
W W W . J O R N A L A T O S . N E T

RMVALE, SEXTA-FEIRA, 3 DE JUNHO DE 2022 N.º 4.064R$ 1,50ANO 28

Cruzeiro projeta para julho 
conclusão de reforma para 
retomada da Cozinha Piloto
Obra conta com investimento de R$ 345 mil; Município 
fornece merenda para quase sete mil alunos da rede pública

Caminhão do Corpo de Bombeiros, durante combate a incêndio; Prefeitura de Potim projeta sede própria

Fotos: Arquivo Atos

Bolsa Trabalho ameniza impacto da 
crise social nas cidades da RMVale
Programa estadual está com inscrições abertas; salários de R$ 540 e cursos de qualificação profissional

Inscrições para atividades do programa Bolsa Trabalho em parceria com o Senai; inscrições seguem abertas até o dia 17 de junho na região

Fotos: Bruna Silva

A abertura de novas vagas 
para o auxílio Bolsa Traba-
lho, extensão do Bolsa do 
Povo, elevou as expectati-
vas nas cidades da região. 
Anunciada na última segun-
da-feira (30), pelo governo 
do Estado, a ação beneficia 
a população desempregada 
com um auxílio de R$ 540 
mensais durante o período 
de cinco meses e uma qua-
lificação técnica de oitenta 
horas, oferecida pela Uni-
vesp (Universidade Virtual 
do Estado de São Paulo).

Até o momento, mais de 
mil vagas foram divulga-
das na região, em cidade 
como Lorena (220 vagas), 
Pindamonhangaba (260), 
Cruzeiro (300), Caraguata-
tuba (200), Ubatuba (180) 
e Aparecida (não divulgou 
número de vagas abertas).

O trabalho tem carga ho-
rária será de quatro horas 
diárias, com cinco dias por 
semana.

As solicitações podem ser 
feitas até o próximo dia 17. 

Participar é necessário ser 
residente do estado de São 
Paulo a pelo menos dois 
anos, estar desempregado, 
ter renda per capita de até 
meio salário mínimo (R$ 
606) e não receber Seguro 
Desemprego ou qualquer 
outro programa assisten-
cial equivalente. O recurso 
abrange apenas um benefi-
ciário por núcleo familiar.

A partir da lei nº 17.372, 
em maio de 2021, a inicia-
tiva foi integrada ao pro-
grama Bolsa do Povo, que 
reúne ações sociais esta-
duais destinadas a pessoas 
em vulnerabilidade social. 
O cadastramento pode ser 
feito de maneira online pelo 
site bolsadopovo.sp.gov.br.

Caso necessário, as fa-
mílias podem entrar em 
contato com os canais de 
atendimento das prefeituras 
(sites e redes sociais) para 
solicitar ajuda. Em Lorena, 
o diretor do departamento 
de aquisições patrimoniais 
e membro da secretaria de 
Desenvolvimento Econômi-
co, Benedito Roberto Ribei-
ro, enfatizou que “Todos que 
precisarem manter contato 

Jessica Alves
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poderão vir à prefeitura, na 
secretaria de desenvolvi-
mento econômico e também 
pelo telefone 3185-3047”.

Bolsa Trabalho – O pro-

grama estadual foi criado 
com objetivo de oferecer 
ocupação, qualificação pro-
fissional e criar uma renda 
a famílias em situação de 

sérias dificuldades econô-
micas.  

Além do pagamento, a 
ação garante a realização de 
cursos profissionalizantes 

virtuais, seguro de aciden-
tes e atividades de trabalho 
em órgãos públicos por qua-
tro horas diárias de segunda 
a sexta-feira.

A Prefeitura de Cruzeiro 
revelou, na última terça-feira 
(31), que a empresa contratada 
para reformar a Cozinha Piloto 
intensificou o trabalho a partir 
desta semana com o objetivo 
de concluí-lo até o início de 
julho. Viabilizada através de 
um investimento municipal 
de R$ 345 mil, a obra busca 
garantir uma melhor estrutura 
aos servidores responsáveis 
pelo preparo das refeições de 
quase sete mil alunos. 

Retomado no início de mar-
ço, após uma breve paralisa-
ção motivada por questões 
burocráticas, o serviço de 
modernização da Cozinha 
Piloto “Olga de Almeida Lage”, 
que fica no bairro Jardim São 
José, está próximo de entrar em 
sua última etapa de execução. 
De acordo com a Prefeitura, a 

Lucas Barbosa
Cruzeiro 

expectativa é que a contratada 
Valengenharia Eireli, sediada 
em Guaratinguetá, conclua a 
reforma até 6 de julho.

Iniciada em 5 de novembro 
do ano passado, a obra consiste 
na modernização dos sistemas 
elétrico e sanitário do prédio, 
reforço estrutural contra in-
cêndios, melhorias nas áreas 
de recebimento de alimentos 
e de preparação das refeições 
e a adequação do layout da 
padaria e do estoque de man-
timentos. Segundo o Executivo, 
a ação trará mais segurança e 
melhores condições de traba-
lho à equipe de profissionais 
encarregada de preparar a 
merenda dos alunos da rede 
municipal, distribuídos por 
29 unidades escolares. Devido 
a reforma da Cozinha Piloto, 
desde o fim do ano passado as 
refeições são produzidas nas 
próprias creches e escolas por 
merendeiras contratadas tem-
porariamente. De acordo com a 

secretaria de Obras e Serviços 
Públicos, até o momento já 
foram executadas as seguintes 
etapas da reforma: substituição 
de pisos e de revestimento 
cerâmico, retirada do antigo 
forro do telhado, implantação 
das tubulações de esgoto e de 
água fria, elevação de paredes 
e instalação preliminar do novo 
sistema elétrico. 

O prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (PSD) revelou deta-
lhes do andamento da obra.  
“Assim que a reforma foi re-
tomada, notamos um avanço 
importante, para que em bre-
ve, tenhamos um local ainda 
mais adequado para fazer as 
merendas dos mais de 6,8 mil 
alunos da rede municipal de 
ensino.  Com isso vamos ga-
rantir um cardápio ainda mais 
diversificado e com índices 
nutricionais adequados, assim 
como já vem sendo realizado 
atualmente nos colégios e 
creches municipais”.
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Sabesp inicia série de obras de 
melhorias no sistema de esgoto 
da região central de Ubatuba
Orçada em quase R$ 25 milhões, ação deve ser concluída em até 
dois anos; Prefeitura consegue antecipar pacote previsto em contrato

Após confirmar o adianta-
mento de investimentos para 
a ampliação do sistema de 
tratamento de esgoto de Uba-
tuba, a Sabesp (Companhia de 
Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo) iniciou no último 
dia 20 a obra de moderniza-
ção da estação elevatória da 
região central do município. A 
ação faz parte de um plano de 

Lucas Barbosa
Ubatuba

medidas que prevê aumentar 
para 96% a capacidade de tra-
tamento de resíduos na cidade 
até 2028.

Em nota oficial, a Prefeitura 
de Ubatuba explicou que a 
nova obra tornará a EEE-Ta-
moios (Estação Elevatória de 
Esgoto) o último ponto de cole-
ta dos detritos produzidos nos 
imóveis da região central e de 
encaminhamento do material 
até a ETE-Principal (Estação 
de Tratamento de Esgoto). A 
ação promoverá ainda a im-
plantação de mecanismos de 
bombeamento subterrâneo na 
tradicional avenida Iperoig e 

ligações à rede coletora de de-
zenas de moradias, distribuídas 
pelos bairros Centro, Cruzeiro, 
Itaguá, Estufa 1, Estufa 2, Pere-
quê-Açu e Tenório. Orçado em 
R$ 24,9 milhões, o serviço deve 
ser concluído em até 720 dias.

De acordo com a prefeita 
Flavia Pascoal (PL), o início da 
obra na EEE-Tamoios foi possí-
vel após recentes tratativas en-
tre o Município e a Companhia 
que resultaram na antecipação 
de investimentos previstos no 
contrato firmado entre as par-
tes, em maio de 2020. “Devido 
as nossas negociações, grande 
parte dos investimentos que a 

empresa teria que realizar em 
saneamento ao longo de trinta 
anos será feita nos próximos 
três anos. Com isso, a expecta-
tiva é saltar de 45% de coleta 
de esgoto para 88% até 2024”.

Celebrado no último ano da 
gestão do ex-prefeito Délcio 
Sato (PSD), o contrato esta-
belece que a Sabesp aplique 
R$687 milhões na ampliação 
e modernização do sistema de 
saneamento básico da cidade 
até 2050. O alto investimento 
tenta garantir que até 2028 o 
município passe a contar com 
um sistema capaz de coletar e 
tratar 96% do esgoto.

Estação central de tratamento de esgoto em Ubatuba; empresa inicia melhorias com plano de medidas que prevê aumentar para 96% a capacidade

Buscando evitar a inadim-
plência, a EDP promove até 
o dia 30 de junho a “Feira de 
Negociação”. A medida oferece 
condições especiais, incluindo 
entrada reduzida e isenção de 
juros para clientes que quei-
ram regularizar os débitos.

De acordo com a empresa, 
os clientes que estiverem 
com as contas de energia 
atrasadas terão facilidades na 
negociação, com possibilidade 
de parcelamento em até 36 
vezes, assim como redução 
na entrada. A medida é válida 
para os consumidores residen-
ciais, rurais e também aqueles 
que estão cadastrados como 
tarifa social. O acordo pode 
ser feito sem sair de casa pelo 
site  edponline.com.br.

Os grupos familiares in-
cluídos no programa “Tarifa 
Social de Energia Elétrica”, do 
Governo Federal, que viabiliza 
desconto na fatura de ener-

Bruna Silva
RMVale

gia elétrica, terão direito a 
parcelar seus débitos em até 
noventa vezes, com entrada 
facilitada, isenção taxa de 
negociação e correções.

“Para decidir de forma mais 
consciente a melhor opção de 
parcelamento, faça os cálcu-
los incluindo o valor mensal 
da negociação nos gastos já 
mapeados da família. Com 
condições diferenciadas, o 
feirão da EDP é uma ótima 
oportunidade para liquidar 
dívidas”, enfatizou a gestora 
da EDP, Vanessa Bonfim. 
Para efetuar a negociação 
é necessário ter em mãos o 
número de instalação e o CPF 
do titular.

Para este Feirão, os clientes 
que possuírem débitos de 
negociações anteriores terão 
flexibilidade para renego-
ciar suas dívidas. A empresa 
dispõe o atendimento por 
WhatsApp pelo número (11) 
93465-2888, para consulta 
de débitos e solicitação de 
código de barras para paga-
mento.

EDP promove mutirão 
para regularização de 
débitos em até 90 dias

Aplicativo da EDP para acompanhamento de gastos da empresa
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SALA COMERCIAL COM ESTACIONAMENTO
NA RUA DR. CASTRO SANTOS, 83

GALERIA VERAS

CÂMARA MUNICIPAL 
DE LORENA

LEIS - DECRETOS - RESOLUÇÕES

Audiência Pública
A Câmara Municipal nos termos do disposto na lei convida a população 
que no dia 21/06/2022 as 18hs no plenário desta casa será realizada 
Audiência Pública para apresentação do projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias do Exercício de 2023.
O evento será aberto ao Público, também terá transmissão pelo 
Facebook,YouTube e site da Câmara.
Dúvidas e Sugestões poderão ser apresentadas no portal da Câmara 
Municipal junto ao e Sic, e pessoalmente mediante a protocolo.

Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 

 

 

 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2022  
PROCESSO DE COMPRA Nº 198/2022  
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
ODONTOLÓGICO PARA O DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL - 
DOM, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO 
EDITAL”. 
 

Recebimento das propostas: até as 09h30min do dia 15/06/2022  
Abertura e avaliação das propostas: dia 15/06/2022 a partir das 09h31min  
Início da sessão pública/lances: dia 15/06/2022 ás 10horas.  
Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir de 03/06/2022. 
 

Cruzeiro, 02 de junho de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 

 
 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 

Estado de São Paulo 

 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO  
 

O Prefeito Municipal de Cruzeiro, THALES GABRIEL FONSECA, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas por Lei, homologa e adjudica a presente 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022, cujo objeto é o “SELEÇÃO DE 

PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA SUBCONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, 

COM ENCARGOS, SOBRE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO, 

OBJETIVANDO A ADEQUAÇÃO FÍSICA DO IMÓVEL, CONSTRUÇÃO E 

EXPLORAÇÃO DE UM CENTRO COMERCIAL COM ESTACIONAMENTO” à 

empresa: HLMM - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. 
 

Cruzeiro, 02 de junho de 2022. 
 

THALES GABRIEL FONSECA 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 240/2022-SUP; 
4282/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso IV, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste objeto consiste na aquisição de canetas para aplicação das insulinas Asparte e 
Giargina conforme mandado judicial processo nº 1000882-77.2022.8.26.0323.
CONTRATADA: DROGARIA UCHOAS II LTDA - CNPJ/MF Nº: 09.238.758/0001-37
DATA DA ASSINATURA: 01/06/22

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, 
a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 235/2022SUP; 
3756/2022GPRO, com fundamento no art. 25, II, c/c art. 13, III e VI, da lei supracitada, 
cujo objeto consiste na contratação direta de profissional técnico especializado para 
ministrar palestra no 1º Fórum de Meio Ambiente de Lorena.
CONTRATADA: JOSE XAIDES DE SAMPAIO ALVES - CPF nº 332.419.376-15
DATA DA ASSINATURA: 31/05/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 235/2022 SUP – 3756/2022 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação direta de profissional técnico especializado para ministrar palestra 
no 1º Fórum de Meio Ambiente de Lorena.
CONTRATADA: JOSE XAIDES DE SAMPAIO ALVES - CPF nº 332.419.376-15
VALOR TOTAL: R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).
VIGÊNCIA: 01 (um) mês
DATA DA ASSINATURA: 31/05/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - PP Nº 09/2022 PROC. Nº 169/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços de infraestrutura para realização de eventos pela 
Secretaria de Cultura, que integrou o Edital em todos os termos e condições, quando 
deles a Secretaria requisitante tiver necessidade.
Contratada:PMA PRODUÇÕES E MONTAGENS ARTÍSTICAS EIRELI ME 
CNPJ: 59.983.643/0001-45 – Vencedora dos itens: 06 AO 14
Valor total: R$ 1.359.200,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e nove mil, duzentos reais)
DATA DA ASSINATURA: 02/06/22

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022 PROCESSO 242/2022
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é Registro de Preços para aquisição de 
materiais hospitalares para atender aos mandados judiciais no período de 12 meses, que do 
dia 02 de Junho de 2022 a 15 de junho de 2022 até às 08:00h (Horário de Brasília), estará 
recebendo as Propostas de Preços referentes a esta Licitação, no Endereço Eletrônico:
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 15 de 
Junho de 2022 às 08:05h (Horário de Brasília) e o Início da Sessão de Disputa de Lances 
ocorrerá a partir das 09:00h no mesmo dia (Horário de Brasília). Informações (12) 3185-
3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022 - PROCESSO 243/2022
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de preços para aquisição 
de materiais para sinalização viária do município de Lorena pelo período de 12 (doze) 
meses, que do dia 06 de junho de 2022 a 20 de junho de 2022 até às 08:00h (Horário de 
Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços referentes a esta Licitação, no Endereço 
Eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. A Abertura das Propostas acontecerá no
dia 20 de junho de 2022 às 08:05h (Horário de Brasília) e o Início da Sessão de Disputa 
de Lances ocorrerá a partir das 09:00h do mesmo dia (Horário de Brasília). Informações 
(12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.
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A Justiça determinou, na 
última semana, que o Indec 
(Instituto de Desenvolvimento 
Educacional e Capacitação), 

Bruna Silva
Caraguatatuba

responsável pelo concurso pú-
blico da Câmara de Caraguata-
tuba em 2020, devolva o valor 
referente a taxa de inscrição. 
O processo de ressarcimento 
ocorre quase dois anos depois 
do Tribunal de Contas do Es-
tado ter impedido o certame. 

Conforme a decisão judicial, 
a empresa apresentará uma 
lista com os candidatos, cargo 
desejado e o valor pago por 
cada um, além da comprova-
ção da devolução da taxa de 
inscrição com correção mo-
netária. O Indec possui trinta 

Justiça determina que empresa ressarça candidatos 
por concurso público não realizado em Caraguatatuba

dias para o cumprimento da 
ordem, a contar da data da de-
cisão, o último dia 19. Há ain-
da a pena de multa diária de 
R$500. Assim que a ordem for 
cumprida, haverá a retirada da 
anotação de indisponibilidade 
dos bens da empresa.

Ao todo, a promotoria es-
tima que mais de 14,2 mil 
pessoas se inscreveram para 
participar do concurso pú-
blico.

Cerca de R$ 322,6 mil foram 
arrecadados com as taxas de 
inscrição. Ao solicitar o ressar-
cimento, o Ministério Público 

TUDO FEITO PRA VOCÊ.
#TUDOISSOÉPINDA

Trabalho que faz 
a cidade crescer para todos.
No emprego, a Prefeitura conseguiu 
avanços importantes. Alguns 
exemplos disso são:

 ISSO E

EMPREGO

CRIAÇÃO DE 2.049 POSTOS 
DE TRABALHO EM 2021

PROGRAMA MAIS PINDA 
+ DE 2 MIL CAPACITAÇÕES

AUMENTO DE 124% NO 
VOLUME DE EXPORTAÇÃO

Atlético Guaratinguetá e Manthiqueira 
disputam a atenção do torcedor da cidade
Laranja briga pelo acesso para disputar a Série A-3 enquanto alvirrubros fazem bonito com a base

Equipe do Manthiqueira perfilada para partida pelo Paulista; time de Dado Oliveira ganha “concorrência” 

O futebol em Guaratinguetá 
vive momentos de expectativa 
e resultados. O cenário local 
tem espaço para dois clubes, 
sendo que um deles já com-

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

pete profissionalmente há 11 
anos e o outro nasce abraçado 
pelos torcedores da cidade. 
Manthiqueira e Atlético Clube 
Guaratinguetá dividem o está-
dio Professor Dario Rodrigues 
Leite e também a atenção da 
cidade.

Na Série B do Campeonato 

Paulista, equivalente à quarta 
divisão, o Manthiqueira briga 
pelas primeiras posições do 
grupo 5. O time vem de em-
pate fora de casa contra o AD 
Guarulhos e está na segunda 
posição de sua chave, com 
dez pontos, um a menos que o 
líder Flamengo de Guarulhos. 

Foto: AD Manthiqueira

Para a temporada atual, a 
Laranja Mecânica teve como 
novidade Dado Oliveira. O 
então presidente do clube as-
sumiu o posto de técnico nas 
primeiras duas rodadas, mas 
por problemas na documen-
tação, Dado ficou impedido 
de comandar o time à beira 

do campo e deu espaço para 
Glegson Pereira Chila, que 
tem na bagagem duas vitórias 
em casa e um empate fora. 
Antes disso, Dado comandou 
a equipe na Copa São Paulo de 
Futebol Jr.

No próximo fim de semana 
o Manthiqueira visita o Jose-
ense, terceiro colocado com 
nove pontos. A partida marca 
a abertura do returno da 
primeira fase da Segundona. 
Apenas duas equipes sobem 
de divisão neste ano.

Chegar à Série B Paulista é o 
objetivo do Atlético Guaratin-
guetá para a próxima tempo-
rada. O time alvirrubro disputa 
o Campeonato Paulista nas 
categorias sub-15 e sub-17. Os 
garotos do Atlético têm feito 
bonito dentro de campo. No 
time mais jovem, a classifica-
ção foi confirmada após vitória 
sobre o União Mogi no último 
sábado (21) em Guaratinguetá, 
por 2 a 1. 

O sub-17 está perto de 
conquistar a vaga. Com 11 
pontos, o AC Guaratinguetá 
está em segundo no seu gru-
po, atrás apenas do Palmeiras, 
que soma 15 pontos. São três 
vitórias, dois empates e uma 

derrota, justamente contra 
o Verdão. No último jogo, 
empate por 2 a 2 contra o 
União Mogi, em casa, em 
jogo que teve a presença e 
torcida de Rivaldo, ex-meia 
pentacampeão do mundo com 
a Seleção em 2002.

Rivaldo foi acompanhar 
a estreia de seu filho, João 
Vitor, que chegou ao AC Gua-
ratinguetá há duas sema-
nas. O garoto tem 16 anos, 
joga como segundo volante 
e ganhou espaço no time de 
Anderson Rocha na segunda 
etapa. O pentacampeão com 
a Seleção Brasileira em 2002 
não atendeu a imprensa, mas 
afirmou que voltará à cidade 
outras vezes.

Nas arquibancadas, apenas 
os jogos do Manthiqueira têm 
divulgação de público e renda. 
As partidas do AC Guaratin-
guetá são com portões aber-
tos e gratuitas. Ainda assim, 
o time alvirrubro tem levado 
mais torcedores ao Professor 
Dario Rodrigues Leite do que 
a equipe Laranja, que chegou 
a registrar nas três primeiras 
partidas da Segundona uma 
média de cerca de cem tor-
cedores por partida.

pediu que os bens da empresa 
fossem bloqueados. Por outro 
lado, o Indec alegou à Justiça 
que mais de 2,3 mil candida-
tos foram reembolsados, e 
ressaltou que foi a Câmara 
Municipal de Caraguatatuba 
que cancelou o concurso. Ain-
da de acordo com o Instituto, 
a remuneração pelo serviço 
seria feita com a taxa de ins-

crição, e com interrupção teria 
ficado com prejuízo.

Entenda o caso – Em novem-
bro de 2020, um concurso foi 
realizado para preencher 42 
vagas na Câmara Municipal. 
Entretanto, o TCE (Tribunal de 
Contas do Estado) determinou 
que os cargos não poderiam 
ser assumidos naquela fase 
da pandemia.


