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Dotação orçamentária é obstáculo 
para frente de trabalho em Lorena
Proposta discutida com secretaria de Desenvolvimento é seguir os moldes da Programa Bolsa 
Trabalho do Estado, e a expectativa é que os serviços se iniciem até o começo do próximo ano

A exemplo de outras cida-
des da região, Lorena projeta 
a implantação da frente de 
trabalho. A iniciativa permite 
que moradores em situação 
de vulnerabilidade social 
realizem serviços de ma-
nutenção no município. De 
acordo com o secretário de 
Desenvolvimento Econômico 
e Turístico, Ulisses Fucuda, a 
principal dificuldade é a falta 
de dotação orçamentária.

Em busca de condições 
para implantar o benefício, 
a Prefeitura estuda itens da 
proposta que deve atender 
lorenenses que estão fora do 
mercado. Na frente de traba-
lho, programa instituído em 
cidades como Guaratinguetá, 
os contemplados recebem um 
aporte de valor ainda não 
definido, inferior a um salário 
mínimo.

O prefeito Sylvio Ballerini 
(PSDB) afirmou que o obje-
tivo é dar oportunidade aos 
moradores. “É um custo me-
nor, mas, em contrapartida, 
você dá oportunidade para 
as pessoas trabalharem em 
meio período, se qualificarem 
profissionalmente”.

Gabriel Mota 
Lorena

Em entrevista ao Jornal 
Atos, Fucuda destacou que o 
projeto ainda está em fase de 
estudos de viabilidade. Ele fri-
sou que não há dotação orça-
mentária para a implantação 
do programa ainda este ano. 
“A dotação foi vista na gestão 
anterior, então até a LOA (Lei 
Orçamentária Anual), a LDO 
(Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias) não contempla esse 
recurso”, explicou.

O prefeito e o secretário 
garantiram que caso não seja 
possível a implantação do 
programa municipal ainda 
este ano, em 2022 a frente 
de trabalho estará em vigor. 
“Estamos tentando ver agora 
como vamos fazer isso, para 
ver a quantidade de vagas que 
a gente vai poder disponibi-
lizar, buscando meios para 
saber em que momento po-
deremos iniciar esse processo 
no município. Temos que ver 
a questão legal”, destacou 
Ballerini.

Fucuda explicou que os 
parâmetros debatidos se ba-
seiam no programa estadual 
Bolsa Trabalho, que contem-
plou moradores das cidades 
paulistas, entre elas, Lorena, 
onde todas as pessoas aten-
didas são mulheres. Sessenta 
beneficiárias vão receber o 

valor de R$ 535 durante o 
período de cinco meses, além 
de cursos de qualificação 
profissional gratuitos.

Ainda sem o valor do repas-
se definido, Lorena debate 
também os critérios de esco-
lha dos atendidos. A princípio, 
o programa priorizará os 
moradores em situação de 
vulnerabilidade social, mas 
também é estudada a possibi-
lidade de atender as pessoas 
que saíram recentemente do 
sistema prisional. 

Em relação aos moradores 
em situação de rua, Fucuda 
lembrou da dificuldade para 
inseri-los entre os beneficiá-
rios do programa. “Seria com-
plicado, porque você não tem 
o endereço fixo para poder 
informar o Município para 
onde você está destinando 
esse dinheiro e essa vaga”.

Em um primeiro momento, 
as mulheres devem ter a prio-
ridade entre os selecionados, 
assim como foi definido pelo 
Bolsa Trabalho do Estado. 
“Como o Estado colocou, nesta 
primeira chamada foram só 
mulheres, porque essa era a 
prioridade. Se seguirmos nes-
sa mesma linha, a preferência 
seria para as mulheres em 
situação de vulnerabilidade 
social ou arrimo de família”.O prefeito de Lorena, Sylvio Ballerini, que explicou o projeto ao lado do secretário Ulisses Fucuda
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Região tem aumento de 170% de 
contaminados pela variante delta

Gerando preocupação nas 
autoridades estaduais em 
Saúde, a RMVale (Região Me-
tropolitana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) atingiu na 
última semana a marca de 73 
casos de contaminação pela 
variante delta, uma das mu-
tações genéticas da Covid-19. 
Das 18 cidades da região que 
tiveram moradores infectados 
pela cepa, originária da Índia 
e mais contagiosa e resistente 
às vacinas, as três com mais 
registros são Caraguatatuba, 
Cruzeiro e Taubaté.

De acordo com um levanta-
mento da secretaria estadual 
de Saúde, que levou em conta 
os registros entre 23 de agosto 
e 8 de setembro, a RMVale 
teve um aumento de 170% de 
contaminados pela variante 
delta, saltando de 27 para 73.

Com a confirmação de mais 
dois casos no último dia 8, 

Lucas Barbosa
RMVale

Número de infectados sobe para 73; Caraguá e Cruzeiro estão entre mais afetadas

Taubaté é o município com 
mais contaminados pela cepa 
na região. Na segunda posição, 
aparece Caraguatatuba com 12 
moradores infectados. A cidade 
litorânea registrou o primeiro 
caso de contaminação em 5 
de agosto, e o mais recente 
também na última quarta-feira.

Na terceira posição, Cruzeiro 
contabiliza 11 vítimas de con-
taminação pela variante delta. 
De acordo com a secretaria de 
Saúde de Cruzeiro, o caso mais 
recente, que se trata de uma 
mulher, foi confirmado em 
6 de agosto. A pasta revelou 
ainda que todos os pacientes 
já se recuperaram da doença.

Os outros 15 municípios 
da RMVale, que engloba 39 
cidades e tiveram moradores 
infectados pela cepa foram 
Ubatuba (7), Guaratinguetá 
(5), Pindamonhangaba (4), 
São José dos Campos (4), Tre-
membé (3), Aparecida (2), Ca-
choeira Paulista (2), Caçapava 
(2), Piquete (2), Roseira (2), 
São Sebastião (2), Igaratá (1), 
Ilhabela (1), Potim (1) e Santo 
Antônio do Pinhal (1).

Ao contrário dos dados de 
contaminados pela Covid-19, 
que são publicados diaria-
mente pelas prefeituras, a pu-
blicação dos casos da variante 
delta está a cargo do Estado. 
A expectativa é que um novo 
levantamento quinzenal seja 
divulgado até o fim da próxima 
semana.Santa Casa de Cruzeiro, um dos dois pontos da cidade que recebem pacientes com Covid-19; aumento de casos da delta preocupa autoridades
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Saiba mais sobre essa e outras informações da
cidade acessando www.cmcruzeiro.sp.gov.br

CÂMARA DE CRUZEIRO DEVOLVE

R$250 MIL
PARA OS COFRES MUNICIPAIS
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PARA OS COFRES MUNICIPAIS

VALOR SERÁ REVERTIDO EM MELHORIAS NA CIDADE
Uma gestão transparente, responsável e focada em trabalhar 
sempre pela população está no caminho para que a vida em 
Cruzeiro seja cada vez melhor. Pensando nisso, mais uma vez 
a Câmara Municipal devolveu recursos municipais aos cofres 
públicos – agora foram R$ 250 mil. Os valores serão destinados 
a obras e melhorias na saúde e infraestrutura por toda a cidade.

Trabalho de escavação realizado em julho, em casa no pé dos Marins; trabalho de peritos da Polícia Científica

Foto: Gabriel Mota

Peritos descartam que o osso encontrado 
em Piquete seja do escoteiro Marco Aurélio
Família aguarda respostas sobre caso desde 1985; Polícia planeja nova escavação no Pico dos Marins

Frustrando a família do es-
coteiro Marco Aurélio Simon, 
desaparecido há 36 anos em 
Piquete, um relatório da equipe 
de perícia da Polícia Civil des-
cartou, na última segunda-feira 
(13), a possibilidade que fosse 
dele um fragmento de osso 
encontrado, recentemente, na 
base do Pico dos Marins. 

A Polícia planeja escavar 
uma nova área, próxima ao 
ponto turístico.

De acordo com a análise de 
peritos, era de animal (um cão 
ou gato) o fragmento coletado 
durante uma escavação no fim 
de julho no “pé” do Pico dos 
Marins, onde Marco Aurélio, 
que tinha 15 anos na época, 
e outros quatro escoteiros 
acamparam em 1985.

A escavação foi iniciada após 
a Justiça ordenar a reabertura 
do caso em 15 de julho, aten-
dendo ao pedido do delegado 
Fábio Cabett. Na ocasião, Ca-
bett informou ao Judiciário 
que foi procurado pelo pai de 
Marco Aurélio, o jornalista Ivo 
Simon, 82 anos, que afirmou 

Lucas Barbosa
Piquete

ter novas informações que 
poderiam ajudar na investi-
gação. A principal delas era a 
hipótese levantada pela filha 
de um morador da região do 
Pico dos Marins, Afonso Xa-
vier, falecido em 1997, de que 
talvez o escoteiro tivesse sido 
assassinado e enterrado em um 
terreno próximo ao local do 
acampamento, onde hoje fica 
uma pequena casa da família 
Xavier. Ela contou ter visto uma 
cova no local em 1989, quatro 
anos após o desaparecimento 
do adolescente.

A Polícia Civil realizou uma 
escavação no piso do imóvel da 
família Xavier em 30 de julho, 
mas nada foi encontrado.

Está prevista uma nova esca-
vação em Área de Preservação 
Ambiental, que fica num trecho 
de mata a cerca de duzentos 
metros da propriedade de 
Xavier. Ainda não há uma data 
estipulada para a sequência das 
buscas, já que aguarda a auto-
rização de órgãos ambientais.

A outra linha de investiga-
ção da Polícia Civil analisa a 
hipótese de Marco Aurélio 
estar vivo, com base em uma 
projeção feita a partir de uma 
foto de Marco Antônio, irmão 

gêmeo univitelino do escotei-
ro. A corporação aguarda o 
retorno de ofícios enviados a 
órgãos de Taubaté, onde há 
relatos de reconhecimento de 
um homem, em situação de 
rua, com feições semelhantes 
à imagem apontada como o 
possível “Marco Aurélio adulto”.

Mistério – Acompanhado 
de outros quatro adolescentes 
e um adulto, Marco Aurélio 
iniciou a subida ao Pico dos 
Marins no dia 8 de junho de 
1985. A excursão foi interrom-
pida quando um dos menores 
de idade machucou a perna e 
não pôde mais andar. O adul-
to e líder da equipe solicitou 
a Marco Aurélio que fosse à 
frente, abrindo caminho em 
meio às trilhas para facilitar 
a passagem dos demais na 
volta à base, onde estavam 
acampados.

Após ficar perdido durante a 
madrugada, o grupo conseguiu 
chegar ao acampamento pela 
manhã, mas não encontrou 
Marco Aurélio. Após 28 dias, as 
buscas foram encerradas sem 
nenhum vestígio do adoles-
cente. A falta de indícios levou 
a Polícia Civil encerrar o caso 
em 1990.

Pinda implanta central de 
recuperação para pacientes 
em tratamento pós Covid-19
Unidade deve auxiliar no tratamento de pacientes infectados

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Buscando expandir o auxí-
lio e acolhimento às pessoas 
que foram contaminadas 
pelo novo coronavírus, Pin-
damonhangaba implantou 
nesta quinta-feira (9) o Cen-
tro de Tratamento Covid-19. 
Com a ação, a cidade amplia 
rede de enfrentamento à 
pandemia.

O centro funcionará no 
mesmo local em que atende 
o Hospital de Campanha do 
Cidade Nova. O espaço aten-
derá Pronto Atendimento 
para pacientes com sinto-
mas gripais, internações 
para casos graves e também 
reabilitação pós-doença.

Para a responsável pela 
secretaria de Saúde, Ana 
Claudia Macedo, o Centro 
de Tratamento garantirá 
assistência médica de forma 
mais completa e eficaz “... 
desde a testagem, interna-
ção e reabilitação, com vá-
rios serviços e uma equipe 
multiprofissional, incluindo 
tratamento psicológico ade-
quado ao paciente. Basica-
mente teremos um suporte 
desde a testagem até a plena 
recuperação física e emocio-
nal do paciente”.

A pasta espera adequar-se 

ao ritmo da pandemia, rea-
valiando com dinamicidade 
e rapidez as tomadas de deci-
sões e medidas de contenção 
do vírus. “Nosso objetivo é 
fornecer uma assistência 
integral humanizada, evitan-
do a disseminação do vírus, 
impedindo o surgimento de 
novos casos, centralizando 
o atendimento por inteiro”, 

reforçou o prefeito Isael 
Domingues (PL).

Desde o início da pan-
demia, Pindamonhangaba 
registrou 18.886 casos da 
enfermidade. Com o avanço 
da vacinação, o ritmo de 
disseminação do vírus vem 
caindo, situação parecida 
com a registrada em toda 
região.

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
 
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 039/2021 - Edital nº 43/2021 – Proc. Adm. Mun. 
n° 201/2021 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário do item. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
DATA DA REALIZAÇÃO: dia 05 de outubro de 2021. 
HORÁRIO DE INÍCIO: 09:30 horas (horário de Brasília) - início do 
credenciamento. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal de Cachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 
92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000.  
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da 
Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista – SP, localizada na Av. Coronel 
Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000. E-mail: 
licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br – Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 
3186-6010 
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Águas Piquete incentiva população a entender sobre 
o papel do meio ambiente e a entrega da água

Saneamento básico e meio ambiente: 
quais os impactos no dia a dia da cidade?

Conviver em harmonia 
com a natureza é algo que 
tem sido muito valorizado 
na atualidade, e compre-
ender a relação entre sa-
neamento básico e meio 
ambiente é extremamente 
importante para auxiliar 
na preservação de um bem 
finito para as próximas 
gerações, a água. 

De acordo com o Trata 
Brasil a relação entre sa-
neamento x natureza, está 
no conjunto de medidas 
que visam a preservação ou 

Da Redação
Piquete

modificação das condições 
do meio ambiente, com o 
intuito de prevenir doenças 
e promover a saúde, melho-
rando a qualidade de vida 
da população e a produti-
vidade com o estímulo da 
atividade econômica.

Com o aquecimento glo-
bal, que está atrelado ao au-
mento da emissão de gases 
de efeito estufa, a expansão 
do acesso ao saneamento 
básico efetivamente con-
tribui para minimizar esse 
problema por meio da re-
dução da emissão de gases 
poluentes na atmosfera, 
como o gás carbônico (CO₂).

A preservação das árvo-
res é fundamental, pois 
as matas ciliares fazem a 
captura do CO₂ e garantem 
a preservação dos manan-
ciais, prevenindo a ocor-
rência de erosão do solo, 
por exemplo.

Segundo Bovo, “quando 
falamos de um ecossistema, 
é preciso entender que está 
tudo interligado. Ou seja: 
qualquer desequilíbrio, seja 
no rio, no ar ou no solo, 
pode impactar diferentes 
aspectos, como a econo-
mia, a saúde e até mesmo 
a educação. A degradação 
ambiental é um dos impac-
tos mais visíveis que a falta 
de saneamento pode gerar”, 
completa o diretor opera-
cional da Águas Piquete.

O meio ambiente sendo 
preservado pela população 
com ações como: não des-
perdiçar água, não jogar 
lixo nas ruas e nos bueiros 
e ser um cidadão consciente 
frente à sustentabilidade e 
a Águas Piquete, empresa 
responsável pelo abasteci-
mento de água da cidade, 
oferecendo água de quali-
dade com processos bem 
estruturados na captação 
e na distribuição auxiliarão 
na busca por um saneamen-
to focado em preservar o 
meio ambiente.

O saneamento básico é 
uma maneira de garantir 
melhores indicadores de 
saúde, de educação e de 
lazer para a sociedade. A 
preservação das árvores é 
estimular o debate sobre a 
importância das florestas, 
as consequências do des-
matamento e como viver 
de forma mais sustentável.

Editais de Proclamas — APARECIDA

ROSILENA DE OLIVEIRA RODRIGUES LIMA, 
Oficial Interina 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. 

2391 – Matheus Faria de Oliveira e Iara Donata de Sousa. Ele, 
nacionalidade brasileira, eletricista, solteiro, nascido no dia 06 
de setembro de 1996, residente e domiciliado na Rua Benedito 
Macedo, 744, Ponte Alta, Aparecida-SP, filho de Luiz Antonio 
de Oliveira e Josiane Flores Faria. Ela, nacionalidade brasileira, 
operadora de caixa, solteira, nascida no dia 22 de abril de 1996, 
residente e domiciliada na Rua Benedito Macedo, 744, Ponte Alta, 
Aparecida-SP, filha de José Jurandir de Sousa e Célia Donata de 
Jesus Sousa.
2392 – Diego Augusto da Silva Lima e Rafaela Muller Custodio 
de Oliveira. Ele, nacionalidade brasileira, motoboy, solteiro, 
nascido no dia 21 de abril de 2002, residente e domiciliado na 
Rua João Lourenço Barbosa, 936, São Sebastião, Aparecida-SP, 
filho de Leandro Cesar de Lima e Josiane Cristina Fernandes da 
Silva. Ela, nacionalidade brasileira, repositora, solteira, nascida 
no dia 07 de março de 2003, residente e domiciliada na Rua João 
Lourenço Barbosa, 936, São Sebastião, Aparecida-SP, filha de 
Gilmar Custodio Oliveira e Sheila Idalina de Paula Muller de Oliveira.
2393 – Wander Luiz Mendonça e Mariane Fernanda de Paula. 
Ele, nacionalidade brasileira, pedreiro, solteiro, nascido no dia 
12 de maio de 1989, residente e domiciliado na Rua Felippo, 10, 
Vila Mariana, Aparecida-SP, filho de Ana Claudia Mendonça. Ela, 
nacionalidade brasileira, auxiliar administrativo, solteira, nascida no 
dia 05 de junho de 1990, residente e domiciliada na Rua Felippo, 
10, Vila Mariana, Aparecida-SP, filha de André Jorge dos Santos e 
Fátima Aparecida de Paula.
2394 – Jean Dias de Campos e Gleicy Sodré. Ele, nacionalidade 
brasileira, militar, solteiro, nascido no dia 21 de outubro de 1989, 
residente e domiciliado na Rua Tereza Maria Ferreira, 18, São 
Francisco, Aparecida-SP, filho de Luiz Ferraz de Campos e Mara 
de Fátima Dias de Campos. Ela, nacionalidade brasileira, militar, 
solteira, nascida no dia 08 de julho de 1991, residente e domiciliada 
na Rua Tereza Maria Ferreira, 18, São Francisco, Aparecida-SP, 
filha de Levy Sodré de Souza e Maria das Dores Batista Sodré .
2395 – Reginaldo Elias Vieira e Gabriela de Almeida Plentz 
da Silva. Ele, nacionalidade brasileira, estudante universitário, 
solteiro, nascido no dia 02 de setembro de 1985, residente e 
domiciliado na Rua Maria do Carmo França Barreto, 188, Ponte 
Alta, Aparecida-SP, filho de José Maria Vieira e Maria Therezinha 
Vieira. Ela, nacionalidade brasileira, professora, solteira, nascida 
no dia 26 de julho de 1987, residente e domiciliada na Rua Maria 
do Carmo França Barreto, 188, Ponte Alta, Aparecida-SP, filha de 
Edson Luiz Plentz da Silva e Marisa de Almeida Plentz da Silva.
2396 – Nirivaldo Santos Junior e Brenda Stefani Oliveira dos 
Santos. Ele, nacionalidade brasileira, militar, solteiro, nascido no dia 
11 de novembro de 1999, residente e domiciliado na Rua Felippo, 
10, bloco 4, apto 102, Vila Mariana, Aparecida-SP, filho de Nirivaldo 
Santos e Karin Sansevero Guimarães Santos. Ela, nacionalidade 
brasileira, do lar, solteira, nascida no dia 15 de janeiro de 1999, 
residente e domiciliada na Rua Felippo, 10, bloco 4, apto 102, Vila 
Mariana, Aparecida-SP, filha de Paulo Henrique dos Santos e Vânia 
Ribeiro de Oliveira.
2397 – Jonny Miguel Diniz Santos e Daniele Cristina Ribeiro 
Monteiro. Ele, nacionalidade brasileira, motorista, divorciado, 
nascido no dia 13 de agosto de 1990, residente e domiciliado 
na Rua Nenzinho Macedo, 244, Ponte Alta, Aparecida-SP, filho 
de João Diniz Santos e Dulce Pereira Miguel. Ela, nacionalidade 
brasileira, cabeleireira, divorciada, nascida no dia 22 de julho de 
1994, residente e domiciliada na Rua Nenzinho Macedo, 244, 
Ponte Alta, Aparecida-SP, filha de João Bosco Monteiro e Adailza 
Leopoldina Ribeiro Monteiro.

CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE
Relatório da Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
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RGF - Anexo 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Despesa com Pessoal
Despesas Executadas nos Últimos 12 Meses Total (últimos 12

meses) (a)ago/2021jul/2021jun/2021mai/2021abr/2021mar/2021fev/2021jan/2021dez/2020nov/2020out/2020set/2020

Inscritas em RP
não Processados -

2020 (b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 84.634,69 90.303,20 92.204,23 124.721,61 84.123,36 85.787,39 86.568,62 85.345,61 87.739,97 88.193,17 87.126,75 89.309,16 1.086.057,76

   Pessoal Ativo 77.485,73 83.154,24 81.480,79 113.998,17 76.974,40 78.638,43 79.419,66 78.196,65 80.591,01 81.044,21 79.977,79 82.160,20 993.121,28

      Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 64.303,76 69.497,38 68.315,40 95.387,86 64.051,76 65.260,27 66.417,94 64.841,29 67.281,58 67.256,59 66.739,10 68.844,70 828.197,63

      Obrigações Patronais 13.181,97 13.656,86 13.165,39 18.610,31 12.922,64 13.378,16 13.001,72 13.355,36 13.309,43 13.787,62 13.238,69 13.315,50 164.923,65

      Benefícios Previdenciários

   Pessoal Inativo e Pensionistas 7.148,96 7.148,96 10.723,44 10.723,44 7.148,96 7.148,96 7.148,96 7.148,96 7.148,96 7.148,96 7.148,96 7.148,96 92.936,48

      Aposentadorias, Reserva e Reformas 5.442,30 5.442,30 8.163,45 8.163,45 5.442,30 5.442,30 5.442,30 5.442,30 5.442,30 5.442,30 5.442,30 5.442,30 70.749,90

      Pensões 1.706,66 1.706,66 2.559,99 2.559,99 1.706,66 1.706,66 1.706,66 1.706,66 1.706,66 1.706,66 1.706,66 1.706,66 22.186,58

      Outros Benefícios Previdenciários

   Outras Despesas de Pessoal decorrentes de
Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)
   Despesa com Pessoal não Executada
Orçamentariamente
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da
LRF) (II)
   Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão
Voluntária

   Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da
Apuração

   Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao
da Apuração

   Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 84.634,69 90.303,20 92.204,23 124.721,61 84.123,36 85.787,39 86.568,62 85.345,61 87.739,97 88.193,17 87.126,75 89.309,16 1.086.057,76

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal

% sobre a RCL AjustadaValor

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) 34.832.253,89

(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)

(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI) 34.832.253,89 100,00

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) 1.086.057,76 3,12

LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 2.089.935,23 6,00

LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 1.985.438,47 5,70

LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 1.880.941,71 5,40
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a 
homologação do Concurso Público Edital 001/2016, vem por meio deste convocar 
os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou por intermédio de 
procurador, mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida 
em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na 
Prefeitura de Lorena, localizada na Avenida Capitão Messias Ribeiro, 625 – 
Olaria, Lorena, no horário das 9h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH). 
O não comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado 
convocado e, consequentemente, a perda do direito à nomeação ao cargo para 
o qual foi aprovado, são eles: JÉSSICA AP R CAMPOS RG: 477435683.
Lorena, 22 de setembro de 2021.

Sylvio Ballerini
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE DESISTÊNCIA

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 
HOMOLOGAR as desistências dos candidatos relacionados, são eles: BRUNA 
STEPHANIE COSTANTI RODRIGUES RG: 42809630; PEDRO DAVID FORMA 
DE SOUZA RG: 120912001; RHAISSA SANTOS PEREIRA BARBOSA RG: 
257006825; ROSANA SELERI FONTES RG: 266303705; em razão do não 
cumprimento do prazo estipulado para a posse.
Lorena, 21 de setembro de 2021.

Sylvio Ballerini
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2021 PROC. Nº 237/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição de material hidráulico para conserto 
e manutenção dos próprios públicos do município, pelo período de 12 (doze) meses, que 
integrou o Edital em todos os termos e condições, quando deles a Secretaria requisitante 
tiver necessidade.
CONTRATADA: UNIMAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME
CNPJ: 08.932.903/0001-12
VENCEDORA DOS ITENS: 5,6,7,8,27,28,29,30,41,42,45,46,185,186,219,220
VALOR TOTAL: R$ 177.772,04 (cento e setenta e sete mil, setecentos e setenta e dois 
reais e quatro centavos)
CONTRATADA: HSX COMERCIO E SERCIÇOS EIRELI EPP CNPJ: 05.743.514/0001-50
VENCEDORA DOS ITENS: 3,4,9 a 16,19 a 22,31 a 34,51 a 54,61 a 64,71 a 74,89,90,93 
a 98, 105 a 110,115,116,125,126,129,130,143,144,147 a 152,157 a 164,171 a 
180,187,188,203,204, 213,214,227,228,231,232,235,236,241 a 244,247,248,251 a 254,281 
a 284,289 a 292,301,302, 307 a 310
VALOR TOTAL: R$ 436.285,86 (quatrocentos e trinta e seis mil, duzentos e oitenta e cinco 
reais e oitenta e seis centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - DATA DA ASSINATURA: 22/09/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 – ATA R.P. 26/21 – PE 01/21 – PROC LICIT 57/21
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ: 35.820.448/0213-03
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a correção de erro 
material visando a retificação do valor unitário dos itens.
CLÁUSULA SEGUNDA: Na cláusula primeira da ata de registro de preços n° 26/21, item 
1.1, ONDE SE LÊ:
Item 1 – Oxigênio medicinal para uso domiciliar de pacientes, cilindros com capacidade 
de 08m³ 10m³ - M³ - 20.000 – R$ 36,37 – R$ 720.000,00
Item 2 – Oxigênio medicinal em cilindro com carga de 1m³ utilizado nas ambulâncias – CAR 
200 – R$ 161,00 – R$ 32.000,00
Total: R$ 752.000,00
LEIA-SE:
Item 1 – Oxigênio medicinal para uso domiciliar de pacientes, cilindros com capacidade 
de 08m³ 10m³ - M³ - 20.000 – R$ 36,00 – R$ 720.000,00
Item 2 – Oxigênio medicinal em cilindro com carga de 1m³ utilizado nas ambulâncias – CAR 
200 – R$ 160,00 – R$ 32.000,00
Total: R$ 752.000,00
CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas da ATA original.
DATA DA ASSINATURA: 21/09/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 02 - Contrato 
124/17 – Proc 458/17

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LORENA
C O N T R ATA D O :  C O M PA N H I A D E 
PROCESSAMENTO DE DADOS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP
CNPJ: 62.577.929/0001-35
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo 
aditivo tem como objeto o acréscimo de 25% 
(vinte e cinco por cento) ao valor global do 
contrato 124/17, decorrente do processo 
458/17, firmado em 05/07/17, com validade 
até 05/07/22.
CLÁUSULA SEGUNDA: Com respaldo no 
art 57, § 1° c/c art 65, I, “b”, da lei 8666/93, 
ficam acrescidos 25% (vinte e cinco por 
cento), equivalentes a R$ 480.000,00 
(quatrocentos e oitenta mil reais), ao valor 
global do contrato, destinados à alteração 
quantitativa para continuidade da prestação 
dos serviços de publicidade legal – sistema 
PUBNET.
CLÁUSULA TERCEIRA: O valor total deste 
termo aditivo para cobrir as despesas 
relativas à alteração do contrato é de R$ 
480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais).
PARÁGRAFO ÚNICO: O valor global do 
contrato passará para R$ 2.400.000,00 (dois 
milhões e quatrocentos mil reais).
CLÁUSULA QUINTA:  Permanecem 
inalteradas as demais cláusulas do contrato 
original.
DATA DA ASSINATURA: 02/09/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 04 - Contrato 23/18 – PP 05/18
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: IVANILDO DOS SANTOS RIBEIRO COSTA-MEI
CNPJ Nº: 24.806.460/0001-70
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a suspensão temporária 
e excepcional da vigência do Contrato n° 23/18, relativo à manutenção da fonte da Pça 
Arnolfo Azevedo, conforme informação contida à folha 02 do processo administrativo 
5869/2021 GPRO.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica suspensa a execução do contrato 
23/18, a partir de 20/07/21 a 20/01/22
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: Para a retomada da execução do contrato, ficam 
automaticamente restabelecidas as cláusulas e condições contratuais previstas antes 
da celebração do presente Termo Aditivo, ficando dispensada a celebração de novo 
aditivo contratual para essa finalidade, podendo ser anotado por Termo de Apostilamento.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA: A suspensão do contrato não altera os valores contratados 
e, com a retomada da execução do contrato, o prazo de vigência será prorrogado 
automaticamente por período idêntico ao da suspensão.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo não importa em alteração do valor 
global do contrato.
CLÁUSULA QUARTA: A despesa permanece vinculada à Nota de Empenho mencionada 
no contrato original.
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 22/07/2021
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Pindamonhangaba avança na regularização 
de trezentos imóveis em Moreira César
Equipe técnica da Prefeitura inicia atendimento presencial para esclarecimento da situação das famílias 
e entrega de documentos legais para moradores que aguardam há por validação de área no município

Avançando o processo 
de regularização fundiária, 
Pindamonhangaba iniciou 
os atendimentos presenciais 
aos moradores da Vila São 
Benedito, em Moreira César. 
Os técnicos da Fundação 
Itesp (Fundação Instituto 
de Terras do Estado de São 
Paulo) atendem a popula-
ção, na biblioteca do bairro, 
para o esclarecimento de 
dúvidas e recebimento de 
documentos.

De acordo a secretaria de 
Habitação, o atendimento 
é feito para as famílias 
que ainda não entregaram 
a documento à Fundação 
para encaminhamento ao 
cartório. A expectativa do 
Município é que ao menos 
trezentos grupos familiares 
receberam o atendimento 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

personalizado. A assistên-
cia à população ocorre de 
quarta a sexta-feira, das 9h 
às 12h e das 13h15 às 16h.

No início deste ano, o Mu-
nicípio, junto ao Itesp, con-
cluiu a entrega do projeto 
completo da regularização 
fundiária de mais de du-
zentas famílias na Vila São 
Benedito. Ainda de acordo 
com as autoridades munici-
pais, depois de devolutivas, 
as anotações foram esclare-
cidas e os moradores estão 
mais perto de receberem as 
documentações.

A expectativa é que a 
expedição da certidão do 
valor venal seja agilizada. 
O documento garante ao 
morador o direito de efe-
tivar a titulação e registro 
do imóvel. “Lembramos que 
com a nova lei municipal 
de regularização das cons-
truções, os proprietários de 
imóveis de interesse social 

não terão ônus no pagamen-
to da taxa de valor venal. 
Os demais que não se en-
quadram nessas condições 
devem proceder o paga-
mento para a efetivação do 
registro”, ressaltou o diretor 
de Receita e Fiscalização, 
Vicente Corrêa da Silva.

Localizado no bairro Curu-
çá, a Vila São Benedito é um 
núcleo consolidado desde 
meados da década de 1960. 
Para a regularização do lo-
cal, a Prefeitura contratou 
a Fundação.

Os trabalhos técnicos e 
jurídicos são feitos pelos 
Grupos Técnicos de Campo 
de Taubaté e da Pariqueda-
-Açu da Diretoria de Recur-
sos Fundiários.

O primeiro levantamento 
da planta do bairro apontou 
uma área de mais de 410 
mil m², com 572 lotes, 22 
ruas e vielas, além de 19 
quadras.Rua na Vila São Benedito em Moreira Cesár; Prefeitura de Pindamonhangaba avança com regularização

Foto: Colaboração

Lorena inaugura ponte 
para facilitar acesso
ao Bairro das Posses

A Prefeitura de Lorena inau-
gurou, na última quinta-feira 
(9), a ponte do Bairro das Pos-
ses, conhecido como “Bairro 
dos Macacos”. O intuito da 
obra é facilitar a passagem 
dos moradores e auxiliar no 
escoamento da produção do 
empreendedor agrícola, oriun-
da da comunidade rural.

O evento contou com a pre-
sença do presidente da Câma-
ra, Fábio Longuinho (PSD) e 
outros três vereadores, além do 
prefeito Sylvio Ballerini (PSDB). 
A ponte antiga de madeira, 
material mais suscetível à de-
gradação, tinha a locomoção e 

Da Redação
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fluxo de veículos bastante pre-
judicado. Segundo a Prefeitura, 
a obra foi para aperfeiçoamen-
to da conexão da zona rural do 
município, sendo produzida 
com concreto e materiais de 
qualidade.

Batizada de Ponte Marcus 
Augusto Bastos Nunes, a pas-
sagem, que passa sobre o 
Ribeirão dos Macacos, já está 
em utilização.

Enchentes – De acordo com 
moradores do bairro, no perí-
odo de chuvas intensas o local 
sofre com alagamentos. Com 
a inauguração, as pessoas 
que dependem da ponte para 
locomoção questionam os res-
ponsáveis pelo planejamento 
da construção sobre a situação 
das cheias.

Após redução de casos, 
Cruzeiro altera horário 
de atendimento para 
sintomáticos com Covid

A secretaria da Saúde de 
Cruzeiro anunciou no último 
dia 1 um novo horário de aten-
dimento para as pessoas que 
estão com suspeita de serem 
portadores da Covid-19. A mu-
dança tem o intuito de reduzir 
os postos de atendimento, após 
queda no número de casos da 
doença no município.

Os interessados devem pro-
curar atendimento no Cisa 
(Centro Integrado de Saúde), 
das 7h às 19h, à rua Coronel 
Joaquim do Prado (entrada 
pelo Proama da Rua 10), n° 91, 
no Centro, ou na Santa Casa, 

Da Redação 
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das 19h às 7h, à avenida Major 
Novaes, n° 715, no Centro.

Os protocolos de segurança 
sanitária contra a Covid-19 
(máscara de proteção, dis-
tanciamento social e uso de 
álcool em gel) são exigidos dos 
pacientes para as consultas. A 
Santa Casa receberá também 
os casos de necessidade em 
assistência especializada ou 
exames complementares.

Segundo a secretaria, ha-
vendo aumento dos casos no 
município, o atendimento 24 
horas será retomado para 
suprir a demanda.

Para mais informações sobre 
o atendimento, a Saúde de 
Cruzeiro mantém atendimento 
pelo telefone (12) 3141-1110.


