DA ESTÉTICA” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:
Art. 1º – Fica concedido, nos termos da Resolução nº 404/2020,
“Homenagem ao Profissional da beleza e da Estética” a :

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

SOLANGE BATISTA LAMONICA
VIVIANI DE SOUZA BRUM
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua promulgação,
revogadas as disposições em contrário.

www.cachoeiro.es.gov.br

CORONAVÍRUS

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 18 de março de 2021.
BRÁS ZAGOTTO
Vereador - Presidente

PORTARIA Nº 138 / 2021

Medidas Preventivas
O Ministério da Saúde orienta cuidados básicos para reduzir
o risco geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias
agudas, incluindo o coronavírus. Entre as medidas estão:

O PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
REGIMENTAIS;

Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo
menos 20 segundos, respeitando os 5 momentos de higienização. Se não houver água e sabonete, usar um desinfetante
para as mãos à base de álcool.

DISPÕE SOBRE O CRONOGRAMA DO PROCESSO
SELETIVO, CONFORME ANEXO I, ITEM 1.2, DA
PORTARIA Nº 111/2021. RESOLVE:

Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.

Art. 1º – O cronograma do Processo Seletivo, de acordo com a
Portaria nº 111/2021, é o que dispõe no Anexo I.

Evitar contato próximo com pessoas doentes.

Art. 2º – Publique-se para que produza todos os efeitos legais e
administrativos, revogando as disposições em contrário em especial
a Portaria nº 113/2021.

Ficar em casa quando estiver doente.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 23 de março de 2021
Brás Zagotto
Vereador Presidente
ANEXO I
DATA

DISCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

10 a 19 de março

Entrega da documentação conforme item 1.1 (Portaria nº 111/2021)

23 a 26 de março

Análise da documentação e classificação para entrevistas

29 de março

Disponibilização no sítio da internet oficial do resultado da 2ª fase. Relação dos
classificados e convocados para entrevistas

30 a 31 de março,5 a 7
de abril

Realização das entrevistas (3ª fase). Por ocasião da convocação, já será
disponibilizada com os horários pré definidos

08 de abril

Disponibilização no sítio da internet oficial do resultado final do Processo
Seletivo e a convocação para apresentação dos documentos item 5, exceto item
5.9

09 e 13 de abril

Entrega dos documentos do item 5, sob pena de desclassificação.
Local de entrega: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Diretoria de
Recursos Hmanos

15 de abril

Previsão de início de estágio

Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de
papel e jogar no lixo.
Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com
freqüência.
Profissionais de saúde devem utilizar medidas de precaução
padrão, de contato e de gotículas (mascára cirúrgica, luvas,
avental não estéril e óculos de proteção).
Para a realização de procedimentos que gerem aerossolização de secreções respiratórias como intubação, aspiração de
vias aéreas ou indução de escarro, deverá ser utilizado precaução por aerossóis, com uso de máscara N95.

Lembre-se: a prevenção é sempre o
melhor remédio
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