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COMPRE SEM
SAIR DE CASA

O Hospital de Piquete; cidade está no centro de investigações após denúncias sobre contratos de 2020

Fotos: Leandro Oliveira

O ex e o atual presidente da Câmara de Guaratinguetá; Celão coleciona três mandatos e Arilson Santos cumpre única gestão com alteração

Câmara aprova projeto que põe fim  
a reeleição à presidência em Guará
Alteração impossibilita que outros cargos da mesa diretora se mantenham; Celão e Arilson divergem

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

A Câmara de Guaratinguetá 
aprovou, na última terça-fei-
ra, o fim da reeleição para a 
presidência da Casa dentro 
de uma mesma legislatura. 
A proposta teve parecer 
favorável da mesa diretora 
e recebeu o sim de 9 dos 11 
vereadores.

O projeto entrou em debate 
em novembro de 2020. Neste 
ano voltou à discussão, após 
solicitação dos vereadores 
Nei Carteiro (MDB), Fabrício 
da Aeronáutica (MDB), Mar-
celo da Santa Casa (PSD) e 
Márcio Almeida (PSC).

Além dos autores, votaram 
pela proposta Alexandra An-
drade (PL), Dani Dias (PSC), 
Pedro Sannini (PSC), Vantuir 
Faria (MDB), e Arilson Santos 
(PSC). Os votos contra o fim 
da reeleição foram de Marce-
lo Coutinho, o Celão (MDB) e 
Rosa Filippo (PSD).

Contrário ao projeto, Celão, 
que foi presidente da Câmara 
por três biênios consecutivos 
(2015/2016, 2017/2018 e 
2019/2020), não escondeu 
a rejeição à medida. “Eu 
acredito que nós temos hoje 
o que é mais viável para não 

haver uma reeleição, que é o 
voto. Se nós vereadores não 
quisermos reeleger ninguém 
dentro da Câmara, temos essa 
prerrogativa através do voto”, 
destacou durante a votação. 
“Eu tenho outro ponto de 
vista. Acho que é um projeto 
antidemocrático”, frisou.

Com a aprovação, a chance 
de um presidente da Casa se 
reeleger (o que havia sido 
aprovado em 2016) se torna 
barrada. Além do presidente, 
está proibida também a ree-
leição de qualquer um dos 
membros da mesa diretora 
para o mesmo cargo.

“Eu não seria hipócrita, 
demagogo, em momento 
algum, de votar contra um 
projeto do qual eu fiz uso 
da prerrogativa”, completou 
Celão, ainda na tribuna.

O atual presidente da Câ-
mara de Guaratinguetá, 
Arilson Santos, que foi favo-
rável ao projeto, contrariou 
o antecessor e destacou 
que acredita que a vota-
ção mostra a democracia 
dentro do Legislativo “Um 
grande passo foi dado, isso 
demonstrou a pluralidade. 
A votação favorável teve 
votos dos quatro partidos, 
o que mostra que foi o que 
a maioria queria”, exaltou.

Desdobramento de apuração tem indício de manipulação; ação passa por Aparecida, Guará e Potim

PF apura fraudes em licitações da Saúde e 
aponta esquema em Piquete no último ano

Lucas Barbosa
RMVale

Apurando um esquema 
de lavagem de dinheiro e 
de fraudes em licitações na 
área da Saúde, a PF (Polícia 
Federal) deflagrou uma ope-
ração na manhã da última 
quinta-feira (15) em quatro 
cidades da região. O trabalho 
é o desdobramento de uma 
ação realizada no ano passa-
do que investigou o desvio de 
verbas públicas em Piquete.

De acordo com a PF de Cru-
zeiro, a operação, batizada 
de ‘Quid Pro Quo’ (expressão 
em latim que significa “tomar 
uma coisa por outra”), cum-
priu 12 mandados de busca 
e apreensão em casas de 
empresários e funcionários 
públicos em Aparecida, Gua-
ratinguetá, Potim, Taubaté e 
na capital paulista. 

Apesar de afirmar que 
não pode revelar quais pre-
feituras têm contratos sob 

suspeita e servidores munici-
pais investigados, a delegada 
da PF de Cruzeiro, Luciana 
Gebrim, informou que nove 
profissionais foram afastados 
de suas funções públicas.  

Além dos membros do 
Executivo, um grupo de em-
presários sofreu o bloqueio 
de suas contas bancárias e 
sequestro de bens. 

Segundo a delegada, os 
integrantes da quadrilha são 
investigados desde a opera-
ção “Phármaco”, deflagrada 
em 15 de maio de 2020 em 
Piquete. Na ocasião, os poli-
ciais apuraram fraudes em 
licitações, desvio de verba da 
Saúde e superfaturamento 
no preço de medicamentos 
e insumos médico-hospita-
lares fornecidos à Prefeitura. 
Um servidor municipal, que 
até hoje não teve sua iden-
tidade divulgada à mídia, 
foi afastado do cargo por 
envolvimento no caso. “Os 
materiais apreendidos na 
ação de Piquete revelaram 

a associação criminosa de 
um grupo de empresários 
responsáveis por fraudes 
em licitações em diversas 

prefeituras do Vale e outras 
regiões, sendo que um deles 
teve seu recolhimento domi-
ciliar decretado na operação 

desta última quinta-feira”, 
explicou Luciana. 

A delegada informou ain-
da que a próxima etapa do 

trabalho será a análise dos 
novos documentos e mate-
riais apreendidos nas casas 
dos investigados. 

Em nota oficial, a PF de-
talhou que o esquema con-
sistia na “manipulação de 
orçamentos estimativos e na 
montagem de editais, com a 
entrega de produtos super-
faturados, em quantidade 
inferior à do contrato. De 
antemão, já se sabia quem 
seria o vencedor, tendo em 
vista ajuste prévio realizado 
com servidores municipais 
que em troca recebiam van-
tagens econômicas (trecho 
do documento)”.

Caso sejam comprovadas 
suas participações no esque-
ma fraudulento, os envolvidos 
responderão por associação 
criminosa, corrupção ativa ou 
passiva, fraude em licitações 
e lavagem de dinheiro. Eles 
podem ser condenados até 
29 anos de prisão.

Como a primeira operação 
da PF apurou fraudes no 
setor da Saúde da Prefeitu-
ra de Piquete em 2020, a 
reportagem do Jornal Atos 
solicitou um posicionamento 
da ex-prefeita, Ana Maria de 
Gouvêa, a Teca (PSB), mas 
ela preferiu não se manifes-
tar, afirmando que não está 
ciente do atual andamento 
das investigações.

Fotos: Arquivo Atos
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Guaratinguetá - que recebeu essa 
semana a boa notícia que o Governo 
do Estado autorizou a abertura de lici-
tação para concessão dos serviços de 
operação e adaptação da infraestru-
tura aeroportuária. O aeroporto Edu 
Chaves, o único do Vale do Paraíba, 
está inserido entre os 22 da rede es-
tadual dos blocos Noroeste e Sudeste 
aprovados para o plano de outorga e 
regulamentação. A Admninistração 
Marcus Soliva comemorou a decisão 
do governador João Dória, porque 
abre a cidade para o fluxo da aviação 
comercial, fomentando o turismo e 
a capacidade comercial, primordial 
para a retomada do município neste 
pós pandemia.   

Hospital Regional - O assunto 
que movimenta cidades como Cru-
zeiro e Lorena em torno no tema e 
que o Governo do Estado procrastina 
uma decisão: se há interesse ou não 
em construir uma nova unidade de 
saúde para atender o Médio Vale 
e Vale Histórico; e, se o plano for 
utilizar estruturas como as Santas 
Casas dos municípios envolvidos, 
o por quê o silêncio do Estado? En-
quanto os prefeitos Thales Gabriel e 
Sylvio Ballerini se mobilizam para 
ganhar a preferência do projeto, o 
governador João Doria, que poderia 
terminar a polêmica com um simples 
telefonema, segue com seu olhar fito 
na Presidência da República.

*Liliana Corrêa Leite – Advogada, Mestre em Direito, Professora de 
Graduação e Pós Graduação em Direito do Trabalho

e Processo do Trabalho. E-mail: lilianacorrealeite@hotmail.com 
Celular/Whatsapp: (12) 9 97717670.

Redes Sociais e os benefícios 
por Incapacidade

opiniãoopinião

Dra. Liliana Corrêa Leite*

Desde 2016 o INSS (Ins-
tituto Nacional do Seguro 
Social) iniciou a realização 
do chamado “pente fino” em 
suas agências. Trata-se de uma 
operação da Autarquia para 
atualizar informações sobre o 
auxílio-doença (benefício por 
incapacidade provisória) e a 
aposentadoria por invalidez 
(benefício por incapacidade 
permanente) concedidas aos 
seus segurados.

Em que pese a suspensão 
de perícias provenientes da 
pandemia do coronavírus, é 
certo que essas avaliações serão 
retomadas assim que possível 
pelo Instituto.

O que talvez nem todos sai-
bam é que as redes sociais, há 
algum tempo, vêm sendo utili-
zadas como meio de prova em 
demandas judiciais de diversas 
naturezas e também na análise 
de benefícios por incapacidade 
realizadas pelo INSS. A própria 
ANASPS (Associação Nacio-
nal de Servidores Públicos, da 
Previdência e da Seguridade 
Social) já se manifestou sobre 
a possibilidade de inspeção nas 
publicações realizadas pelos 
beneficiários em seus perfis, 
tais como Facebook, Instagram 
e outros.

A ideia sustentada é de que 
a perícia da autarquia vai além 
dos exames físicos do segura-
do. Ela busca a avaliação de 
todo o contexto vivenciado por 
este, se utilizando de todos os 
dados disponíveis para enten-
der a sua situação verídica.

Assim, se temos um afas-
tamento por problemas orto-
pédicos de um determinado 

cidadão, e em suas redes sociais 
temos publicações rotineiras 
de suas participações em jogos 
de futebol, como justificar que 
esse trabalhador deverá se man-
ter afastado do exercício de seu 
trabalho?

De igual forma, se as redes 
sociais nos contam que a vida 
do segurado é regada a festas 
e viagens durante todo o ano, 
enquanto este apresenta como 
motivo do afastamento laboral a 
depressão profunda, é possível 
que a continuidade na percep-
ção do benefício previdenciário 
seja prejudicada.

Evidentemente, cada caso 
deverá ser analisado dentro 
de suas peculiaridades e na 
hipótese de abuso por parte da 
Autarquia no cancelamento de 
benefícios, o Judiciário deverá 
ser acionado para reverter essa 
situação.

Não se pode supor, na linha 
dos exemplos acima mencio-
nados, que uma simples foto 
sorrindo em uma rede social 
desconfigure uma possível 
depressão. Todavia, inegável 
que a exposição midiática que 
caracteriza nossas relações so-
ciais na atualidade passaram a 
contribuir de forma ostensiva 
para suposições mínimas acerca 
da saúde daqueles que manu-
seiam seus perfis.

Se de um lado, temos no 
órgão previdenciário uma má-
quina injusta de negar direitos a 
quem de fato os tem, por outro 
temos o abuso de segurados que 
se utilizam de benefícios devi-
dos em razão de afastamentos 
que não se justificam, onerando, 
assim, todo o sistema

Com R$1,8 milhão, Lorena 
retoma auxílio a famílias 
afetadas pela crise da Covid
Cidade registra aumento de 1.029 famílias carentes em 
menos de um ano, com o reflexo da pandemia; nova 
versão garante benefício com três parcelas de R$100

A Prefeitura de Lorena retomou 
o programa de Auxílio Emergen-
cial Temporário para famílias em 
situação de vulnerabilidade social. 
A nova edição contará com um 
investimento superior a R$1,8 
milhão distribuído em três parce-
las. Mais de seis mil famílias serão 
beneficiadas.

Anunciado pelo prefeito Sylvio 
Ballerini (PSDB) durante a última 
sessão de Câmara, realizada na 
segunda-feira (12), e reafirmado em 
entrevista ao Atos no Rádio no dia 
seguinte, o programa deve atender 
1.029 famílias a mais do que em seu 
lançamento em 2020.

Iniciado em maio do ano passado, 
na gestão de Fábio Marcondes (sem 
partido), o programa, pioneiro na 
região repassou três parcelas de 
R$122,44 e uma de R$300 a 5.132 
famílias. Com o impacto econômico 
e social, devido a pandemia da Co-
vid-19, atualmente 6.161 famílias 
cadastradas no CadÚnico serão 
atendidas com a nova versão de 
três parcelas de R$ 100, a partir 
do próximo dia 15.

Para a dona de casa Beatriz Au-
xiliadora, de 33 anos, o auxílio tem 
um grande peso na renda familiar. 
Beatriz mora no bairro Ponte Nova 
com seu companheiro, afastado do 
trabalho devido a pandemia, e três 
filhos, um de dez, outro de sete anos 
e um bebê de 21 dias. Desemprega-
da, Beatriz frisou que o valor deve 
ser investido na alimentação das 
crianças. “Por causa que agora tá 
difícil né, todas crianças dentro de 
casa, é almoço e janta todos os dias. 
Fora as verduras que a gente tem 

Rafaela Lourenço
Lorena

Ballerini, que anunciou três novas parcelas do auxílio emergencial a famílias carentes

Fotos: Rafaela Lourenço

Estado libera comércio e cultos 
em nova fase do Plano São Paulo
Com redução de internações e queda na ocupação de leitos, governo 
avança para liberação gradual e segura de serviços não essenciais

Em uma coletiva de imprensa 
realizada nesta sexta-feira (16) no 
Palácio dos Bandeirantes, o Governo 
do Estado de São Paulo anunciou a 
reabertura de comércio e a reali-
zação de cultos (com restrições) a 
partir deste domingo (18). Denomi-
nada “fase de transição", a medida 
flexibiliza atividades comerciais e 
religiosas a partir deste domingo 
(18).

Na primeira semana, entre os dias 
18 e 23, o comércio, incluindo lojas 
de shopping, estará apto a funcionar 
das 11h às 19h. Na sequência, de 24 
a 30 de abril, será a vez do setor de 
serviços como restaurantes e simi-
lares (lanchonetes, casas de sucos, 
bares com função de restaurante), 
salões de beleza e barbearias, ati-
vidades culturais, parques, clubes 
e academias. O horário de funcio-
namento será das 11h às 19h, com 
exceção das academias, que poderão 
abrir das 7h às 11h e das 15h às 19h.

Ainda segundo o Estado, a capa-
cidade de ocupação foi limitada em 
25% da capacidade do local. No en-
tanto, o toque de recolher das 20h às 
5h e o teletrabalho para atividades 
administrativas foram mantidas na 
nova etapa.

Marcelo Augusto dos Santos
RMVale

A Rua Principal, no Centro; Estado anuncia fase de transição e amplia flexibilização

que estar comprando toda semana 
para não deixar as crianças sem. 
Está me ajudando bastante”. Até o 
momento, eles não recebem auxílio 
de outros programas sociais como 
Bolsa Família ou cestas básicas.

Segundo o prefeito Sylvio Ballerini 
(PSDB), o projeto é fruto de conver-
sas com os vereadores e a população 
que pediam pela retomada, com o 
secretariado e um amplo estudo or-
çamentário. “Acho que é o momento 
que você tem que dar uma atenção a 
população. Quem já fez a gente tem 
que parabenizar, e a gente não pode 
também deixar de fazer isso. É uma 
ajuda significativa”.

Segundo a Sads (Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento So-
cial), os beneficiários receberão os 

pagamentos nos dias 15 de maio, 
junho e julho pelo mesmo cartão 
alimentação Alelo utilizado na pri-
meira versão.

Os cadastrados que perderam o 
cartão devem solicitar a segunda via 
na sede da secretaria antes da data 
de depósito. Os atendimentos são 
realizados de segunda a sexta-feira 
das 8h às 17h. Os novos incluídos 
no programa receberão os cartões 
antes da data prevista para o início 
do auxílio

A secretaria ressaltou ainda que 
o projeto já passou pelo Conselho 
Municipal de Assistência Social, 
e até o fechamento desta matéria 
estava com o departamento jurídico 
da Prefeitura para ser encaminhado 
para a votação na Câmara.

Segundo o vice-governador e se-
cretário de governo, Rodrigo Garcia, 
a fase de transição permite que o 
Estado siga com a flexibilização sem 
riscos de retroceder no enfrentamen-
to da pandemia. “A fase de transição 
é necessária para que possamos dar 
passos seguros adiante, sem o risco 
de retroceder. O apoio da população 
nesse novo momento da pandemia 
continua sendo fundamental, não 

é hora de baixarmos a guarda”, 
afirmou.

Covid – A RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) registrou, até esta sexta-feira, 
161,9 mil casos de Covid-19 e mais 
de três mil mortes pela doença. Além 
disso, apresenta uma taxa de 85% de 
ocupação de leitos de UTI (Unidade 
de Tratamento Intensivo) e 66% de 
ocupação de enfermaria.

Fotos: Marcelo A dos Santos
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PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 019/2021
PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2021
TIPO: Menor Preço Global
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de 
organização, elaboração e realização de Concurso Público e Processo Seletivo, para o 
provimento de cargos do quadro da Prefeitura Municipal de Silveiras/SP, com a efetivação 
de inscrições, preparação e aplicação das provas, elaboração da lista de classificação 
geral de candidatos, bem como, promoção dos atos necessários à referida seleção, 
conforme descrições 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 E DOS ENVELOPES 
PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 05/05/2021, às 9:00 horas. Optando o licitante em 
não credenciar representante para os atos presenciais, a Declaração de que Cumpre 
os Requisitos de Habilitação, a Declaração de ME/EPP (se for o caso), deverão ser 
apresentados em envelopes a parte, devidamente identificados ou avulsos e, os envelopes 
Documentação e Proposta, poderão ser entregues na Diretoria de Licitações, no mesmo 
endereço em que será realizada a Sessão Pública até o dia e horário aprazados no presente 
edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões 
da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 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, item Licitações.
Silveiras, 19 de abril de 2021.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 020/2021
PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2021
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Aquisição de um aparelho de ultrassonografia em atendimento a Secretaria 
Municipal da Saúde, conforme descrições 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 
E DOS ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 04/05/2021, às 9:00 horas. 
Optando o licitante em não credenciar representante para os atos presenciais, a Declaração 
de que Cumpre os Requisitos de Habilitação, a Declaração de ME/EPP (se for o caso), 
deverão ser apresentados em envelopes a parte, devidamente identificados ou avulsos e, 
os envelopes Documentação e Proposta, poderão ser entregues na Diretoria de Licitações, 
no mesmo endereço em que será realizada a Sessão Pública até o dia e horário aprazados 
no presente edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala 
de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 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, item Licitações.
Silveiras, 19 de abril de 2021.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SILVERIAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 021/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2021
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de medicamentos para a Unidade Mista 
de Saúde e Postos de Saúde do município, conforme descrição constante 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 E DOS ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 
06/05/2021, às 09:00 horas. Optando o licitante em não credenciar representante para os 
atos presenciais, a Declaração de que Cumpre os Requisitos de Habilitação, a Declaração 
de ME/EPP (se for o caso), deverão ser apresentados em envelopes a parte, devidamente 
identificados ou avulsos e, os envelopes Documentação e Proposta, poderão ser entregues 
na Diretoria de Licitações, no mesmo endereço em que será realizada a Sessão Pública 
até o dia e horário aprazados no presente edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO 
PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre 
Antonio Pereira Azevedo, nº 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, item Licitações.
Silveiras, 19 de abril de 2021.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SILVERIAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 022/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de medicamentos injetáveis para a Unidade 
Mista de Saúde do município, conforme descrição constante 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 
E DOS ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 07/05/2021, às 09:00 horas. 
Optando o licitante em não credenciar representante para os atos presenciais, a Declaração 
de que Cumpre os Requisitos de Habilitação, a Declaração de ME/EPP (se for o caso), 
deverão ser apresentados em envelopes a parte, devidamente identificados ou avulsos e, 
os envelopes Documentação e Proposta, poderão ser entregues na Diretoria de Licitações, 
no mesmo endereço em que será realizada a Sessão Pública até o dia e horário aprazados 
no presente edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala 
de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 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, item Licitações.
Silveiras, 19 de abril de 2021.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 023/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2021
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de insumos médico-hospitalares para 
a Unidade Mista de Saúde do município, conforme descrição constante 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 E DOS ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 
10/05/2021, às 09:00 horas. Optando o licitante em não credenciar representante para os 
atos presenciais, a Declaração de que Cumpre os Requisitos de Habilitação, a Declaração 
de ME/EPP (se for o caso), deverão ser apresentados em envelopes a parte, devidamente 
identificados ou avulsos e, os envelopes Documentação e Proposta, poderão ser entregues 
na Diretoria de Licitações, no mesmo endereço em que será realizada a Sessão Pública 
até o dia e horário aprazados no presente edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO 
PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre 
Antonio Pereira Azevedo, nº 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, item Licitações.
Silveiras, 19 de abril de 2021.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

Parceria poder público e privado é 
fundamental no setor de saneamento
População é beneficiada com o modelo em parceria com a iniciativa privada

Da Redação
Guaratinguetá

 Em qualquer país do mun-
do, todo serviço de infraes-
trutura básica deve suprir a 
demanda de sua população, 
pois trata-se de serviços 
indispensáveis sem os quais 
não é possível ter o mínimo 
de qualidade de vida. Além 
disso, essa ausência afeta 
outros seguimentos da so-
ciedade como a saúde, a 
educação, a economia e, in-
clusive, a qualidade do meio 
ambiente. Os setores de 
energia, meio de transporte, 
comunicação e saneamento 
básico são alguns exemplos 
desses serviços.

O grande desafio que as 
instituições governamentais 
enfrentam, principalmente 
em países pobres ou emer-
gentes, é o de disponibilizar 
serviços básicos de quali-
dade e de forma universal 
utilizando apenas recursos 
próprios. É nesse sentido 
que as parcerias entre o po-
der público e o setor privado 
tornam-se tão importantes. 
Um exemplo disso é a Par-
ceria Público-Privada, que a 
Guaratinguetá Saneamento, 

mantém com a SAEG, na 
qual fica responsável pelos 
serviços de esgotamento sa-
nitário do município.  “Quan-
do se trata de serviços tão 
essenciais, é fundamental 
que o poder público em suas 
diferentes esferas de atua-
ção, seja federal, estadual e 
municipal, esteja disposto 
a buscar novas estratégias 
e parcerias para atender a 
demanda da população. A 
iniciativa privada já pro-
vou que é uma alternativa 
viável e espera que sua 
contribuição seja cada vez 
mais valorizada”, destacou 
Indiara Guasti, gerente da 
Guaratinguetá Saneamento

O cenário do saneamento 
básico no Brasil demonstra 
uma certa fragilidade, fican-
do evidente a necessidade 
da participação do setor 
privado, já que cerca de 
40% da população não tem 
serviço de coleta de esgoto e 
mais de 50% desse efluente 
não é tratado no país. Há 
ainda, de acordo com dados 
do Instituto Trata Brasil, 
35 milhões de brasileiros 
sem acesso à água tratada e 
também ineficiência quanto 
à coleta e tratamento do 
lixo. Outro grave problema 

é que há anos o investimento 
em saneamento está muito 
abaixo do planejado pelo 
Plansab - Planejamento de 
Saneamento Básico – que 
estabeleceu, em 2013, como 
meta a universalização dos 
serviços de saneamento para 
o ano de 2033. Lamentavel-
mente, sem ampliar signi-
ficativamente os recursos 
financeiros para o setor esse 
objetivo não será atingido.

Guasti defende maior par-
ticipação do setor privado 
no saneamento é essencial e 
destaca que no Brasil apenas 
6% da oferta dos serviços é 
realizada mediante iniciati-
va privada. “No Chile, país 
que atende mais de 90% da 
população com tratamento 

de água e esgoto, o capital 
privado corresponde a 94% 
e isso nos mostra que é 
possível governo e empre-
sa privada estabelecerem 
parcerias de sucesso onde 
o resultado final é o aten-
dimento de qualidade para 
toda população” comenta. A 
gerente também cita como 
exemplo positivo a Atibaia 
Saneamento, outra parceria 
público-privada, que per-
tence ao grupo Iguá Sanea-
mento e que está investindo 
mais de R$60 milhões na 
ampliação e modernização 
da Estação de Tratamento 
de Esgoto Estoril, o que 
representará um benefício 
direto para mais de 85 mil 
munícipes. 
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Lorena assina convênio com Apae para 
ter cinco vagas no Residência Inclusiva
Unidade garante acolhimento a pessoas com deficiência intelectual sob dependência; investimento de R$ 157,5 mil

Marcelo Augusto dos Santos
Lorena

A Apae (Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcio-
nais) de Lorena assinou na 
última segunda-feira (12) 
um convênio com a Prefei-
tura para aquisição de cinco 
vagas da Residência Inclu-
siva. Instalado no centro da 
cidade, o serviço garante 
assistência de saúde e física 
a pessoas com síndromes de 
transtornos cognitivos.

Com recursos próprios, o 
Executivo deve desembolsar 
até R$ 157,5 mil durante 
o ano de 2021. A unidade 
é um local de acolhimento 
institucional para jovens 
e adultos, a partir dos 18 
anos, com deficiência inte-
lectual em situação de de-
pendência. O espaço contará 
com profissionais da saúde 
24 horas.

De acordo com a presiden-
te da Apae, Sayma Pimentel 
Zeraik Viduedo, o município 
é o segundo da RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) a oferecer esse tipo 
de serviço. Apenas Taubaté 
tem esse serviço.

“Nesta casa a gente pode 
acolher até dez pacientes, e 
fechamos com a Prefeitura 
de Lorena cinco vagas, pois 
no Vale do Paraíba tem 
muito mais pacientes que 
precisam de acolhimento”, 
explicou Sayma.

Ainda segundo a presi-
dente, as outras cinco va-
gas serão destinadas para 
outros municípios, e alguns 
já entram em contato como 
Caçapava e Taubaté, mas 
nenhum acordo celebrado 
ainda.

“É um lar digno e respeito-
so, onde eles vão ter comida, 
vão ter respeito e vão ter 
uma moradia digna com 
respeito, como todo o ser 
humano merece”, finalizou 
Sayma.

Para o secretário de Assis-
tência e Desenvolvimento 
Social, Cláudio Luiz de Frei-
tas, o projeto vai atender 
a demanda no município, 
que vem sendo cobrado 
há três anos. “Nós estamos 
contratando até cinco vagas 
com a Apae e vamos pagar 
em regime per capita, ou 
seja, se ela tiver cinco va-
gas ocupadas por Lorena a 
gente vai pagar por cinco, 
e se tiver uma ocupação de 

uma vamos pagar a propor-
ção dessa vaga”, explicou o 
secretário.

Cada paciente terá um 
custo médio de R$ 3,5 mil 
por mês. Os trabalhos come-

çam com o atendimento de 
três pacientes na próxima 
segunda-feira.

No país – Segundo o Censo 
Demográfico 2010, do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Ge-

ografia e Estatística), 45,6 
milhões de brasileiros, ou 
23,9% da população total, 
têm algum tipo de deficiên-
cia (visual, auditiva, física 
ou intelectual); 25,8 milhões 

(26,5%) são mulheres, 19,8 
milhões (21,2%) são ho-
mens. Do total, 38,4 milhões 
de pessoas vivem em áreas 
urbanas e 7,1 milhões em 
áreas rurais.

Números mostram necessidade de se investir no saneamento

Investimentos de empresas em saneamento básico 
aumentam a qualidade dos serviços prestados

O Brasil é um país de di-
mensão continental, com uma 
população de mais de 200 
milhões de habitantes. Entre 
os problemas enfrentados está 
a falta de infraestrutura ade-
quada que demonstra, entre 
outros indicadores, a ausência 
ou precariedade dos serviços 
de saneamento básico. 

A maioria das prestações dos 
serviços de saneamento básico 
estão sob reponsabilidade dos 
municípios, que em muitos 
casos, encontram dificuldades 
para ofertar esses trabalhos 
com qualidade a toda popu-
lação. É nesse contexto que a 
participação do setor privado 
no saneamento básico torna-
-se cada vez mais necessária, 
uma vez que o poder público 
não tem conseguido avançar 
sozinho para o cumprimento 
das metas de universalização 

Da Redação
Guaratinguetá

prevista para 2033. 
Com a aprovação do novo 

Marco Regulatório do Sane-
amento, Lei nº 14.026/20, 
o interesse e a tendência de 
crescimento na participação 
das empresas privadas no se-
tor devem aumentar. Segundo 
o diretor da Guaratinguetá Sa-
neamento, Mateus Banaco, as 
Parcerias Público Privadas são 
um modelo de contratação que 
atua, há pouco mais de uma dé-
cada no país, como alternativa 
para viabilizar investimentos 
em obras e serviços de inte-
resse da população. 

“O setor privado tem muito 
a contribuir para o avanço 
dos índices de tratamento de 
esgoto nos municípios, pois 
possui um grande poder de 
investimento tanto em tecno-
logias como em mão de obra 
qualificada. Ao poder público 
cabe a obrigação de fiscalizar 
a execução dos serviços e a 
adequar seu planejamento 
financeiro a uma realidade 

contratual viável para não 
inviabilizar a execução dos 
cronogramas e comprometer 
as entregas das obras”, ressalta 
Banaco

De maneira geral, podemos 
dizer que, por meio das PPPs 
(Parcerias Públicos Privadas), 
o setor público contrata de for-
ma menos onerosa os projetos 
necessários, compartilhando 
com a iniciativa privada riscos 
e responsabilidades. A empresa 
contratada, por sua vez, é res-
ponsável por financiar, executar 
e operar o projeto pelo tempo 
determinado e conforme condi-
ções estabelecidas em contrato. 
“Universalizar o saneamento 
básico é levar qualidade de 
vida à população e aumentar 
os índices de desenvolvimentos 
do município. A união entre o 
público e o privado é o caminho 
mais seguro e ágil para que as 
obras saiam do papel e passem 
a ser uma realidade no dia a 
dia do trabalhador brasileiro”, 
conclui o diretor.


