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Justiça declara gasto mensal de R$ 70 
mil com cargos ilegais em Cruzeiro
Câmara tem 120 dias para apresentar adequação de 14 comissionados; salários chegam a R$ 14 mil

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

A Câmara de Cruzeiro se 
mexe para evitar problemas 
com o apontamento do Tri-
bunal de Justiça de São Paulo, 
que declarou 14 cargos in-
constitucionais. Todas as vagas 
estão atualmente preenchidas 
por comissão (confiança) e 
estariam gerando um custo 
de aproximadamente R$ 70 
mil por mês.

O relator do caso, Antônio 
Carlos Malheiros, atendeu 
solicitação da Promotoria, 
que ingressou com uma Ação 
Direta de Inconstitucionalida-
de questionando a legalidade 
das funções de assessor de 
gabinete de vereador 2, as-
sessor técnico da presidência, 
assessor funcional auxiliar 1, 
assessor funcional auxiliar 2, 
procurador chefe, consultor 
jurídico para assuntos legis-
lativos e administrativos, e 
ouvidor.

Nenhum desses cargos são 
preenchidos por concurso pú-
blico, todos eles são ocupadas 
por funcionários indicados 
pelos próprios vereadores. 
Somente os cargos que foram 

O ex-presidente Chales Fernandes e o atual, Mário Notharangelli, em evento na Câmara; Legislativo passa por investigação de comissionados

Ubatuba prorroga participação na gestão da 
Santa Casa, medida é válida por mais um ano
Município tem comando da gestão desde fevereiro de 2018; processos de reequilíbrio econômico será mantido

Da Redação
Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba 
anunciou no último dia 30 a 
prorrogação de seu sistema 
de participação no comando 

Estrutura de atendimento da Santa Casa de Ubatuba; participação  da Prefeitura na gestão do hospital é estendida por mais um ano
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declarados inconstitucionais 
na decisão do Tribunal de Jus-
tiça trazem custos de aproxi-
madamente R$ 70 mil mensais 
para os cofres públicos.

De acordo com os dados do 
Portal da Transparência, o 
cargo de assessor de gabinete 
de vereador 2 tem salário em 
torno de R$ 3,5 mil. 

Todos os nove parlamen-
tares possuem uma pessoa 
indicada ocupando a vaga. 

Além dos assessores consi-
derados inconstitucionais, os 
vereadores têm ainda mais 
um funcionário cada. Esses, 
chamados de assessores de 
gabinete 2, possuem venci-
mentos de aproximadamente 
R$ 5,7 mil. 

Um dos apontamentos é jus-
tamente a função de cada um 
desses assessores. De acordo 
com decisão do TJ-SP, apesar 
de alguns cargos apresenta-
rem diferença de classes, com 
salários diferenciados, não 
existe distinção de atribuição 
entre eles.

O Portal da Transparência 
da Câmara de Cruzeiro aponta 
ainda que dentre as demais 
vagas, o procurador chefe, tem 
um dos salários mais altos da 

casa, chegando a R$14 mil.
Câmara – Segundo a asses-

soria de imprensa da Câmara 
de Cruzeiro, o departamento 

jurídico já foi notificado, e a 
partir de agora terá 120 dias 
para alterar as nomenclaturas 
e adequar os cargos com os 

nomes específicos, o que é 
chamado, segundo a nota, de 
modulação.

Procurados pela reporta-

gem do Jornal Atos, nenhum 
vereador quis comentar o 
apontamento do Tribunal de 
Justiça de São Paulo.

da gestão da Santa Casa por 
mais um ano. 

De acordo com o Executivo, 
a decisão tem como meta dar 
continuidade aos processos de 
reequilíbrio econômico e de 
restruturação do sistema de 

atendimentos aos pacientes.
Divulgado através do site 

oficial da Prefeitura, o comu-
nicado ressalta que a Santa 
Casa permanecerá tendo como 
provedora interina a médica e 
secretária de Saúde, Dilei de 

Brito, e como diretor hospitalar 
o advogado e ex-secretário de 
Saúde, Roberto Taruma. 

A dupla gere a unidade des-
de o fim de novembro do ano 
passado.

A nota oficial informa que 

o “objetivo da medida é con-
tinuar o processo de melhor 
qualificação do serviço de 
atendimento de urgência, 
emergência e daqueles de 
natureza hospitalar oferecidos 
pela Santa Casa, aprofundando 
também as ações de ordem 
administrativa e financeiras a 
fim de que não sofram retro-
cessos”.

O hospital está sob admi-
nistração municipal desde 19 
de fevereiro do ano passado, 
quando a Justiça afastou a 
então provedoria comandada 
por Fânio de Souza. 

Além de problemas estrutu-
rais no prédio e um desequilí-
brio econômico nas contas da 
unidade, a decisão judicial foi 
motivada também pela falta 
de capacidade do hospital em 
realizar cirurgias e diversos 
outros procedimentos médicos. 

Os serviços foram interrom-
pidos no fim de 2017, quando 

a Vigilância Sanitária interditou 
o centro cirúrgico após averi-
guar falhas procedimentais e 
estruturais. 

Na ocasião também foram 
interditados o laboratório, al-
moxarifado, farmácia, cozinha 
e lavanderia.

Avanços – Desde que iniciou 
sua participação na gestão 
do hospital, a Prefeitura de 
Ubatuba realizou diversas me-
lhorias na Santa Casa como a 
implantação de um novo centro 
cirúrgico, criação de uma ala de 
maternidade e inauguração de 
33 novos leitos.

A reportagem do Jornal Atos 
solicitou à Prefeitura de Uba-
tuba o agendamento de uma 
entrevista com algum membro 
do Executivo para obter mais 
detalhes sobre a prorrogação 
de sua participação na gestão 
da Santa Casa, mas o pedido 
não foi atendido até o fecha-
mento desta edição.
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Com mil vagas disponíveis, Ubatuba 
amplia modalidades esportivas gratuitas
Ação atende alunos de 9 a 14 anos e busca revelar novos talentos; três esportes são implantados 

Lucas Barbosa
Ubatuba

Para incentivar a prática 
esportiva e manter os jovens 
longe da criminalidade, a 
Prefeitura de Ubatuba abriu 
na última semana mil vagas 
para aulas gratuitas de novas 
quatro modalidades. A ini-
ciativa busca também reve-
lar novos talentos olímpicos, 
principalmente na canoagem 
de velocidade e vôlei de praia. 

Destinadas às crianças e 
adolescente de 9 a 14 anos, 
os treinamentos de canoagem 
serão realizados a partir da 
próxima semana na foz do Rio 
Indaía, localizada no bairro do 
Barra Seca. A modalidade foi 
a que mais rendeu medalhas 
ao Brasil na disputa das Olim-

píadas de 2016, realizada no 
Rio de Janeiro. Na ocasião, 
o canoísta Isaquias Queiroz 
conquistou duas medalhas de 
prata e uma de bronze.

Além da canoagem de ve-
locidade, também serão im-
plantadas na cidade litorânea 
aulas gratuitas das modalida-
des olímpicas: karatê e vôlei 
de praia. Os jovens poderão 
optar também pelo futevôlei, 
que ainda não é um esporte 
olímpico. 

 Respeitando o horário do 
contraturno escolar, os trei-
namentos serão realizados 
semanalmente na Quadra 
Municipal, localizada na rua 
9 de julho no bairro Recanto 
Alvorada.

Atualmente atendendo mais 
de três mil moradores em di-

versos bairros, a   Prefeitura 
abriu também novas vagas 
para as aulas de natação, fu-
tebol, voleibol, basquete, atle-
tismo, ginástica artística, surfe 
e judô. “Nosso     objetivo com 
esta ampliação de vagas é in-
centivarmos todos estudantes 
a praticarem esportes durante 
seus contraturnos escolares. 
Já que felizmente contamos 
com o mar e a praia, estamos 
oferecendo novas modalidades 
náuticas. É importante desta-
car que as inscrições só serão 
encerradas assim que todas 
as vagas forem preenchidas ”, 
explicou o secretário de Espor-
te e Lazer, José Alberto Jacob. 

Os interessados em matri-
cularem os filhos nos treina-
mentos devem comparecer à 
sede da secretaria de Esportes 

e Lazer, localizada na rua 
Minas Gerais no Centro. Além 
do comprovante escolar, para 
a inscrição é necessário que o 

aluno apresente sua carteiri-
nha de vacinação, que deverá 
estar em dia. 

Para o esclarecimento de 

dúvidas, os moradores devem 
entrar em contato com a pasta 
através do contato: (12) 3836- 
1026.

Foto:Divulgação PMU

Centro esportivo em Ubatuba; cidade investe na estrutura para ampliar em mil vagas a rede municipal

Polícia Civil apreende quase dez quilos de drogas em Lorena
Da Redação
Ubatuba

Ubatuba avança na infraes-
trutura da orla com um novo 
sistema de iluminação. Com 
um investimento de cerca de 
R$ 2 milhões o serviço iniciado 
na última semana contempla 
onze praias da cidade.

O  orçamento  de  RS 
2.105.360,95 proveniente do 

Dadetur (Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimento 
dos Municípios Turísticos) 
contempla os serviços de pla-
nejamento, preparação dos 
espaços e a instalação de postes 
e luminárias. 

Serão 445 pontos de ilumi-
nação com lâmpadas de LED 
e projetores, sendo que desse 
total, 261 são novos postes. 

Já na orla do Itaguá, será feita 

a substituição de 97 luminárias.
Os trabalhos que estão sendo 

realizados pela empresa ven-
cedora do processo licitatório, 
a DK Engenharia e Constru-
ções Ltda contempla as praias 
Picinguaba, Lanço, Iperoig, 
Toninhas, Enseada, Lázaro, 
Maranduba, Perequê Açu, 
Tenório, Praia Grande, Itaguá 
têm seis meses de prazo para 
a conclusão.

De acordo com a empresa, 
o serviço teve início com a 
parte interna com o processo 
de cabeamento subterrâneo, 
análise de campo e aquisição 
dos postes. “A fase de instalação 
é a última da obra e acontece, 
basicamente, após sessenta 
dias do start inicial”, explicou 
um dos responsáveis técnicos 
pela instalação das luminárias, 
Tarcísio Bourguignon.
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TERRENOS
VENDO  terreno – 
Moreira César/Portal 
dos Eucalíptos – Tr.F: 
98224-4670 – Pinda
VENDO Terreno – 
c/552m2 c/casa de 
72m2 construida (a 
terminar) – Shangrilá 
– Tr.F: 99231-3478 
– Pinda
VENDO casa – Ara-
retama – lote inteiro. 
Tr.F: 99231-3478 – 
Pinda
VENDO Casa – Feital 
– c/2dorms., sl, coz., 
quintal. Tr.F: 99671-
8273 - Pinda
VENDO ou TROCO 
Casa no Mantiqueira. 
Tr.F: 99141-9982 – 

Pinda
ALUGO Casa – Ara-
retama - c/1 dorm., 
sala, coz., banheiro. 
Tr.F: 99225-5629 – 
Pinda
ALUGO Casa – c/
2dorms., sala, cozi-
nha, banh., quintal. 
Tr.F: 99132-5733 – 
Pinda
ALUGO K i tne t  – 
Campo Alegre. Tr.F: 
99132-5733 – Pinda
ALUGO apto – Uba-
tuba – Itaguá – c/
2dorms., sala, coz., 
banh., garagem. Tr.F: 
99731-8448 - Pinda
Aluga-se estaciona-
mento coberto para 
30 carros no centro, 
tratar direto com pro-
prietário. Telefone: 
3132-7171 ou 98175-
0186
Aluga-se uma casa 
com 3 cômodos no 
Jardim do vale II, 
na rua 8. Telefone: 

ALUGO  casa – Alto 
do Cardoso – sem 
g a r a g e m .  T r . F : 
99254-3702 – Pinda
ALUGO Ki tne t  – 
próx. a Esc. João 
Pedro Cardoso. Tr. F: 
99637-3371 – Pinda
ALUGO casa – Cris-
pim – c/qto, coz., va-
randa, s/garagem. 
Tr.: 99225-9227 - 
Pinda
ALUGO Apto – Edif. 
Pedra Bonita – Tr.F: 
(19)  98840-5500 
-Pinda
VENDO cirandinha 
para manicure com 
rodinha de silicone. 
R$ 299,00.  Tr.F: 
99141-1656 – Pinda
VENDO Cristaleira 
madeira maciça. Tr. 
F: 99110-3753 – Pin-
da
VENDO Esterizador 
de alicates – pouco 
uso. Tr.F: 98168-
4101 – Pinda

VENDO Balcao de 
canto – branco – per-
feito estado. Tr.F: 
99173-4573
VENDO Peças pro-
vençal e outros pro-
dutos para festa. Tr. 
F: 99105-0792 – Pin-
da
VENDO Aparelho de 
musculação completo 
– ótimo estado. Tr.F: 
99110-3753 – Pinda
ALUGO cama elás-
tica e piscina de bo-
linha. Tr. F: 98154-
0411 – Pinda
VENDO Cadeira gi-
ratória – nova. Tr.F: 
99110-3753 – Pinda
VENDO Geladeira – 
ótimo estado conser-
vação – funcionand. 
Tr.F: 99110-3753 – 
Pinda
VENDO Prateleira de 
aço. Tr.F: 99110-3753 
– Pinda
VENDO esmalteira e 

VENDO ou TROCO 
jgs X Box 360. Aceito 
cartão. Tr.F: 99187-
2635 – Pinda
VENDO Máqu ina 
de lavar 5kg. Tr.F: 
99770-4231/99779-
6215 – Pinda
VENDO armário de 
coinha e 1 estante de 
sala – ótimo estado. 
Tr.F: 99217-9335 – 
Pinda
VENDO bebe con-
forto e ferro a vapor. 
Tr.F: 99217-9335
VENDO TV 32’ zera-
da. TrF: 98257-4504 
– Pinda
VENDO celular K10 
(LG). T.F: 99145-
8615 – Pinda
VENDO geladeira 2 

portas Eletrolux  frost 
free – branca – 110v. 
Tr.F: 99171-0698 – 
Pinda
VENDO Máquina de 
assar frango – semi 
nova – capac.38 fran-
gos. Tr. F: 98169-
9692 – Pinda
VENDO Mesa de 
escritório c/ gave-
tas – ótimo estado. 
Tr.F:97403-4019 – 
Pinda
VENDO TV Smart 40´ 
Led – na caixa. Tr.F: 
99777-0655 – Pinda
VENDO Bike elétrica 
– em perfeito estado. 
Tr.F: 988100714 – 
Pinda
VENDO Fogão Con-
sul 4bcs – automáti-
co. Tr.F: 99613-1605 

– Pinda
VENDO geladeira 
expositora – ótimo 
estado. Tr.F: 99156-
1463 – Pinda
VENDO Lavatório 
(salão) usado, mesa 
de manicure – ótimo 
estado. Tr.F: 98148-
7778 – Pinda
VENDO monitor 14 
polegadas e roteador 
TPLink, Tr.F: 97404-
8298 – Pinda
FAÇO pequenas mu-
danças e fretes. Tr.F: 
99144-7683 – Pinda
FAÇO Bolos, pães 
caseiro recheado e 
rosca. Tr.F: 99158-
1706 - Pinda
Vendo ótima banca 
de jornais, em Guara-
tinguetá. Direto com o 
proprietário. Telefo-
ne: 99737-6838
Passe-se uma mer-
cearia montada na 
pedreira, excelente 
oportunidade. Falar 
com Ana Claúdia. Te-
lefone: 99788-6525
Empregos

VENDO Gol 1..0  ano 
2007 – Flex -2 pts., 
Tr. F: 97401-3304 – 
Pinda
VENDO Eco Sport 
F rees ty le  –  p ra -
ta – completa. Tr.F: 
97402-5466 – Pinda
VENDO Honda Bis 
Ex 125 ano 2014 – 
preta. Tr.F: 99160-

6224 – Pinda
VENDO Honda Bis 
C100 ano 2002 – ver-
de – doc.ok – revisa-
da. Tr.F: 98135-1280 
– Pinda
VENDO Corsa Clas-
sic 1.0 ano 2008 – 
prata – completo. 
Tr. F: 988869-2025 
– Pinda

VENDO Coureir flex 
ano 2008 – vd elet. 
Tr. F: 9915305024 – 
Pinda
VENDO Corsa Hatch 
Maxx Flex 1.0 ano 
2006 – prata. Tr.F: 
99109-5313 – Pinda
VENDO CG Fan ano 
2008 – preta. Tr.F: 
99677-1121 – Pinda
VENDO Honda Bis 
ano 2008 – preta – 38 
mil km, doc.ok – par-
celo no cartão. Tr.F: 
99130-5442 – Pinda
VENDO Onix LT 1.4 
– completo ano 2015 
– prata –IPVA 2019 
ok. Tr F: 98818-8407 
– Pinda
VENDO Classic ano 
2008 – 1.0 8v flex, 
abaixo da tabela. 
Tr.F: 99219-1022 – 
Pinda
VENDO Titan KS 150 
– básica ano 2008 
– parcelo no cartão. 
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda 
VENDO CBX Twister 
250 – completa. Tr.F: 
99192-4002 – Pinda

AUGUSTO FLÁVIO DOS SANTOS DALÉCIO, Oficial 
Registrador do Registro Civil das Pessoas Naturais e de 
interdições e Tutelas da Sede da Comarca de Aparecida/SP, FAZ 
SABER que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro: E se alguém 
souber de algum impedimento oponha-o na forma da lei. 

2043 - Diego Natanael Izidoro e Fabiana Jesus da Silva. Ele, 
nacionalidade brasileira, controlador de acesso, solteiro, nascido dia 
25 de dezembro de 1993, residentee domiciliado na Rua Hamilton 
Galvão Nunes, 22, Vila Mariana, Aparecida/SP, filho de Rosana 
Izidoro. Ela, nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida no dia03 
de janeiro de 1989, residente e domiciliado na Rua Hamilton Galvão 
Nunes, 22, Vila Mariana, Aparecida/SP, filha de Geraldo Francisco 
da Silva e Andreia Aparecida de Jesus Ferreira
2044 - Valdo de Almeida Barbosa e Alexandra Simóca Dutra. Ele, 
nacionalidade brasileira,autônomo, solteiro, nascido no dia 02 de 
março de 1990, residente e domiciliado na Rua Inacio Bustamante, 25, 
Jd. S. Paulo, Aparecida/SP, filho de Antonio Rodrigues Barbosa e Ilma 
de Almeida Barbosa. Ela, nacionalidade brasileira, administradora, 
solteira, nascida no dia17 de dezembro de 1988, residente e 
domiciliado na Rua Raul Cotrim, 60, fundos, centro, Itatiaia/RJ, filha 
deAlexandre Dutra e Maria da Penha Simóca Dutra.
20345-  Jean Augusto Ourives D’Agua e Thabata Aparecida 
da Silva Campos. Ele, nacionalidade brasileira, militar, solteiro, 
nascido no dia 01 de agosto de 1995, residente e domiciliado na Rua 
Itaparica, 281, Itaguaçu, Aparecida/SP, filho de Jose Carlos D`Agua 
e Jaqueline Aparecida Ourives D`Agua. Ela, nacionalidade brasileira, 
vendedora, solteira, nascida no dia 19 de agosto de 1997, residente 
e domiciliado na Rua Americo Alves, 22, Sta. Terezinha, Aparecida/
SP, filha de Edson Henrique de Campos e Renata de Cassia Oliveira 
da Silva Campos
2046 - Patrick Guilherme Augusto Pereira de Souza e Keli Monique 
Francisco. Ele, nacionalidade brasileira, servente, divorciado, nascido 
dia 29 de abril de 1993, residente e domiciliado na Rua Anchieta, 
100, Centro, Aparecida/SP, filho de Antonio Carlos de Souza e Eliane 
de Cassia Pereira. Ela, nacionalidade brasileira, do lar, divorciada, 
nascida no dia 06 de janeiro de 1990, residente e domiciliado na 
Rua Anchieta, 100, Centro, Aparecida/SP, filha de Geraldo Geraldo 
Francisco e Maria Valnete dos Santos Francisco
2047 -Rodrigo Agusto Brigagão e Camila Aparecida Lucas Pereira. 
Ele, nacionalidade brasileira,Func. Publ. Estadual, divorciado, 
nascido no dia 11 de outubro de 1976, residente e domiciliado na 
Rua Felipo, 10, Bloco 10, Apto. 305, Vila Mariana, Aparecida/SP, filho 
de Jair Batista Brigagão e Luiza Aparecida de Souza Brigagão. Ela, 
nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida no dia23 de janeiro 
de 1991, residente e domiciliado na Rua Felipo,10, Bloco 10, Apto. 
305, Vila Mariana, Aparecida/SP, filha de Benedito Torrs Pereira e 
Cleonice Aparecida Lucas Pereira.
2048-  Amilton Ribeiro da Cruz e Leila Patricia dos Santos. Ele, 
nacionalidade brasileira, servente, divorciado, nascido no dia 16 de 
março de 1988, residente edomiciliado na Rua Abraão Kalil Mechica, 
340, São Francisco, Aparecida/SP, filho de Nelson Candido da Cruz e 
Maria Ribeiro. Ela, nacionalidade brasileira, do lar,divorciada, nascida 
no dia 11 de maio de 1981, residente e domiciliado na Rua Abraão Kalil 
Mechica, 340, São Francisco, Aparecida/SP, filha de Jose Mariano 
dos Santos Filho e Luzia de Fatima dos Santos.
2049-  Doracino Aparecida Vieira e Maria Helena Alves. Ele, 
nacionalidade brasileira, vendedor ambulante, solteiro, nascido 
no dia 15 de julho de 1956, residente edomiciliado na Rua Jaime 
Ribeiro, 74, centro, Aparecida/SP, filho de João Teodoro e Ana Rosa 
Vieira. Ela, nacionalidade brasileira, autônoma, divorciada, nascida 
no dia 01de setembro de 1956, residente e domiciliado na Rua Jaime 
Ribeiro, 74, centro, Aparecida/SP, filha de Joviano Ferreira Alves e 
Maria Francisca de Jesus.
2050-  João Vitor da Silva e Bianca Carvalho dos Santos. Ele, 
nacionalidade brasileira, vendedor, solteiro, nascido no dia 24 de 
março de 1997, residente edomiciliado na Rua Jose Crispim Filho, 
150, Aroeira, Aparecida/SP, filho de Antonio Carlos da Silva e Valdirene 
Aparecida da Silva. Ela, nacionalidade brasileira, Aux. administrativo, 
solteira, nascida no dia 27 de julho de 1992, residente e domiciliado 
na Rua Itaici, 410, Itaguaçu, Aparecida/SP, filha de Ilto Carvalho dos 
Santos e Aparecida Rosa Pereira.
2051-Reginaldo de Oliveira e Fabiana Maria dos Santos Rosário. 
Ele, nacionalidade brasileira, serviço gerais, solteiro, nascido no dia 14 
de junho de 1966, residentee domiciliado na Rod. Presidente Dutra, 
Km 74, Fazenda Kali, Sta. Rita, Aparecida/SP, filho de Manoel Messias 
Ribeiro e Maria Aparecida Cândida de Oliveira. Ela, nacionalidade 
brasileira, Aux. De Limpeza, solteira, nascida no dia 20 de agosto 
de 1981, residente e domiciliado na Rod. Presidente Dutra, Km 74, 
Fazenda Kalil, Sta. Rita, Aparecida/SP, filha de Jose Nelson Rosario 
e Maria de Lourdes dos Santos Rosário.
2052- Fabricio Mamede Lima da Silva e Chayenne Karine Ferreira 
Gomes. Ele, nacionalidade brasileira, engenheiro mecânico, solteiro, 
nascido no dia23 de junho de 1991, residente e domiciliado na Rua 
Minervina Rosa, 48, Vila Mariana, Aparecida/SP, filho de Adilon 
Mamede da Silva e Maria Suelina da Silva Lima. Ela, nacionalidade 
brasileira, biomédica, solteira, nascida no dia 01 de fevereiro de 1991, 
residente e domiciliado na Rua Minervina Rosa, 48, Vila Mariana, 
Aparecida/SP, filha de Louriedson Patricio de França Gomes e 
Roseli Ferreira

Editais de Proclamas — APARECIDA

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/19 - PROC. Nº 324/19.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura 
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial, Ata de 
Registro de Preços do tipo menor preço por item, cujo
objeto é o Registro de preços para aquisição de 
cápsulas e embalagens a serem utilizadas na farmácia 
de manipulação de Lorena, a realizar-se às 09h30min 
no dia 01 de julho de 2019, no Prédio da Prefeitura 
Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de 
Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. 
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 
09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Aviso

Pregão Presencial Nº 60/19 PROC. Nº 330/19.
O Município de Lorena-SP torna público a alteração 
de horário da sessão pública do Pregão Presencial, 
cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios para
suprir as necessidades da Secretaria de Esporte, 
Juventude e Lazer, destinados a alimentação dos 
atletas que participarão dos Jogos Regionais do ano 
de 2019, a realizar-se ás 14:00 horas do dia 27 de 
junho de 2019. Informações (12) 3185-3000, ramal 
3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 51/2019 PROC. Nº 251/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO:  Aqu is i ção  a res  cond ic ionados , 
refrigeradores e fogão para as Unidades de Saúde e
CER III, conforme descrição, quantitativos e demais 
condições definidas no Termo de Referência – Anexo 
I que integrou o Edital.
CONTRATADA: CANAÃ DISTRIBUIDORA E 
COMÉRCIO EIRELI EPP CNPJ: 21.278.096/0001-24
VENCEDORA DOS ITENS: 06, 07
VALOR TOTAL: R$ 4.188,00 (quatro mil cento oitenta 
e oito reais) VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 13/06/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 55/2019 PROC. Nº 270/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição medicamentos para a Atenção 
Básica, conforme descrição, quantitativos e demais 
condições definidas no Termo de Referência – Anexo 
I que integrou o Edital.
CONTRATADA: DROGACENTRO CRUZEIRO LTDA 
ME - CNPJ: 45.651.775/0002-46
VENCEDORA DOS ITENS: 32, 38, 54, 70, 148, 184, 
194, 200, 224, 288, 295, 296, 316
VALOR TOTAL: R$ 174.796,50 (cento setenta e 
quatro mil setecentos noventa e seis reais e cinquenta 
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 10/06/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 28/2019 PROC. Nº 58/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição mobiliário para nova unidade 
de creche a ser instalada no Bairro São Roque, 
conforme descrição, quantitativos e demais condições 
definidas no Termo de Referência – Anexo I que 
integrou o Edital.
CONTRATADA: M V DOS S J DE AMEIDA EPP
CNPJ: 30.655.471/0001-07
VENCEDORA DOS ITENS: 09, 12
VALOR TOTAL: R$ 4.289,00 (quatro mil duzentos 
oitenta e nove reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 13/06/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 36/2019 PROC. Nº 166/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializa no 
fornecimento de peças e acessórios para manutenção 
da frota de veículos da Prefeitura de Lorena, conforme 
descrição, quantitativos e demais condições definidas 
no Termo de Referência – Anexo I que integrou o 
Edital.
CONTRATADA: IMPORTADORA ALVAMAR 
COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA
CNPJ: 43.152.826/0001-89
VENCEDORA DOS ITENS: 31, 32, 68
VALOR TOTAL: R$ 51.600,00 (cinquenta e um mil e 
seiscentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 10/06/2019
CONTRATADA: VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS 
EIRELI EPP CNPJ: 16.722.128/0001-07
VENCEDORA DOS ITENS: 04, 10, 12, 37, 41, 47, 49, 
74, 75, 76, 77, 78
VALOR TOTAL: R$ 253.600,00 (duzentos cinquenta 
e três mil e seiscentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 10/06/2019

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 04/2019 CONTRATO Nº 233/15 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/15
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: VALE SOLUÇÕES AMBIENTAIS 
LTDA CNPJ: 09.101.356/0001-96
OBJETO: Cláusula Primeira: O presente termo 
aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do 
Contrato nº 233/15, decorrente do Processo Licitatório 
nº 412/15, Pregão Presencial nº 47/15, firmado em 
08 de junho de 2015, nos termos previstos em sua 
Cláusula Oitava.
Cláusula Segunda: Pelo presente termo aditivo, fica 
prorrogada a vigência contratual por mais 12 (doze) 
meses, a partir de 08/06/2019.
Cláusula Terceira: O valor global do presente termo 
aditivo é de R$ 1.476.000,00 (um milhão quatrocentos 
setenta e seis mil reais).
Cláusula Quinta: Permanecem inalteradas as demais 
cláusulas do contrato original.
Cláusula Sexta: O presente termo aditivo será 
publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 07/06/2019

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO 
Nº 05/2019 CONTRATO Nº 158/2014
LOCATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LORENA.
LOCADOR: MARIA APARECIDA SILVA CAVALCA
OBJETO: Locação do imóvel
Cláusula Primeira: Fica prorrogada a vigência do 
Contrato nº 158/14, referente a locação do imóvel 
situado na Avenida Godoy Neto, nº 480, Olaria, 
CEP 12607-060, onde encontra-se instalada a 
sede da Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social pelo período mais 12 (doze) 
meses, a partir de 10 de junho de 2019, conforme 
estabelecido no artigo da Lei 8666/93.
Cláusula Segunda: O valor global do presente ajuste é 
de R$ 24.882,96 (vinte e quatro mil oitocentos oitenta 
e dois reais e novena e seis centavos), sendo certo 
que este valor será pago em 12 (doze) parcelas iguais 
mensais e consecutivas no valor de R$ 2.073,58 (dois 
mil setenta e três reais e cinquenta e oito centavos)
Cláusula Quarta: A Contratada renuncia, neste ato, à 
aplicação do reajuste contratual.
Cláusula Quinta: Permanecem inalteradas as demais 
cláusulas do contrato original.
Cláusula Sexta: O presente Termo Aditivo será 
publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 07/06/2019

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: 

TERMO ADITIVO Nº 01 DA INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO ref. ao PROC Nº 12038/18GPRO
O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO 
da publicação do Termo de Ratificação do processo 
acima referido, onde lê-se “Termo Aditivo nº 02”, leia-
se “Termo Aditivo nº 01”.
O restante permanecerá o mesmo

Clube Sol
Sociedade dos Ornitólogos de Lorena e Região

Edital de Convocação
O Presidente do Clube Sol – Sociedade dos Ornitólogos de Lorena 
e Região, com sede na Av. Lorena, 85 – CDHU – Cachoeira 
Paulista/SP – Cep: 12.630-000, dentro de suas atribuições e com 
base nos artigos 11,16 e 24 do Estatuto Social, convoca todos 
associados para participarem da Assembléia Geral Ordinária, 
com finalidade de eleger e empossar a nova Diretoria Executiva 
e Conselho Fiscal. Local: Av. Lorena, 85 – CDHU – Cachoeira 
Paulista, no dia 14 de julho de 2019 (domingo), as 10hs00.
Lorena 13 de junho de 2019

Roberto Valério de Souza
Presidente Clube Sol

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 02 – Proc. Nº 12038/2018 GPRO 
- Contrato nº 23/19
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: PRONTO SOCORRO CONDE DE 
MOREIRA LIMA CNPJ: 51.628.360/0001-73
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA – Considerando a 
necessidade de se ajustar a data do pagamento da 
fatura dos serviços objeto do Contrato Principal, de 
modo a possibilitar o respectivo desconto na folha do 
servidor e o consequente repasse pela Contratante à
Contratada, convencionam as partes a alteração da 
data de pagamento da fatura estabelecida no item 
“VI- Formação do Preço e Mensalidade”, constante 
das características gerais do referido instrumento, 
para o dia 15 de cada mês.
CLÁUSULA SEGUNDA – Permanecem vigentes e 
inalteradas todas as demais cláusulas e condições 
do Contrato de Prestação de Serviços que não 
foram Termo Aditivo Contratual expressamente 
modificadas, e que não confrontem com as alterações 
ora realizadas.
CLÁUSULA TERCEIRA – Cada uma das partes 
declara e garante que este aditivo constitui obrigação 
legal e válida e exequível contra as partes de acordo 
com os seus termos.
DATA DA ASSINATURA: 10/06/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 02 – Proc. Nº 12038/2018 GPRO 
- Contrato nº 24/19
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: PRONTO SOCORRO CONDE DE 
MOREIRA LIMA CNPJ: 51.628.360/0001-73
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA – Considerando a 
necessidade de se ajustar a data do pagamento da 
fatura dos serviços objeto do Contrato Principal, de 
modo a possibilitar o respectivo desconto na folha do 
servidor e o consequente repasse pela Contratante à
Contratada, convencionam as partes a alteração da 
data de pagamento da fatura estabelecida no item 
“VI- Formação do Preço e Mensalidade”, constante 
das características gerais do referido instrumento, 
para o dia 15 de cada mês.
CLÁUSULA SEGUNDA – Permanecem vigentes e 
inalteradas todas as demais cláusulas e condições 
do Contrato de Prestação de Serviços que não 
foram Termo Aditivo Contratual expressamente 
modificadas, e que não confrontem com as alterações 
ora realizadas.
CLÁUSULA TERCEIRA – Cada uma das partes 
declara e garante que este aditivo constitui obrigação 
legal e válida e exequível contra as partes de acordo 
com os seus termos.
DATA DA ASSINATURA: 10/06/2019.
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Pinda adquire novos 
aparelhos para UTI 
Neonatal da Santa Casa

Da Redação 
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba recebeu na última 
semana um investimento de 
R$ 208.681,50 de emenda 
impositiva do vereador Jorge 
da Farmácia (PR) para aquisi-
ção de novos equipamentos 
para UTI Neonatal da Santa 
Casa.

Foram seis incubadoras, 
seis aparelhos de fototerapia 

e um radiômetro.
A UTI fica ao lado do Pronto 

Atendimento Saúde Gestan-
te, serviço implantado pela 
Prefeitura em abril de 2018.

O PA é voltado exclusi-
vamente para as gestantes 
assistidas pela rede munici-
pal de saúde e para o aten-
dimento de recém-nascidos 
com até 28 dias de vida, 
evitando que esses bebês 
passem pelo Pronto Socorro 
convencional.

Convênio com a Funap garante inclusão de 
detentos nos serviços de gerais em Pinda
Parceria com Estado é válida por um ano; proposta beneficia presos do semiaberto de Tremembé

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Com um investimento de 
R$ 460 mil, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba firmou no 
fim de maio um convênio com 
a Funap (Fundação de Amparo 
ao Preso) que deve garantir 
a inclusão de quarenta de-
tentos, que cumprem penas 
no Presídio de Tremembé, 
nos serviços limpeza e ma-
nutenção no município até 
o fim do primeiro semestre 
de 2020. Além de trazer be-
nefícios à conservação dos 
espaços públicos, a iniciativa 
tenta também contribuir no 
processo de ressocialização.

Após observar os bons re-
sultados obtidos pela parceria 
entre a Prefeitura de Taubaté 
e a Funap, que possibilita que 
presidiários trabalhem na 
limpeza da cidade desde 2015, 
o subprefeito do distrito de 
Moreira César, Nilson Luís de 
Paula, propôs ao prefeito Isael 
Domingues (PR) que estudasse 
a possibilidade da implanta-
ção do projeto em Pinda.

Com o aval do chefe do Exe-
cutivo, o subprefeito iniciou 
no fim de 2018 as tratativas 
com o Governo do Estado, 
através da SAP (secretaria de 
Administração Penitenciária), 
conseguindo o convênio com a 
Funap no início de maio.

Desde o último dia 22, os 
presidiários, que estão regi-
me semiaberto, atuam nos 
serviços de capina, limpeza de 
canteiros, pintura de guias e 
na manutenção de unidades 
escolares e de saúde em Mo-
reira César. 

Além do pagamento de 
um salário mínimo mensal, a 
SAP oferece aos detentos um 
benefício que possibilita que 
a cada três dias trabalhados 
eles tenham descontado um 
dia da pena.

A escolha dos presos que 
integram o programa foi 
realizada pela direção da 
SAP, que selecionou os que 
possuem bom comporta-
mento e estão próximos de 
concluírem suas penas. Por 
questão de segurança, durante 
o trabalho o grupo permanece 

Foto:Divulgação PMP

Detentos do regime semiaberto, beneficiados por programa, trabalham na recuperação de prédio em Pinda

Com orçamento de 
R$ 2 milhões Ubatuba 
ilumina 11 praias

Da Redação
Ubatuba

Ubatuba avança na infraes-
trutura da orla com um novo 
sistema de iluminação. Com 
um investimento de cerca 
de R$ 2 milhões o serviço 
iniciado na última semana 
contempla onze praias da 
cidade.

O  o r ç a m e n t o  d e 
RS2.105.360,95 provenien-
te do Dadetur (Departamento 

com tornozeleiras eletrônicas 
monitoradas por agentes da 
Penitenciária de Tremembé, 
que também realizam ron-
das periódicas nos pontos 
de serviço. “Nesta primeira 
etapa do programa, os parti-
cipantes atuarão apenas em 
Moreira César. Analisando 
os resultados destas semanas 
iniciais, o saldo é altamente 
positivo, já que esse reforço 
contribuiu para agilizarmos 
diversos serviços de manu-
tenção e mantermos o Distrito 
ainda mais limpo. Além de 
benefícios ao município, esta 
parceria ajudará muito na 
busca pela ressocialização 
destes homens”, explicou o 
subprefeito do distrito de 
Moreira César.

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou um posicio-
namento da Funap sobre o 
convênio, mas foi orientada 
a entrar em contato com a 
SAP.  Pedimos o envio de uma 
nota oficial do órgão estadu-
al, mas a solicitação não foi 
atendida até o fechamento 
desta edição.

de Apoio ao Desenvolvimento 
dos Municípios Turísticos) 
contempla os serviços de pla-
nejamento, preparação dos 
espaços e a instalação de postes 
e luminárias. 

Serão 445 novos pontos de 
iluminação com lâmpadas de 
LED e projetores, sendo que 
desse total, 261 são novos 
postes. 

Já na orla do Itaguá, será feita 
a substituição de 97 luminárias.

Os trabalhos que estão sendo 

realizados pela empresa ven-
cedora do processo licitatório, 
a DK Engenharia e Constru-
ções Ltda contempla as praias 
Picinguaba, Lanço, Iperoig, 
Toninhas, Enseada, Lázaro, 
Maranduba, Perequê Açu, 
Tenório, Praia Grande, Itaguá 
têm seis meses de prazo para 
a conclusão.

De acordo com a empresa, 
o serviço teve início com a 
parte interna com o processo 
de cabeamento subterrâneo, 
análise de campo e aquisição 
dos postes. “A fase de instalação 
é a última da obra e acontece, 
basicamente, após sessenta 
dias do start inicial”, explicou 
um dos responsáveis técnicos 
pela instalação das luminárias, 
Tarcísio Bourguignon.
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