16

27 de junho a 3 de julho de 2020

Sessão Extra

NOME COTADO.
Tenente-Brigadeiro do Ar Antônio Carlos Egito do Amaral
deve ser vice na chapa de Leticia Aguiar (PSL) à Prefeitura
de São José dos Campos.

Divulgação/SindServ SJC

Ensino. Protesto de professores da rede municipal de São José dos Campos. Categoria pede para trabalhar de casa, e não nas escolas

Após Ministério Público e
Justiça entenderem que a
Prefeitura de São José dos
Campos não cumpre integralmente as leis e diretrizes sobre transparência dos
contratos emergenciais de
enfrentamento à pandemia
de Covid-19, a página que
reúne essas informações no
site do município começou
a ser reformulada.

10 dias para o cumprimento da decisão, sob pena de
multa. A “nova ferramenta
de transparência” no site
da prefeitura ainda está em
implantação, mas já é possível perceber adequações.
Em algumas das consultas já
disponíveis podem ser conferidas informações como
valor unitário e íntegra do
contrato, que até então não
eram divulgadas.

projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de
2021. Como consequência
da pandemia, o governo
Ortiz Junior (PSDB) prevê
uma queda de 7% no orçamento do município no ano
que vem. O dado nem leva
em consideração a inflação
esperada para 2020. Ou seja,
na prática a retração deve
ser ainda maior.

Transparência 2

Orçamento 1

No orçamento de 2020,
elaborado em 2019 pelo
governo Ortiz e aprovado no

Transparência 1

Em decisão no último dia
23, a juíza Laís Helena de
Carvalho Scamilla Jardim,
da 2ª Vara da Fazenda Pública, seguiu parecer do MP
e determinou, em uma ação
popular, que a Prefeitura
passe a divulgar as informações que faltavam: valor
por unidade do item adquirido; descritivo, quantidade
e tipo de bem ou serviço
adquirido; íntegra do processo administrativo que
antecedeu a contratação; e
a íntegra do contrato.

Transparência 3

A magistrada deu prazo de

A Câmara de Taubaté deve
votar terça-feira (30) o

Enquete:

VOCÊ CONCORDA COM A
FLEXIBILIZAÇÃO DA
QUARENTENA EM SP A
PARTIR DE JUNHO?
Resultado até 17h do dia 26
de junho, quando a enquete
foi retirada do site do jornal.
A enquete não tem valor
estatístico.

Orçamento 2

Sim
50%

Não sei
2%

mesmo ano pela Câmara, a
receita estimada foi de R$
1,222 bilhão para a administração direta, que inclui
prefeitura e Legislativo.

Orçamento 3

Já na LDO de 2021, o orçamento previsto é de R$ 1,136
bilhão, uma redução de R$
86 milhões. Além disso, já
houve uma reestimativa do
orçamento de 2020, que
aponta para R$ 1,119 bilhão
- ou seja, o município deve
arrecadar esse ano R$ 103
milhões a menos do que

Não
48%

BENS BLOQUEADOS.
Fred Guidoni (PSDB), prefeito
de Campos do Jordão, teve
bens bloqueados pela Justiça
após denúncia do Ministério
Público, por improbidade.

esperava.

Situação grave

O presidente do Comus (Conselho Municipal de Saúde) de
Taubaté, Joffre Neto, publicou um gráfico nas redes
sociais para apontar que os
casos de Covid-19 “disparam
descontroladamente” no
município após a flexibilização da quarentena, no
início de junho. “A situação é
grave”, alertou.

Balanço

“Para chegar a 100 casos [na
cidade], foram 68 dias. Para
200, 11 dias a mais. Para 300,
mais 11 dias. Com precisão
de relojoaria, exatamente
15 dias após a flexibilização,
que é o tempo de incubação
do vírus, os casos galoparam: para saltar de 300 para
400 foram apenas 5 dias. E
agora, de 400 para 500, apenas 4 dias”, disse Joffre. “E
não se esqueça que os casos
são amplamente subnotificados porque não há testagem
suficiente. O número real
de casos hoje é de 3.500 a
5.000 casos”, concluiu.

