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NOVE CARGOS DE R$ 9.937,03

PREFEITO PRETENDE CRIAR 78 CARGOS
DE CONFIANÇA E LIVRE NOMEAÇÃO

Ao voltar de recesso no dia 4
de agosto, a Câmara Municipal
de Tatuí deverá apreciar o Proje-
to de Lei 21/15, de autoria do
prefeito José Manoel Correa
Coelho (Manu) criando 60 fun-
ções de confiança e 18 cargos
em comissão de livre nomea-
ção do Poder Executivo. De acor-
do com o projeto, as 60 funções
de confiança são privativas de
servidor em exercício efetivo do
quadro de servidores munici-
pais.

Os cargos em comissão, de
livre nomeação do prefeito e
independe de concurso público,
são os mais bem remunerados
que constam do projeto de lei.
No total são nove com salários
de R$ 9.937,03 para  assesso-
res de gabinete do prefeito,  da
Secretária Municipal de Saúde,
Secretaria Municipal de Educa-
ção, Cultura e Turismo, Secreta-
ria Municipal de Esporte Lazer e
Juventude, Secretaria Municipal
de Infraestrutura, Secretaria Mu-
nicipal de Governo, Secretaria
Municipal de Administração, um
Assessor de Política Pública e
um de Assessor de Imprensa.
Outros nove cargos, com salári-
os de R$ 6.864,72 são para o
Diretor do Departamento de
Tecnologia da Informação,  Dire-
tor do Departamento de Com-
pras e Licitação, Assessor de
gabinete da Secretaria da Fa-
zenda, Diretor de Orçamentos
da Secretaria da Fazenda, Dire-
tor de Planejamento Urbano da
Secretaria da Fazenda,  Diretor
de Convênios da Secretaria da
Fazenda, Diretor Bem Estar Ani-
mal da Secretaria do Meio Ambi-
ente e Agricultura, Diretor Muni-
cipal da Juventude da Secretaria
de Esportes e Diretor de Políti-
cas para Mulher da Secretaria de
Governo e Segurança.

Sessenta funções
gratificadas

As 60 funções gratificadas
estão classificadas na tabela
salarial de 2015 nas letras I-I
(R$ 1.840,49) para encarrega-
dos de carpintaria, elétrica, ofi-
cina mecânica, frota, pintura, pa-
vimentação, calçamento, área
verde, obras, limpeza pública,
estradas rurais, cemitério e ad-
ministrativo.

Nas letras I-II (R$ 2.167,72)
para os encarregados e chefes
de compras, contratos, licitação,
almoxarifado, orçamentos, de-
partamento pessoal, abasteci-
mento, administrativo, concilia-
ção bancária, esportes, lazer e
juventude, defesa civil, progra-
mas sociais, casa de acolhimen-
to, Procon, Sebrae, PAT, Urgên-
cia e Emergência, Atenção Bási-
ca, Atenção Especializada, Vigi-
lância e Saúde e Manutenção
Predial.

 A escala  I-III da tabela sala-
rial (R$ 2.528,99) é destinada
para chefes e encarregados da
Tributação, Tesouraria, Presta-
ção de Contas, Conciliação
Contábil, Cadastro, Convênios,
Vigilância Patrimonial, Bem Es-
tar Social, Assistência Farma-
cêutica e Gestão Estratégica
(SUS).  Na escala I-IV (R$
2.890,27) para o Encarregado
de Recursos Humanos e na
escala I-V (R$ 3.251,55) para o
Chefe da  Contabilidade.

No artigo 2º, o servidor desig-
nado para exercer a função de
confiança terá direito entre sua
remuneração e o vencimento da
função fixada em lei. E, no caso
da remuneração do servidor ul-
trapassar o valor do vencimento
da função de confiança ele rece-
be o maior valor. O artigo 4º revo-
ga a Lei Municipal 4.241, de 18 de
setembro de 2009 e ficam extin-
tos 20 cargos de Encarregados
de Setor, criados pela Lei Munici-
pal 3.948, de 6 de junho de 2007.
Em sua justificativa, o prefeito
Manu sustenta que o projeto tem
por finalidade criar funções de
chefia para ser ocupados exclu-
sivamente por servidores públi-
cos efetivos. No entanto, em rela-
ção aos cargos em comissão –
os mais bem remunerados – a
municipalidade justifica que “os
cargos de livre nomeação e exo-
neração atendem as necessida-
des das secretarias municipais
em funções que auxiliam o pre-
feito e secretários”.

NOVA GESTÃO

Na sexta-feira (17), em en-
trevista coletiva à imprensa, a
Prefeitura Municipal de Tatuí
anunciou uma gestão compar-
tilhada entre a Santa Casa de
Misericórdia de Tatuí e a São
Bento Saúde, representada por
Eurico Aguiar da Silva, conhe-
cido como frei Bento Aguiar. A
municipalidade também parti-
cipa desta  gestão comparti-
lhada afirma o prefeito José
Manoel Correa Coelho (Manu).

Durante a entrevista, frei
Bento Aguiar apontou alguns
desafios que deverá enfrentar
nos próximos dias. “Além da
dívida que  se arrasta há mais
de 10 anos (estimada em R$
18 milhões), há também o au-
mento da demanda por servi-
ços, também das cidades da
região, a saída de um plano de
saúde que representa R$ 300
mil a menos todo mês, além do
alto custo empregado no paga-
mento de médicos que acaba
gerando um enorme déficit”,
disse o representante da São
Bento Saúde. Segundo cons-
ta,  pelo contrato firmado, a
São Bento Saúde terá direito a
4% do faturamento da Santa
Casa, excluídas algumas ver-
bas previamente estipuladas.
Frei Bento Aguiar acrescenta
que  “a partir de segunda-feira

PAGAMENTO DE MÉDICOS
PROVOCA DEFICIT NA

SANTA CASA, AFIRMA FREI BENTO

(20), iniciaremos um estudo
aprofundado nas contas e ire-
mos nos debruçar sobre a par-
te administrativa do hospital”.
A Prefeitura de Tatuí está con-
fiante que com esta providên-
cia possa minimizar o proble-
ma na Santa Casa. O Departa-
mento de Comunicação expe-
diu um “press release” e infor-
ma que “a empresa de Frei
Bento Aguiar é especialista na
gestão de hospitais públicos e
filantrópicos e  salvou muitos
da falência. A São Bento está
há 15 anos no mercado e atuou
com êxito nos hospitais de
Aparecida do Norte, Presiden-
te Prudente, Bragança Paulista
e Barretos”. Participaram da
entrevista o prefeito José
Manoel Correa Coelho (Manu),
vice-prefeito Vicente Menezes,
provedora Nanete Walti de
Lima,  frei Bento Aguiar,  dire-
toras municipais de saúde Vera
das Dores e Sandra Santos e
os vereadores Antônio Marcos
de Abreu, Dione Batista, José
Eduardo Morais Perbelini e
Rosana Nochele Pontes Pe-
reira.

Frei Bento Aguiar, como
gosta de ser chamado, possui
formação acadêmica em teo-
logia, filosofia e administração
hospitalar. É  professor de ma-

temática. Há mais de 15 anos
trabalha com a reestruturação
de hospitais, dentre os quais a
Santa Casa de Misericórdia de
Aparecida e o Hospital Regio-
nal de Presidente Prudente.
Esse último assumiu com 180
leitos e o deixou com 550. “O
mais interessantes é que a
gente decidiu fazer saúde com
baixo custo e qualidade de
excelência”, afirmou no ano
passado o novo administrador
da Santa Casa de Tatuí ao
jornal “O Serrano”, da cidade
de Serra Negra. Segundo cons-
ta, o administrador hospitalar
Eurico Aguiar da Silva foi indi-
cado pelo tatuiano Luiz Mello,
assessor na Secretaria Esta-
dual da Saúde. A assessoria
de Luiz Gonzaga Vieira de
Camargo informa que na épo-
ca em que a Prefeitura colocou
como interventor o atual verea-
dor Antonio Marcos de Abreu,
que ficou conhecido como
“Marquinho da Santa Casa”,
Luiz Mello havia indicado o frei
Bento Aguiar para administrar
o hospital tatuiano. A asses-
soria disse que Gonzaga pre-
feriu dar uma solução com pro-
fissionais de Tatuí e a Santa
Casa não apresentou sérios
problemas até o término de
sua gestão, em 2012.

Crise na Santa Casa termina em entrevista coletiva.

ALERTA AOS MOTORISTAS - Desde o dia 20 de julho, o
departamento de trânsito da cidade de São Paulo reduziu a veloci-
dade para quem trafega pelas marginais dos rios Pinheiros e Tietê.
Willian Souza postou na internet uma foto bem didática e explica qual
a velocidade agora permitida nas marginais.

EM DOZE MESES INDÚSTRIA
DEMITIU 580 TRABALHADORES

EM TATUÍ

A crise econômica nacio-
nal atinge Tatuí fortemente, e
nos últimos doze meses, as
indústrias fecharam 580 pos-
tos de trabalho na cidade. Fo-
ram 3.093 admissões e 3.673
demissões no período de ju-
nho de 2014 a junho de 2015.
Estes números constam nas
estatísticas do Caged – Ca-
dastro Geral dos Empregados
e Desempregados – do Minis-
tério do Trabalho e Emprego.

Apenas no último mês de
junho, o corte nos postos de
trabalho na indústria em Tatuí
chegou a 135. Ocorreram 192
admissões e 327 demissões,
com índice negativo de 1,30%.
Outro setor prejudicado pela
crise é o da construção civil.
São menos 132 postos de tra-
balho nos últimos doze me-
ses, com 1.071 admissões e
1.203 demissões.

No dia 6 de agosto, quin-
ta-feira, das 18h30 às 21 ho-
ras, acontece uma campa-
nha de doação de sangue na
Faculdade de Tecnologia
(Fatec) de Tatuí, em benefício
do Hemonúcleo Regional de
Jaú.

CAMPANHA DE DOAÇÃO
DE SANGUE NA FATEC

Para participar é necessá-
rio ter entre 18 a 65 anos de
idade e peso mínimo de 50
quilos. Além disso, o doador
não pode estar resfriado e nem
deve estar tomando medica-
mentos. É indispensável, no
local, a apresentação de RG.
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