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Soliva garante apoio na Câmara por 
extinção da Arsaeg em Guaratinguetá
Vereadores acompanham proposta para fim de agência em primeira votação; apenas um contrário

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Os vereadores de Guaratin-
guetá aprovaram uma emenda 
substitutiva no projeto de 
lei que propõe a extinção da 
Arsaeg (Agência Reguladora 
de Guaratinguetá). Os par-
lamentares ainda fizeram a 
primeira votação do projeto, 
que entrará na ordem do dia 
da próxima terça-feira para 
ser votado em sua redação 
final. Após quase dois meses 
de discussão, o fim do serviço 
será sucedido por contratação 
de terceirizada.

A emenda aprovada deter-
mina que para extinguir a 
Agência Reguladora, a Pre-
feitura faça a contratação 
de uma nova agência antes. 
Sem a emenda, o Executivo 
poderia extinguir a Arsaeg e, 
somente após seis dias, reali-
zar a contratação de uma nova 
responsável pela regulação.

O presidente da Casa, Mar-
celo Coutinho, o Celão (PSD), 
se mostrou mais tranquilo 
com a aprovação da emenda, 
já que ela assegura que os 
serviços de tratamento de 
esgoto, abastecimento de 
água e coleta de resíduos não 
deixarão de ser regulados em 
nenhum momento.

“Agora temos uma tranqui-
lidade, pois não vamos ficar 
sem a agência reguladora por 
nenhum período. A redação 
da emenda é clara, a Arsaeg 
só será extinta a partir do mo-
mento que tivermos uma nova 
agência. Com essa emenda me 
sinto mais tranquilo quanto a 
essa situação”, concluiu.

Prévia – A votação da última 
quinta-feira pode ter indicado 

como deve ficar o placar na 
próxima terça-feira. Dos dez 
vereadores votantes, apenas 
Nei Carteiro (MDB) se posi-
cionou contra a extinção da 
Arsaeg. O parlamentar usou 
a tribuna para defender seu 
posicionamento e citou que 
a agência tem prestado, nos 
dois últimos anos, um bom 
serviço ao município.

“São vários documentos que 
comprovam que os membros 
técnicos do Arsaeg demons-
traram as ações que o Saeg 

deveria ter. E simplesmente 
o Saeg fechou os olhos, nem 
ligou. Não distante a isso, um 
ano atrás, profissionais do 
Arsaeg solicitaram ao prefeito 
que mandasse à Câmara um 
projeto de lei que daria a eles 
autonomia das sanções, pois 
eles (Arsaeg) estavam mandan-
do para o Ministério Público. 
Com isso eles teriam a caneta 
nas mãos. Se quer ter coragem 
para mudar, tem que mudar 
na sua essência”, afirmou o 
emedebista.

Há duas semanas, o prefeito 
Marcus Soliva (PSB) foi à Câ-
mara defender a proposta. Ele 
respondeu os questionamen-
tos dos vereadores e rebateu 
críticas à extinção. Os dois 
principais motivos citados 
pelo prefeito são a economici-
dade que, segundo Soliva, será 
gerada com a contratação de 
outra agência, e a ineficiência 
ao longo dos últimos anos. “O 
Arsaeg tem um custo para a 
Saeg (Companhia de Águas, 
Esgoto e Resíduos) próximo de 

Marcus Soliva conquistou importante vitória na Câmara, com aprovação em primeira discussão, Prefeitura fica mais perto de extinguir Arsaeg
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R$ 1 milhão por ano. A cida-
de de Aparecida contratou a 
agência reguladora de Jacareí 
pagando 0,5%. Aparecida 
paga R$ 7 mil para regula-
ção, enquanto a gente paga 
R$ 70 mil. É uma diferença 
significativa para os cofres 
da Saeg”, exemplificou Soliva, 
que defende que uma possível 
terceirização da regulação 
dos serviços pode gerar uma 
economia de R$ 700 mil por 
ano para a Companhia.

O vereador Fabrício Dias 

(MDB) citou que a Arsaeg foi 
criada com poder de polícia 
para emitir sanções, mas não 
foram dadas as ferramentas 
para que a entidade agisse 
como agência reguladora. Ou-
tro apontamento foi o quadro 
diretivo da agência, que conta 
com membros indicados e 
não exerciam a fiscalização. 
Dias destacou o alto custo 
para manter a Arsaeg e a ar-
recadação de 1,75% da Saeg 
(Companhia de Águas, Esgoto 
e Resíduos), na comparação o 
percentual de 0,5% cobrado 
por outras agências. Por isso, 
votou a favor da extinção. 

"Hoje, infelizmente, temos 
que admitir que a cidade foi 
incompetente para manter 
essa empresa. Ao longo desses 
12 anos foram R$ 10 milhões 
repassados para a Arsaeg, e 
nós vamos fechar essa em-
presa. A população de Guara-
tinguetá pagou imposto para 
manter a empresa por esses 
anos, e por total incompe-
tência e incapacidade, ou até 
mesmo má fé de alguns gesto-
res, ela se tornou ineficiente”, 
concluiu o parlamentar, que 
citou ainda o número de 
cargos de confiança da Saeg, 
pedindo uma possível redução 
do quadro com a finalidade de 
dar economicidade aos cofres 
da companhia.

Também votaram a favor da 
extinção os vereadores Már-
cio Almeida (PPS), Luizão (PR), 
Marcelo da Santa Casa (PSD), 
Marcos Evangelista (PSDB), 
Pedro Sannini (PTB), Décio Pe-
reira (MDB), Tia Cleusa (MDB) 
e Dr. Maurício Werneck (PSB). 
A votação final acontece na 
próxima sessão, terça-feira, 
às 18h.

Ex-prefeito Edno Felix é indiciado por nepotismo e 
contratação de funcionários fantasmas em Potim
Para Seccold, Nenê estourou limite de gastos com folha salarias em 2016 e indicou amigos e parentes

Leandro Oliveira
Potim

O ex-prefeito de Potim, Edno 
Félix, o Nenê (PSD), foi alvo 
de uma nova investigação da 
Polícia Civil. Através do Sec-
cold (Setor de Combate à Cor-
rupção, Crime Organizado e 
Lavagem de Dinheiro) de Gua-
ratinguetá, foi concluído um 
inquérito policial que aponta 
nepotismo e irregularidades 
em nomeações de servidores 
públicos comissionados no 
exercício de 2016.

A investigação contou com 
apoio do Tribunal de Contas do 
Estado, que também apontou 
uma série de irregularidades 

na administração de Nenê. 
Indicações de amigos e pa-
rentes, tanto do prefeito como 
de secretários, para cargos 
comissionados da Prefeitura 
de Potim foram constatados 
pelo TCE e pelo Seccold. A 
manobra configura crime de 
responsabilidade de prefeitos.

De acordo com o aponta-
mento, houve violação da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, 
que tem como teto 54% de 
gastos do orçamento com o 
pagamento da folha salarial 
para os servidores munici-
pais do Executivo. Em 2016, 
a Prefeitura estourou o teto 
previsto e pagou 63,90% da 
receita corrente líquida. 

Delegado titular do Seccold, 
Dr. Francisco Sannini Neto 
deu detalhes do inquérito. 
“Não sei precisar o número de 
nomeações, mas foram várias. 
O próprio TCE apontou ao 
prefeito que essas nomeações 
eram irregulares, até porque 
muitos servidores nem com-
pareciam aos expedientes. Era 
o que rotulamos de servidores 
fantasmas. Em virtude desses 
apontamentos do TCE, na 
época, o prefeito exonerou boa 
parte dos servidores e outros 
permaneceram”, contou.

Segundo o delegado, o Tribu-
nal de Contas vai desenvolver 
a parte administrativa do caso.

A Polícia Civil sugeriu que o 

ex-prefeito fique proibido de 
exercer qualquer cargo públi-
co até o final do processo. O 
inquérito foi enviado ao Poder 
Judiciário e pode ser apreciado 
pelo Ministério Público.

Reincidência – Em 2016, 
a Polícia Civil, o Ministério 
Público e o TCE determina-
ram o afastamento de Edno 
Félix, que era investigado por 
uma série de irregularidades, 
entre elas desvio de verba de 
medicamentos e da merenda 
escolar.

No fim do ano passado, o 
Seccold desarticulou um es-
quema que fraudou plantões 
médicos na rede municipal 
de Potim em até R$ 500 mil.

Na investigação atual foram 
descobertas irregularidades na 
secretaria Municipal de Saúde 
durante a administração de 
Edno Felix. Os crimes iam de 
falsidade ideológica a peculato.

O ex-prefeito não foi localiza-
do pela reportagem para res-
ponder sobre o novo inquérito 
instaurado na cidade.Edno Felix, o Nenê, ex-prefeito é acusado por nepotismo em Potim

Fotos: Reprodução
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Prefeitura aumenta ações de 
fiscalização sobre transporte 
clandestino nas ruas de Lorena
Motoristas ilegais são multados; iniciativa tem ação conjunta entre PM e Prefeitura

Da Redação
Lorena

Dando continuidade ao tra-
balho de fiscalização contra 
o transporte clandestino em 
Lorena, a Prefeitura revelou 
na última quinta-feira que 
motoristas foram flagrados 
desrespeitando a lei na úl-
tima semana. Além de mul-
tados, os condutores ilegais 
perderam pontos em suas 
CNH’s (Carteira Nacional de 
Habilitação).

Divulgado no site oficial da 

Prefeitura na última quinta-
-feira, o balanço da última 
ação de fiscalização apontou 
que foram realizadas aborda-
gens à veículos suspeitos em 
diversos trechos estratégicos 
do município, principalmente 
próximos a pontos de ônibus. 
Geralmente, estes locais são 
escolhidos pelos motoristas 
clandestinos para oferece-
rem o serviço ilegal, já que se 
aproveitam da concentração 
de passageiros que aguar-
dam seus ônibus circulares 
ou intermunicipais. 

De acordo com a Prefei-
tura, na última semana três 
condutores foram flagrados 
atuando de forma clandesti-
na na cidade.

Seguindo o Código de 
Trânsito Brasileiro, os mo-
toristas foram multados 
em R$ 130,16 e também 
penalizados com a perda de 
quatro pontos na carteira de 
habilitação.

As ações de fiscalização 
contam com a participação 
conjunta de agentes da Guar-
da Civil Municipal, secretaria 

de Trânsito e Polícia Militar. 
“Estamos trabalhando com 
a união das forças de segu-
rança da cidade, visando a 
identificação dos infratores 
para a devida abordagem, 
autuação e, consequente-
mente, a apresentação da 
ocorrência na delegacia de 
Polícia, já que o condutor 
está cometendo uma contra-
venção penal prevista no ar-
tigo 47, exercendo profissão 
irregularmente”, ressaltou 
o secretário de Segurança 
Pública, Carlos Lescura.

Guardas municipais de Lorena reforçaram o trabalho de fiscalização sobre a atuação do transporte clandestino nas ruas da cidade
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Governo do Estado investe R$ 66,8 milhões 
em escolas estaduais pelo Vale do Paraíba

Da Redação 
Região 

Cidades da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba) comemoraram no 
último fim de semana, após o 
anúncio do governador João 
Doria (PSDB) e o secretário 
de Estado da Educação, Ros-
sieli Soares, do investimento 
de R$ 66,8 milhões em obras 
e reformas em 88 escolas 
da rede estadual do Vale do 
Paraíba, no programa Escola 
Mais Bonita.

Entre as escolas que rece-
berão as obras de reforma 
estão Aparecida, Cachoeira 
Paulista, Canas, Caraguatatu-
ba, Cruzeiro, Guaratinguetá, 
Lorena, Pindamonhangaba, 
Piquete, Potim, Roseira, Sil-
veiras e Ubatuba.

Informa o anúncio do go-
vernador que a execução 
começa neste ano e será 
feita por meio de convênio 
da secretaria Estadual da 
Educação com a FDE (Funda-

ção para Desenvolvimento da 
Educação).

No total, no Estado haverá 
o investimento de R$1,1 bi-
lhão em reformas de 1.384 
escolas, que ocorrerá de 

forma escalonada nos próxi-
mos três anos. Para este ano 
estão previstas obras em 630 
escolas, que custarão R$ 439 
milhões.

Em 2020, o Governo do 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 032/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2019
TIPO: Menor Taxa de Administração
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento 
de cartão alimentação eletrônico/magnético destinados aos servidores públicos municipais 
de Silveiras/SP, conforme especificações constantes do Termo de Referência-Anexo 
I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA 
DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, 
DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e, ainda, conforme 
o caso, DA DECLARAÇÃO QUE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE: 25/06/2019, às 09:00 horas. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA 
DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira 
Azevedo, 52, Centro, em Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes e documentos 
exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra à disposição dos interessados no sítio da 
Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, 
menu Licitações.
Silveiras, 10 de junho de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 033/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2019
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de diagramação, arte e impressão 
de material gráfico, conforme especificações constantes do Termo de Referência-Anexo 
I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA 
DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, 
DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e, ainda, conforme 
o caso, DA DECLARAÇÃO QUE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE: 25/06/2019, às 14:00 horas. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA 
DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira 
Azevedo, 52, Centro, em Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes e documentos 
exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra à disposição dos interessados no sítio da 
Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, 
menu Licitações.

Silveiras, 11 de junho de 2019.
Guilherme Carvalho da Silva

Prefeito Municipal

Estado de São Paulo vai desti-
nar R$ 549 milhões para me-
lhorias de infraestrutura de 
660 unidades. Já em 2021, 
haverá o investimento de R$ 
109 milhões em 94 escolas.

A escola estadual Arnolfo Azevedo, uma das que receberá reforma com verba liberada pelo governo Doria
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PREFEITURA DE LORENA
Nota de Rerratificação

Pregão Presencial Nº 53/19 PROC. Nº 274/19
O Município de Lorena-SP torna público o Edital Rerratificado, cujo 
objeto é a aquisição de ventiladores de parede para uso nas unidades 
da rede municipal de ensino. A alteração no edital consta: no valor 
unitário dos ventiladores, sendo assim também alterando no valor 
total da aquisição; e na especificação do objeto no Anexo I - Termo 
de Referência e no Anexo IV - Modelo de Proposta. A sessão de 
Licitação ocorrerá no dia 27 de Junho de 2019 às 09h30min. O 
restante permanecerá inalterado. Informações (12) 3185 - 3000, ramal 
3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Nota Julgamento de Habilitação:

Tomada de Preço n°. 06/19 - Proc. nº. 254/19

O Município de Lorena-SP torna público o julgamento de 
Habilitação da Tomada de Preço 06/2019 cujo objeto é 
Contratação de empresa especializada para a prestação de 
serviços de apoio à adequação da estrutura organizacional da 
administração direta, revisão de Plano de Cargos e Carreira para 
os servidores do Quadro Geral da Prefeitura Municipal de Lorena 
e Revisão do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. A 
Comissão de Licitação, juntamente com o apoio técnico após 
análise dos documentos apresentados pelos licitantes para o 
cumprimento dos requisitos de habilitação do Edital, decidem 
HABILITAR as empresas: Carreira Sociedade de Advogados, 
Perfix Assessoria e Consultoria Ltda. – EPP, Audipam – Auditoria 
e Processamento em Administração Municipal Eirel. – EPP e 
INABILITAR o Instituto Zambini. Fica aberto o prazo para o 
cumprimento do disposto no artigo 43, III da Lei 8.666/93. O 
Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados 
no Prédio da Prefeitura 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, das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATO 
Nº 98/2019 – PROC. Nº 4703/19 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação da empresa especializada em prestação de 
serviço de troca de areia em filtros de piscina, com fornecimento 
de material, para o Complexo Aquático localizado no Centro Social
Urbano – CSU. SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVARES ME
CNPJ Nº: 14.342.477/0001-60
VALOR TOTAL: R$ 5.935,00 (cinco mil novecentos trinta e cinco 
reais) VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
DATA DA ASSINATURA: 10/06/2019

 PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 
323/19-SUP; 1277/19-GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso 
II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na Aquisição de bobina 
de TNT para o Centro e Esterilização Animal, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, para contratação 
da seguinte empresa:
CARLOS A. CORDEIRO AFONSO LOJA ME
CNPJ Nº: 14.553.664/0001-92

 PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da 
Lei nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo 
nº 325/19-SUP; 5127/19-GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso 
II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na Aquisição de capas 
para colete de proteção balística, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Segurança, para contratação da seguinte 
empresa:
BLINTEC – TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
BLINDAGEM EIRELI ME CNPJ Nº: 86.928.348/0001-69

 PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO

O Prefeito com fundamento nos artigos 77, 78, I, II, IV e 79 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e no parecer nº 360/19, emitido no Processo 
Administrativo nº 3063/2019-GPRO, resolve RESCINDIR o Contrato
nº 20/19, oriundo da Chamada Pública nº 01/18, cujo objeto é a 
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, resolvem de comum 
acordo rescindir o Contrato acima citado, a seguinte empresa:
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS VALE DO PARAIBA 
COOPERVALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
CNPJ Nº: 19.698.031/0001-96

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
RETIFICAÇÃO DO TEMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista a homologação do Concurso Público Edital 001/2018, 
vem por meio deste CANCELAR O TERMO DE CONVOCAÇÃO 
ocorrido no dia 07/06/2019 para o cargo de Professor do Ensino 
Básico II – Português em nome de MARISA FERNANDES 
CARDOSO.
Lorena, 10 de JUNHO de 2019.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal
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Assaltantes surpreendem Prefeitura e levam 
R$ 14 mil de atendimento social em Piquete
Dupla de criminosos rouba R$ 14 mil da secretaria de Finanças; Polícia Civil investiga o caso e serviço é alterado

Lucas Barbosa 
Piquete

A Polícia Civil de Piquete 
abriu um inquérito para tentar 
identificar os dois crimino-
sos que assaltaram a sede da 
Prefeitura na tarde da última 
quarta-feira. Armada, a dupla 
roubou R$ 14 mil que seriam 
destinados ao pagamento de 
um beneficio social a 32 mo-
radores de baixa renda.

Segundo a prefeita Ana Maria 

de Gouvêa, a Teca (PSB), os 
assaltantes invadiram o Paço 
Municipal por volta das 15h, 
se dirigindo diretamente à 
sala da secretaria de Finanças. 
Encapuzados, os criminosos 
obrigaram uma servidora mu-
nicipal a entregar o dinheiro 
que estava guardado no local.

Na sequência, a dupla fugiu 
em um carro, modelo Senata, 
da marca Hyundai, que estava 
estacionado próximo à entrada 
da Prefeitura, reforçando a 

hipótese de que um terceiro 
homem participou da ação. O 
veículo foi abandonado pelos 
assaltantes três horas depois 
do crime na rodovia BR-459, 
que liga Piquete à região Sul 
de Minas Gerais.

O automóvel havia sido rou-
bado poucas horas antes do 
assalto à Prefeitura, também 
na BR-459. Na ocasião, os cri-
minosos renderam o motorista 
de um caminhão, forçando-o 
atravessar o veículo na pista e 

impedindo a passagem do carro 
de passeio. Os motoristas não 
foram feridos durante a ação.

De acordo com Teca, o valor 
roubado seria destinado ao pa-
gamento do programa “Frente 
de Trabalho”, em que cinquenta 
moradores em situação de 
vulnerabilidade social prestam 
serviços de manutenção no 
município, e em contrapartida 
recebem cursos profissiona-
lizantes e auxílios financeiros 
que variam entre R$ 100 e 
R$400 mensais. Antes do crime, 
18 beneficiários já haviam reco-
lhido seus pagamentos. “Acre-

dito que os assaltantes tinham 
informações importantes como 
a data de pagamento e o local 
de armazenamento destes re-
cursos. É importante destacar 
que realizamos a entrega dos 
valores no Paço Municipal, 
porque diversos beneficiários 
não possuem conta bancária. 
Registramos um boletim de 
ocorrência e torcemos para 
que estes criminosos sejam 
presos”, revelou a prefeita.

Além de lamentar o fato do 
município não possuir condi-
ções financeiras para promo-
ver melhorias no sistema de 

segurança do prédio, a chefe 
do Executivo afirmou que será 
alterada a forma de pagamento 
dos benefícios. Temendo no-
vos assaltos, ela preferiu não 
revelar mais detalhes sobre a 
mudança dos procedimentos.

A equipe Jornal Atos entrou 
em contato com a Polícia Civil 
de Piquete na manhã da última 
sexta-feira, sendo informada 
que durante a investigação 
estão sendo realizadas diver-
sas diligências na tentativa de 
identificar os criminosos.

Até o fechamento desta edi-
ção, ninguém havia sido preso.

Prefeitura abre concurso 
com 127 vagas em Pinda

Da Redação
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba divulgou o edital 
de um concurso público com 
127 vagas para estudantes 
do ensino fundamental, mé-
dio, superior e técnico. As 
inscrições devem ser feitas 
exclusivamente pela internet.

O valor da taxa de inscrição 
varia de acordo com a esco-
laridade exigida para a vaga, 
sendo R$ 9,10 para ensino 
fundamental; R$ 9,12 para 
empregos médio/técnicos; e 
R$ 9,13 para ensino superior.

A jornada de trabalho é 
de quarenta horas semanais 
e os salários variam entre 
R$1.168,14 e R$ 15.883,19.

As oportunidades são para 

os cargos de agente comu-
nitário de saúde, agente de 
organização escolar, agente 
do controle vetor, ajudante 
(obras/geral), arquiteto, as-
sistente de serviços gerais, 
assistente social, auxiliar de 
almoxarife, auxiliar de classe, 
auxiliar de enfermagem, au-
xiliar de topografia, auxiliar 
em saúde bucal, biomédico 
citologista, coveiro, dentista, 
desenhista, diretor de escola, 
eletricista, enfermeiro, enge-
nheiro, fiscal de obra, fiscal de 
posturas, fiscal sanitário, fisio-
terapeuta, guarda, mecânico, 
mecânico de equipamentos 
especiais, médico ambula-
torial em clinicas básicas e 
especialidades (psiquiatra), 
médico do programa saúde 
da família, médico do trabalho, 

médico plantonista (clínico 
geral), médico plantonista 
(pediatra), motorista especia-
lizado, nutricionista, oficial 
de administração, operador 
de máquinas, pedreiro, pro-
fessor de educação básica 1 
(ensino fundamental/infantil), 
professor de educação física, 
protético, psicólogo, recep-
cionista, secretário de escola, 
servente de obras, supervisor 
de área de controle de vetores 
para vigilância epidemiológi-
ca, técnico em enfermagem, 
técnico em nutrição, telefo-
nista, terapeuta ocupacional 
e topógrafo. 

As inscrições devem ser fei-
tas até o dia 6 de julho no site 
iuds.org.br. A aplicação das 
provas objetivas está prevista 
para o dia 4 de agosto.


