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10 a 16 de Julho de 2021

Sessão Extra

CASO IPPLAN.
Tribunal de Justiça julga no
próximo dia 13 o recurso de
Eduardo Cury (PSDB) contra
condenação por improbidade
administrativa em 1ª instância.

Divulgação/PMT

Maternidade. Reunião sobre projeto do ‘Complexo Materno Infantil’ de Taubaté. Prefeitura pede apoio financeiro do Ministério da Saúde

Mais atraso

A implantação de um parque linear no bairro Jardim
Santa Júlia, região sudeste
de São José dos Campos,
vai atrasar mais dois meses.

Cronograma

O serviço, iniciado em
outubro de 2020, deveria
ter sido concluído em cinco
meses. Mas, com a nova
prorrogação, o prazo já
chega ao dobro, 10 meses.

Valor

A obra é realizada pela
construtora Elefe, que
receberia inicialmente R$
699 mil. Em março, esse
valor passou para R$ 774
mil. No mesmo mês, houve
a primeira prorrogação do
prazo, por três meses.

Justificativa

“A obra, assim como outras
em andamento na cidade, enfrentou atrasos na
entrega de materiais e de
insumos, em razão da pandemia da Covid-19, que afetou fornecedores de todo
o país, principalmente em

relação à madeira plastificada a ser utilizada no deck”,
justificou a Prefeitura, ao
ser questionada pela coluna
sobre o atraso na obra.

Execução

A Prefeitura alegou ainda
que o serviço ficou mais
caro devido à “adequação
da planilha contratual às
necessidades da obra”. Na
última medição, feita em 28
de junho, o percentual de
execução estava em 74,82%.
A previsão de entrega é para
o fim de agosto.

Enquete:

Previdência

O prefeito de Taubaté, José
Saud (MDB), nomeou uma
comissão para elaborar
estudos preliminares sobre
a implantação do regime de
previdência complementar
no município.

Comissão

A comissão será composta
por quatro servidores: Marco
Antônio Campos, que é o secretário interino de Administração e Finanças; Vanessa
Presotto, diretora de Contabilidade; Paulo Sérgio Araújo

COMO VOCÊ AVALIA A
ATUAÇÃO DO PRESIDENTE
JAIR BOLSONARO DURANTE
A PANDEMIA?
Resultado até 14h15 do dia 9
de julho, quando a enquete
foi retirada do site do jornal.
A enquete não tem valor
estatístico.

Ótima/Boa
13%

Tavares, procurador-chefe
da Procuradoria Tributária;
e Jayme Rodrigues de Faria
Neto, que é o procurador-geral do município.

Estudos

Segundo a portaria que
nomeou a comissão, que foi
publicada no diário oficial no
dia 8 de julho, o grupo terá
até 20 dias para concluir os
estudos sobre o tema.

Exigência

A Reforma da Previdência
sancionada pelo presidente

Regular
5%

FORA DO CARGO.
Após ficar menos de seis meses no cargo de secretária de
Desenvolvimento e Inovação
de Taubaté, Lúcia Pezella pediu para deixar a Prefeitura.

Jair Bolsonaro (sem partido)
em novembro de 2019 exige
que os municípios adotem
o regime de previdência
complementar até o dia 13
de novembro de 2021.

Como é

Pelo regime atual da previdência municipal, o teto para
o pagamento de aposentados e pensionistas é o salário
do prefeito, que hoje está em
R$ 18.616,83.

Como ficaria

Na previdência complementar, o teto de aposentadoria
e de pensão passa a ser o
limite fixado para os benefícios do RGPS (Regime Geral
da Previdência Social), que
hoje é de R$ 6.433,57.

Complementar

Ruim/Péssima
82%

Com a adoção do modelo de
Previdência Complementar,
os servidores que ganham
acima do teto do RGPS
poderão optar por aderir ao
modelo, o que demandaria
maior contribuição, mas
resultaria em uma aposentadoria acima do novo limite.

