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Reunião para debate sobre novo acesso com passagem de linha férrea

Movimento no Centro de Lorena; cidade decide por recomendar o uso de máscara em lugares fechados

Foto: Arquivo Atos 

Marcus Soliva e Thales Gabriel seguem Governo do 
Estado e também recomendam volta de máscaras
Além Guará e Cruzeiro, outras prefeituras projetam novos cuidados após aumento de casos de Covid-19

Após a recomendação por 
parte do Comitê Científico, que 
assessora o governo de São 
Paulo sobre a volta do uso de 
máscaras em locais fechados 
para os municípios paulistas, 
a região já registra debates e 
decisões sobre o tema. Em Gua-
ratinguetá, o prefeito Marcus 
Soliva (PSC) também publicou 
que a cidade passa a ter uso 
recomendado, enquanto Pin-
damonhangaba tem pedidos 
por parte da população para 
maior atenção. O objetivo é 
conter o aumento dos casos 
de Covid-19.

O avanço dos números de 
contágio e de internações de 
Covid-19 tem preocupado as 
cidades da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte). Até esta 
sexta-feira, dia 3, são mais de 
dez mil casos ativos no Vale 
do Paraíba. Os dados foram 
publicados pelo jornal OVALE, 
em ação conjunta entre Unesp 
(Universidade Estadual Paulis-
ta) e da USP (Universidade de 
São Paulo) na plataforma SP 
Covid-19 Info Tracker.

Boa parte das prefeituras 
tem lançado boletins diários, 

Da Redação
RMVale

e os dados do Estado apontam 
para a preocupante taxa de re-
produção do novo coronavírus, 
que segue em crescimento. 
A taxa de disseminação do 
vírus, que chegou a atingir 
0,39 em março, bateu 1,26 na 
quinta-feira (2), aumentando 
o receio por uma quarta onda 
da Covid-19.

Ainda de acordo com o levan-
tamento, maio terminou com 
31% de aumento na quantida-
de de novos casos confirmados, 
com alta de 66% no total de 
internações, na comparação 
com abril.

A recomendação do Estado, 
divulgada após reunião do 
Comitê realizada no dia 31 de 
maio, com a participação do 
médico e secretário estadual 
de Ciência, Pesquisa e Desen-
volvimento em Saúde, David 
Uip, reduziu o sentimento de 
maior abertura para eventos 
e atividades cotidianas nos 
municípios.

Cidades – Em Guaratinguetá, 
como meio de frear o cresci-
mento de casos de Covid-19, 
a secretaria de Saúde voltou a 
recomendar o uso de máscaras 
de proteção. A ação deve ser 
atendida em escolas municipais 
e prédios públicos.

A medida foi tomada após a 
cidade registrar nova alta em 

casos de coronavírus. De 20 a 
27 de maio foram 169 novas 
contaminações por Covid-19, 
além de dois óbitos registrados 
(uma mulher de 89 anos e um 
homem de 44). Diante do ce-
nário, a administração pública 
optou por retomar o uso.

Apesar da elevação dos casos, 
Guaratinguetá possui mais 
de cem mil moradores imu-
nizados com a primeira dose 
da Covid-19; 88,4 mil com a 
segunda dose do imunizante. 
Por outro lado, a abrangência 
da dose de reforço é baixa, 
estando atualmente em 55,9 
mil pessoas.

O uso obrigatório de más-
caras em ambientes fechado 
deixou de ser uma exigência 
ainda em março deste ano, 
após decreto do então gover-
nador João Doria (PSDB).

“Tivemos bons índices de 
vacinação em Guaratinguetá, 
mas no momento (quarta dose) 
a procura é baixa. Precisamos 
do apoio da população para 
estarmos seguros”, destacou o 
prefeito durante participação 
no programa Atos no Rádio.

Cruzeiro – A cidade do pre-
feito Thales Gabriel Fonseca 
(PSD) também publicou reco-
mendação para o retorno do 
uso de máscaras, seguindo as 
orientações do Comitê de Me-

didas de Vigilância em Saúde 
do Governo de São Paulo. A 
secretaria da Saúde destacou 
a necessidade para ambientes 
fechados, incluindo escolas e 
repartições públicas.

Além das máscaras, a pasta 
destacou orientações como 
preferência por locais abertos 
e bem ventilados em vez de 

ambientes fechados, limpar 
as mãos com frequência, usar 
sabão e água ou álcool em gel, 
cobrir o nariz e a boca com o 
braço dobrado ou um lenço 
ao tossir ou espirrar, e procu-
rar atendimento em caso de 
febre, tosse e dificuldade para 
respirar.

Roseira – Assim como Gua-

ratinguetá, Roseira decidiu 
recomendar o uso de máscaras 
em locais fechados, escolas e 
repartições públicas. A decisão 
foi anunciada na quinta-feira, 
dia 2, por meio das redes 
sociais do Município. A Prefei-
tura solicitou que a população 
esteja em dia com o calendário 
de imunização contra a doença.

Representantes da Prefei-
tura e da Câmara se reuni-
ram na terça-feira (31) com 
técnicos da companhia MRS, 
administradora da malha 
ferroviária da região, para 
viabilizar a implantação 
de mais uma passagem de 
nível em Lorena. Além de 
beneficiar as famílias de 
quatro bairros, o novo ponto 
de ligação pode trazer mais 
facilidade e segurança no 
deslocamento dos alunos 
de duas unidades escolares. 

Realizada em frente à 
escola municipal Caic (Cen-
tro de Atenção Integral à 
Criança), no bairro São Ro-
que, a reunião contou com 
as presenças do prefeito 
Sylvio Ballerini (PSDB); da 

Lucas Barbosa
Lorena

secretária de Obras, Rosa-
na Reis; do secretário de 
Trânsito, Lucas Mulinari; 
do presidente da Câmara, 
Fábio Longuinho (PSD) e do 
vereador Anderson Pinto, o 
Careca da Locadora (PSDB). 
A MRS foi representada pelo 
engenheiro Bruno Valsiani 
e pela engenheira e analista 
de Relações Institucionais, 
Bruna Munyser. 

Executivo e Legislativo 
ressaltaram a necessidade 
de uma nova passagem 
de nível ou até mesmo a 
construção de um viaduto 
sobre a linha férrea no São 
Roque. A medida facilitaria 
a ligação do ponto aos bair-
ros Santo Antônio, Vila Cida 
e Vila Rica, beneficiando 
principalmente as crianças 
e jovens que diariamente 
se deslocam até o São Ro-
que para estudar no Cmei 

(Centro Municipal de Edu-
cação Infantil) Norma Paes 
Tavares de Andrade e no 
Caic, que até o fim deste ano 
adotará o sistema de ensino 
cívico-militar e ampliará 
o número de estudantes 
atendidos.

O presidente da Câmara 
revelou detalhes da reunião 
e demonstrou otimismo. 
“Questionamos os respon-
sáveis pela MRS sobre o 
fato de que Lorena possui 
apenas dois viadutos e três 
passagens de nível, quan-
tidade inferior até mesmo 
do que a de Canas, que é 
uma cidade bem menor, 
destacou. “Apesar de ser 
uma reivindicação antiga, 
acreditamos que desta vez 
ela será atendida, pois a 
MRS passa por um processo 
de renovação da conces-
são, o que torna necessária 

Lorena reivindica passagem 
de nível no bairro São Roque
Prefeito Sylvio Ballerini e vereadores se reúnem com técnicos da MRS para abordar
obra em novo ponto sobre a linha férrea, que beneficiaria alunos de até quatro bairros

melhorias nos municípios 
cortados pela linha férrea”.   

O vereador relatou tam-
bém que durante o encon-
tro, Ballerini afirmou aos 
técnicos da companhia que 
caso fosse necessário a Pre-
feitura poderia até mesmo 
arcar com os gastos da obra 
ou angariar recursos atra-
vés de emendas parlamenta-
res, já que ela é considerada 
essencial. Após ouvirem os 
argumentos das autoridades 
municipais, os funcionários 
da concessionária afirma-
ram que elaborarão um 
relatório para que em breve 
seja iniciado um estudo que 
analisará a viabilidade da 
implantação de um ponto 
de travessia no São Roque.

Prefeito e parte dos verea-
dores estão em contato com 
deputados federais para 
que eles possam contribuir 
para o agendamento de uma 
reunião sobre o tema entre 
representantes municipais 
e do Ministério da Infraes-
trutura.

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à secretaria 
de Comunicação Social de 
Lorena uma entrevista com 
algum membro do Executi-
vo sobre a reunião com a 
MRS, mas o pedido não foi 
atendido até o fechamento 
desta edição.
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A abertura de novas vagas 
para o auxílio Bolsa Trabalho, 
extensão do Bolsa do Povo, ele-
vou as expectativas nas cidades 
da região. Anunciada na segun-
da-feira, dia 30, pelo governo 
do Estado, a ação beneficia a 
população desempregada com 
um auxílio de R$ 540 mensais 
durante o período de cinco me-
ses, e uma qualificação técnica 
de oitenta horas oferecida pela 
Univesp (Universidade Virtual 
do Estado de São Paulo).

Até o momento, mais de mil 
vagas foram divulgadas na 
região nas cidades de Lorena 
(220 vagas), Pindamonhan-
gaba (260), Cruzeiro (300), 
Caraguatatuba (200), Ubatuba 
(180) e Aparecida (não divul-
gou número de vagas abertas). 
O trabalho terá carga horária 
de quatro horas diárias, cinco 
dias por semana.

As solicitações podem ser 
feitas até o próximo dia 17. 
Para 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 progra-
ma assistencial equivalente. 
O recurso abrange apenas 
um beneficiário por núcleo 
familiar.

A partir da lei nº 17.372, de 

Jessica Alves
RMVale

maio de 2021, a iniciativa foi 
integrada ao programa Bolsa 
do Povo, que reúne ações 
sociais estaduais destinadas 
a pessoas em vulnerabilidade 
social. O cadastramento pode 
ser feito de maneira online 
pelo site bolsadopovo.sp.gov.
br. Caso necessário, as famílias 
podem entrar em contato com 
os canais de atendimento das 
prefeituras (sites e redes so-
ciais) para solicitar ajuda.

Em Lorena, o diretor do 
departamento de Aquisições 

Bolsa Trabalho ameniza o impacto 
da crise social RMV após pandemia
Programa estadual tem salários de R$ 540 e cursos de qualificação

Caraguá amplia data-limite
de regularização de imóveis

Com foco em avançar na 
regularização, Caraguatatuba 
prorrogou, nesta semana, o 
prazo para que os morado-
res possam adequar os seus 
imóveis. Os moradores terão 
mais seis meses para estarem 
alinhados ao processo.

De acordo com o Município, 
a medida atende edificações 
residenciais e comerciais re-
formadas, ampliadas, concluí-
das ou em fase de finalização 
com área construída de uso 
misto e institucional. Depois 
da aprovação do projeto de 

Bruna Silva
Caraguatatuba

Atendimento para inscritos no programa estadual Bolsa Trabalho em parceria com o Senai

Foto: Reprodução GESP

Patrimoniais e membro da 
secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Benedito Roberto 
Ribeiro, enfatizou que “... todos 
que precisarem manter contato 
poderão vir à prefeitura, na 
secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico e também pelo 
telefone 3185-3047”.

Bolsa Trabalho – O progra-
ma foi criado com objetivo de 

regularização pela secretaria 
de Urbanismo, o Alvará de 
Regularização da Edificação e 
o “Habite-se” serão expedidos.

Para regularizar o imóvel é 
preciso acessar o site oficial 
da Prefeitura, caraguatatuba.
sp.gov.br, onde está a lista de 
documentários necessários e 
as instruções específicas.

Caso haja dúvidas, o morador 
deve entrar em contato com 
a secretaria de Urbanismo 
através do telefone (12) 3886-
6060. Há ainda a opção de 
atendimento presencial, na 
sede da pasta, de segunda à 
sexta-feira, das 8h30 às 16h30, 
na avenida Brasil, nº 749, no 
Sumaré.

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. 
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EDITAL Nº 47/2022  
PROCESSO Nº 078/2022  

DISPENSA DE VALOR Nº 046/2022  
 

COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
45.192.275/0001-02, por intermédio da Secretaria de Administração, torna público que, realizará Dispensa de 
licitação, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos Artigo Nº 75, inciso II da Lei 
14.133/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir 
definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:  
 

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA 
PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 

DIA 15/06/2022, ÀS 16:00 HORAS  
 

  
REFERÊNCIAS DE HORÁRIO: HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF  

ENDEREÇO   ELETRÔNICO PARA   ENVIO   
DA PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 

compras@cachoeirapaulista.sp.gov.br  
 

  
      

1.0 – DO OBJETO:     
 

1.1 Constitui objeto desta Chamada Publica AQUISIÇÃO DE POSTE PADRÃO PARA 
INSTALAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA 
PAULISTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

 
 

Marcos Vinicius da Costa Carvalho 
Setor de Licitações 

 

oferecer ocupação, qualifica-
ção profissional e criar uma 
renda a famílias em situação de 
sérias dificuldades econômicas.  

Além do pagamento, a ação 
garante cursos profissionali-
zantes virtuais, seguro de aci-
dentes e atividades de trabalho 
em órgãos públicos, por quatro 
horas diárias, de segunda à 
sexta-feira.

(12) 99148-2196
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PREFEITURA DE LAVRINHAS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 007/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N° 051/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
ENTREGA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: 
ATÉ O DIA 28/06/2022 PREFERENCIAVELMENTE ATÉ AS 
08H30M; ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E 
PROPOSTA: DIA 28/06/2022 AS 09H
RETIRADA DO EDITAL COMPLETO E OUTRAS INFORMAÇÕES, 
NO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA, NO HORÁRIO 
DE 9H AS 12H, A PARTIR DO DIA 10/06/2022 OU ATRAVÉS DO 
SITE WWW.LAVRINHAS.SP.GOV.BR.
LAVRINHAS, 10/06/2022

JOSÉ BENEDITO DA SILVA
PREFEITO 

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE n° 003/2022 - Edital nº 045/2022 – Proc. Adm. Mun. n° 072/2022
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor global.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR 
DE MACRODRENAGEM DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA PAULISTA/SP, CONFORME 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FISÍCO-FINANCEIRO, TERMO DE 
REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES (PROTOCOLO): Até o dia: 22 de junho de 2022 - 
Horário: até 9:00 horas. 
ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia: 22 de junho de 2022 - Hora: 9:30 horas. 
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. Email: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br – 
Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 3186-6010.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 019/2022 - Edital nº 044/2022 – Proc. Adm. Mun. n° 071/2022 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário por item.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DATA DA REALIZAÇÃO: 28 de junho de 2022. 
HORÁRIO DE INÍCIO: 9:30 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, 
telefone: 12 31866022 / 12 3186 6010.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2022
Tendo em vista o que dispõe a legislação vigente, e conforme consta dos autos 
deste processo, resolvo HOMOLOGAR a Chamada Pública nº 004/2022 na seguinte 
conformidade:
ANA FLÁVIA PEDROSO DA SILVA – CPF: 336.669.450.001-04 – Atuação: Corpo e 
Movimento 
CARLOS RODRIGO PONTES FORTES – CPF: 313.376.318-09 – Atuação: Corpo e 
Movimento
FILIPE DOS SANTOS GUEDES LIGABO – CPF: 379.184.968-92 – Atuação: Corpo e 
Movimento
JAQUELINE ELISANGELA DA CRUZ MATIAS – CPF: 283.089.910.001-93 – Atuação: 
Corpo e Movimento 
JESSICA HANEZKA DOS SANTOS DIAS – CPF: 337.574.640.001-04- Atuação: Estética 
MARCUS VINICIUS DE SOUZA – CPF: 261.924.140.001-53 - Atuação: Corpo e Movimento
MARIA LUCIANA DA SILVA – CPF: 017.894.367-37 – Atuação: Educação Sustentável 
NATALIA ROSSATO LEANDRO PONTES – CPF: 373.310.598-23 – Atuação: Corpo e 
Movimento 
RAFAEL BUARQUE DE MACEDO MAGALHÃES – CPF: 107.270.347-58 – Atuação: Arte 
urbana e grafite
RAFAELA GONÇALVES PAZINNI VIANNA – CPF: 457.289.240.001-47 – Atuação: Culinária
RODOLFO ALBERTO VILLELA DE OLIVEIRA – CPF: 337.418.950.001-74 – Atuação: 
Corpo e Movimento
SILVANA APARECIDA BASTOS – CPF: 337.560.940.001-82 – Atuação: Estética

Ficam convocadas dentro do prazo de 05 dias para assinatura do contrato.
Cachoeira Paulista, 09 de junho de 2022.

ANTONIO CARLOS MINEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022 - PROCESSO 269/2022
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de aparelhos de ar 
condicionados destinados aos Ambulatórios de Especialidades I e II, que do dia 10 de 
junho de 2022 a 28 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 28 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. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 
17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº02 - Contrato 96/20 – PP 27/20 – Processo Licit 146/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: TÉCNICOS EM IMAGEM COMERCIAL EIRELI 
CNPJ Nº: 02.513.582/0001-35
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da
vigência do Contrato nº 96/2020, decorrente do Processo Licitatório nº 146/2020, Pregão
Presencial nº 27/2020, firmado em 29 de junho de 2020, nos termos previstos em sua
Cláusula 2.1.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 12 (doze) meses, a partir de 29 de junho de 2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: Fica reajustado o valor do contrato, conforme índice contratual
(IGP-M), no percentual de aproximadamente 14,65% (quatorze inteiros e sessenta e cinco
centésimos por cento), perfazendo um montante de R$ 8.990,04 (oito mil novecentos 
e oventa reais e quatro centavos), observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, 
contado a partir da assinatura do contrato.
CLÁUSULA QUARTA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas
à prorrogação do Contrato, pelo período de 12 (doze) meses, é de R$ 70.355,52 (setenta
mil, trezentos cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 09/06/2022

Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 

 

 

 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2022  
PROCESSO DE COMPRA Nº 203/2022  
 

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

Recebimento das propostas: até as 09h30min do dia 23/06/2022  
Abertura e avaliação das propostas: dia 23/06/2022 a partir das 09h31min  
Início da sessão pública/lances: dia 23/06/2022 ás 10horas.  
Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir de 09/06/2022. 
 

Cruzeiro, 08 de junho de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 

Desde Abril de 2020, 
não é mais computado 
para o cálculo da renda 
per capita familiar o be-
nefício previdenciário de 
até um salário-mínimo ou 
o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) conce-
dido a idoso, acima de 65 
anos de idade, ou a pessoa 

com deficiência, para a 
concessão do BPC.

Isso signif ica que se 
você aposentado recebe 
apenas 1 salário mínimo 
e convive com familiar 
acima de 65 anos ou defi-
ciente, tem direito a pedir 
o Beneficio de Prestação 
Continuada (BPC – LOAS) 

Benefícios de até um salário-mínimo 
não serão computados como cálculo 

da renda para concessão do BPC
para esse familiar, pois 
o seu beneficio não será 
computado como renda.

De outra forma, no mes-
mo grupo familiar, seguin-
do essa regra, pode haver 
mais de um beneficiário do 
BPC. Vale lembrar que para 
requerer o BPC tem que ser 
cadastrado no CADunico.

A reserva de margem 
consignável significa uma 
porcentagem do valor de 
empréstimo consignado 
que pode ser usado em 
um cartão de crédito con-
signável.

Muitos servidores públi-
cos, militares, aposentados 
e pensionistas vêm sofrendo 
descontos indevidos em 
seus rendimentos a título 
de “Empréstimo sobre a 
RMC”. A RMC é a Reserva de 
Margem Consignável, que é 
destinada ao pagamento da 
fatura do cartão de crédito 
consignado, com desconto 
automático na folha de pa-
gamento.

Não é possível cancelar 
o cartão de crédito consig-
nado, sem ter quitado todo 
o saldo devedor. É simples: 
se ainda tiver uma dívida 

O que é ação de Reserva de Margem Consignável?
aberta, será necessário quitar 
esse valor. O saldo devedor 
pode ser pago a partir da 
fatura mensal (boleto).

A legislação estabelece que 
os servidores, aposentados e 
pensionistas podem compro-
meter até 30% do seu rendi-
mento líquido (bruto menos 
os descontos obrigatórios) 
para realização de emprés-
timos pessoais e mais 5% 
para o pagamento do cartão 
de crédito consignado.

Ocorre que as instituições 
bancárias estão concedendo 
um limite de crédito para 
saque de até 5%, utilizan-
do a RMC como se fosse 
um empréstimo tradicional. 
porém, a utilização da RMC 
para empréstimo, é consid-
erada abusiva, pois, as taxas 
cobradas nas operações com 
cartão de crédito são muito 

superiores às do empréstimo 
tradicional praticadas no 
mercado.

Além disso, cada vez que 
o servidor imagina que 
está pagando a parcela do 
empréstimo, ele está na 
verdade pagando apenas 
o valor dos juros e encar-
gos cobrados pelo banco 
pela utilização do cartão de 
crédito, impossibilitando a 
quitação da dívida e tornan-
do-a infinita. E na maioria 
das vezes o servidor nem se 
dá conta disso. 

Para se livrar desse tipo de 
empréstimo o servidor teria 
que efetuar o pagamento à 
vista do valor total devido.

De forma dissimulada, os 
bancos utilizam o valor que 
deveria ser reservado para 
pagamento de despesas iner-
entes à utilização do cartão 

de crédito consignado pelo 
servidor e disponibilizam 
esse valor como se fosse 
um empréstimo tradicional. 
Assim, o servidor acaba real-
izando um empréstimo com 
taxas de cartão de crédito 
sem saber.

Dessa forma, os consumi-
dores estão sendo submeti-
dos a dívidas exorbitantes e 
sem prazo para encerramen-
to, pois, sequer é estipulado 
o número de parcelas nesse 
tipo de contratação, ocorren-
do também o descumprimen-
to do dever de informação 
por parte dos bancos.

Essa prát ica abusiva 
por parte das instituições 
bancárias já é alvo de di-
versas ações com decisões 
judiciais favoráveis aos ser-
vidores, aposentados e pen-
sionistas em todo o País.

É bom também ficar 
atento ao quesito defici-
ência, que pode ser física 
ou mental, englobando 
pessoas portadoras de 
doenças oculares graves, 
autistas e demais grupos 
de doenças mentais ou 
físicas consideradas para 
concessão do benefício.


