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Terça-feira, 3 de Dezembro de 2019

NA JUSTIÇA

anterior foi
B Contrato
rescindido após decisão
dada pelo Tribunal de
Justiça em ação movida
pelo PSL de Taubaté.

LEGISLATIVO NO CONTRATO ANTERIOR, CÂMARA SUBSIDIAVA ENTRE 60% E 90% DO CUSTO PARA O SERVIDOR, COM BASE NA FAIXA SALARIAL

Câmara abre licitação para
plano de saúde de servidores
Câmara irá subsidiar parcialmente o contrato, que poderá custar até R$ 2,28 milhões por ano, mas percentual
ainda não foi definido; contrato anterior foi rescindido em setembro, após uma decisão do Tribunal de Justiça
Taubaté
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A Câmara de Taubaté abriu
uma licitação para definir a
empresa que ficará responsável por oferecer plano de
saúde para os servidores da
Casa e seus dependentes.
A sessão do pregão está
marcada para o dia 13 desse
mês. O valor máximo previsto é de R$ 2,28 milhões. Vencerá a disputa a operadora
que oferecer o menor preço.
Esse valor foi calculado tendo como base o interesse de
166 servidores em aderir ao
benefício, além de 297 dependentes. O custo médio
por beneficiário seria de R$
410,46. O plano de saúde não
atenderá vereadores.
A Câmara deverá subsidiar parcialmente os valores
pagos pelos servidores. O
percentual não foi definido
ainda. No contrato anterior,
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Plano. Recriação do plano de saúde para servidores foi incluída na minirreforma administrativa da Casa

463 deve
ABeneficiários
ter o plano, sendo 166
servidores da Casa e 297
dependentes. Vereador
não tem direito.

VAIVÉM.

O contrato anterior do plano
de saúde foi rescindido em se-

Abre aspas:

QUAL SERÁ O IMPACTO
DA NOVA LEI DE
ZONEAMENTO PARA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS?
Resultado até às 17h45 de
ontem, quando a enquete
foi retirada do site do jornal.
A enquete não tem valor
estatístico.

Fred Guidoni (PSDB).
Prefeito de Campos do Jordão

O secretário de Saúde de
São José dos Campos, Danilo
Stanzani, anunciou a criação do projeto RIA (Rede
de Inclusão ao Autista). A
novidade foi divulgada na
última quinta-feira, durante
reunião da Frente Parlamentar em Apoio à Pessoa com
Autismo, na Câmara.

ços municipais, como consultas médicas, uso do transporte público adaptado e
matrícula na rede de ensino.
A integração vai abranger
as secretarias de Educação
e Cidadania, Saúde, Esporte e Lazer, Apoio Social ao
Cidadão, Mobilidade Urbana
e a FCCR (Fundação Cultural
Cassiano Ricardo).

Sistema

Orçamento

A Câmara de Jacareí realizará na noite de quarta-feira a
primeira discussão do projeto da LOA (Lei Orçamentária
Anual) de 2020. O projeto
foi elaborado pelo governo
Izaias Santana (PSDB).

tembro, depois que o Tribunal
de Justiça considerou inconstitucional a lei municipal de
2009 que permitia a prática.
No julgamento, realizado em
abril, o Órgão Especial entendeu que, por serem funcionários da administração pública

Enquete:

“A formação continuada
de professores e demais
profissionais de educação é
constante e novas parcerias
mudaram o currículo e as
práticas diárias”.

Autismo

Trata-se de um sistema de
informação unificado, que
permitirá acompanhar o
histórico de atividades e a
inclusão dos portadores de
TEA (Transtorno do Espectro
Autista) em diversos servi-

o subsídio variava entre 60% e
90% do custo do serviço para
os funcionários, de acordo
com a faixa salarial.

Negativo
34%

244

votos
no total

Nenhum
6%

Não sabe
12%

Conselhos municipais

Policiamento

Audiências

O vereador Fernando da
Ótica Original (PSC) solicitou
à Polícia Militar a intensificação de rondas ostensivas
no Jardim Pedramar, região
oeste de Jacareí. “Os motociclistas transitam empinando
suas motos”, afirmou.

.

Positivo
48%

Receitas

Segundo o texto, o orçamento de Jacareí para 2020
está estimado em R$ 1,281
bilhão, sendo R$ 1,034 para
a administração direta e
seus fundos especiais, R$
247,6 milhões para a administração indireta e R$ 25,8
milhões para a Câmara.

direta, deveriam utilizar o sistema de saúde gratuito - ou
seja, o SUS (Sistema Único de
Saúde). Após a decisão, o contrato da Câmara com a Santa
Casa Saúde, que custava R$
952 mil por ano e atendia 145
servidores, foi rescindido.
A recriação do benefício foi
proposta pela Mesa Diretora
da Câmara, que é composta
pelos vereadores Boanerge
dos Santos (PTB), que é o
presidente, Neneca (PDT), o
1º vice-presidente, Loreny (Cidadania), a 2ª vice-presidente,
Digão (PSDB), o 1º secretário,
e Orestes Vanone (PV), o 2º secretário. A proposta foi inserida no projeto da minirreforma
administrativa do Legislativo,
protocolado em agosto e aprovado em novembro.
Para tentar escapar de novas contestações judiciais, o
trecho sobre o plano de saúde foi inspirado na legislação
sobre os servidores públicos
federais, que beneficia juízes e
funcionários do Judiciário de
todo o país.

Os conselhos municipais de
Taubaté deverão elaborar
uma proposta de iniciativa
popular para pedir a inclusão no calendário oficial
de um encontro anual para
debater suas questões e
prestar contas dos trabalhos
que realizam.
A sugestão da elaboração
do documento partiu da
vereadora Loreny (Cidadania), que presidiu nos
últimos três anos audiências
públicas para debater o funcionamento dos conselhos
municipais de Taubaté.

Tribuna Livre

A Câmara de Taubaté vota
nessa terça projeto do
presidente da Casa, Boanerge dos Santos (PTB), que
estabelece que, no período
de seis meses que antecedem as eleições municipais,
não haverá inscrição para a
utilização da Tribuna Livre,
exceto por representantes
dos conselhos municipais.

Tramitação

A proposta também revoga
inciso da lei que encaminha
automaticamente à Secretaria da Câmara o pedido de
informação do usuário da
Tribuna Livre.

