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RISCO.
Em São José,
máscaras viraram
‘item obrigatório’.
Em Caçapava, áreas
de lazer foram
interditadas.
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CONTINGENCIAMENTO PREFEITURAS DE SÃO JOSÉ E JACAREÍ AINDA NÃO ADOTARAM MEDIDAS SEMELHANTES

INFLUENZA

Taubaté vai
retomar
vacinação
REFORÇO. A Prefeitura

de Taubaté retoma
na próxima semana a
campanha de vacinação
contra a Influenza. O
reforço de doses enviadas
pelo Estado foi esgotado
nesta quinta-feira, dia 26
de março.

ESTAGIÁRIOS

Felicio não
vai recorrer
de decisão
JUSTIÇA. O prefeito de São

José dos Campos, Felicio
Ramuth (PSDB), não irá
recorrer da decisão que
proibiu a prefeitura de
suspender o salário dos
estagiários durante o
período de pandemia do
coronavírus.

estágios voltarão
EE“Os
ao trabalho a partir de
segunda com atividades
voltadas a montar
materiais pedagógicos”.
Felicio Ramuth (PSDB)
Prefeito, no Facebook

Taubaté reduz salário de
atletas e comissionados
Prefeito terá salário reduzido em 50%, comissionados em 20% e atletas entre 5% e 40%;
em 60 dias, medida deve permitir reforço de R$ 725 mil para combater novo coronavírus
taubaté
Da redação
@jornalovale

A Prefeitura de Taubaté deve
economizar cerca de R$ 725
mil nos próximos dois meses
com a redução de salários do
prefeito Ortiz Junior (PSDB),
dos servidores comissionados e em cortes na Secretaria
de Esportes, que incluem redução da bolsa-auxílio paga
a atletas e gastos com transporte e alimentação.
O pacote de medidas, válido
por 60 dias, visa reforçar as
medidas de combate à pandemia do novo coronavírus
no município.
O prefeito, que recebe salário de R$ 17.900,80, terá
redução de 50% no valor.
Já os comissionados terão
redução de 20% nos vencimentos. Os 14 secretários,
por exemplo, recebem R$
11.466,60 cada. A lista também inclui 26 diretores de
departamento (R$ 10.620,92/
cada), três diretores adjuntos (R$ 7.925,38/cada), 46
gestores (R$ 5.704,84/cada),
cinco assessores de governo
(R$ 3.309,38/cada), dois superintendentes (R$ 7.925,38/
cada) e um chefe de gabinete (R$ 11.271,04). Apenas o
corte desses salários deve
resultar em economia de R$
325 mil em dois meses - o cál-
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Corte. Palácio do Bom Conselho, sede da Prefeitura de Taubaté. Redução em salários valerá por 60 dias

EMENDAS

Câmara dá aval para destinar R$ 2,5
milhões para combate ao coronavírus
VERBA. A Câmara de Taubaté
aprovou nessa quinta-feira,
em sessão extraordinária,
o projeto do prefeito Ortiz
Junior (PSDB) que destina R$
2,513 milhões para o combate
ao coronavírus. O texto teve
aval em duas votações e segue
para sanção do tucano. O valor
é proveniente do remanejamento de emendas impositivas que tiveram “impedimentos insuperáveis”, de acordo
com a avaliação do governo

Ortiz, e foram devolvidas à
Câmara para que os vereadores
pudessem indicar nova destinação a elas. Com a pandemia
do coronavírus, os parlamentares resolveram destinar esses
recursos para ações de combate
e prevenção à doença - a verba
deve ser usada para aquisição
de insumos e medicamentos.
Além disso, com a mesma
finalidade, a Câmara pretende
devolver, até a próxima semana,
R$ 1,5 milhão à prefeitura.

.

culo foi feito pela reportagem,
com base em dados do Portal
da Transparência. Já os cortes
no Esporte devem resultar em
economia de R$ 400 mil, segundo a prefeitura. Os atletas,
que recebem bolsas de até R$
18 mil/mês, terão redução de
5% a 40% nos valores.
A Prefeitura de São José
dos Campos informou que
não está prevista medida semelhante, mas que caso haja
redução salarial, ela será aplicada a servidores de carreira
e comissionados. Já a Prefeitura de Jacareí informou que
definirá até o fim do mês que
medidas poderão ser adotadas
para economizar recursos.

.

