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Sáb., dom. e seg., 28 a 30 de Março de 2020

Benefícios

Prefeitura de Ilhabela deposita R$ 341 mil
para o pagamento de Bolsas de Estudos
Foram pagos benefícios para 344 estudantes dos ensinos técnico e superior
Ilhabela/ Da Redação

A Prefeitura de Ilhabela,
por meio da Secretaria de
Educação, pagou nesta quartafeira (25), aproximadamente
R$ 341 mil em bolsas de estudos. A informação sobre foi
confirmada pela prefeita Maria
das Graças Ferreira dos Santos
Souza, a Gracinha.
De acordo com o secretário de Gestão Financeira,
Fernando Cresio, os benefícios
- destinados aos alunos do ensino técnico e superior foram
creditados normalmente hoje
para 344 bolsistas. O secretário
também desmentiu boatos que
os pagamentos teriam sido

suspensos para os estudantes
que já recebem o benefício.
Nesse ano, mais de 500 alunos
solicitaram a bolsa.
Fernando esclareceu que
estão suspensos somente análise dos recursos e os novos
processos, porque o Conselho
Municipal de Educação está
seguindo a orientação de evitar
aglomeração durante a pandemia do coronavírus - Covid -19.
A concessão e renovação
da bolsa de estudo, para o 1º
semestre de 2020, são concedidas pela Prefeitura, por meio
da Secretaria de Educação e
do Conselho Municipal de
Educação.
Os processos são encami-
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Abertura Licitação
A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilhabela, torna público
que fará realizar à Rua do Quilombo, nº 199 - Bairro Perequê, Ilhabela-SP, as
seguintes licitações: Edital nº 028/2020 - Processo Administrativo nº 19.2706/2019 – Concorrência Pública nº 006/2020 Objeto: Contratação de Empresa
Especializada com Fornecimento de Material e Mão de Obra para Revitalização do
Bairro Portinho – Ilhabela/SP. Nova data da entrega das propostas dia 30/04/2020
às 10h30min. Edital nº 029/2020 - Processo Administrativo nº 13.314-8/2019
– Concorrência Pública nº 007/2020 Objeto: Contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão de obra para reforma e ampliação da
Escola da Serraria e Espaço Comunitário. Nova data da entrega das propostas
dia 30/04/2020 às 14h00min. Edital nº 032/2020 - Processo Administrativo nº
16.800-3/2019 – Concorrência Pública nº 008/2020 Objeto: Contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão de obra para reforma
e ampliação da garagem e almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação.
Data da entrega das propostas dia 04/05/2020 às 10h30min. Edital nº 039/2020
- Processo Administrativo nº 8.186-7/2019 – Concorrência Pública nº 009/2020
– Objeto: Contratação de Empresa Especializada com Fornecimento de Material
e Mão de Obra e Equipamentos para construção do centro caiçara da Baía dos
Castelhanos. Data da entrega das propostas dia 04/05/2020 as 14h00min. Edital
nº 204/2019 - Processo Administrativo nº 15.136-3/2019 – Concorrência Pública
nº 010/2019 – Objeto: Contratação de empresa com fornecimento de material e
mão de obra para reforma e ampliação do Hospital Municipal Governador Mário
Covas Junior - 1ª Fase. Nova data da entrega das propostas dia 05/05/2020 as
município sitio www.ilhabela.sp.gov.br – serviços – licitações e quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima, das 10h00min às 17h00min ou
pelo telefone (12) 3896-9207, em até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência
à data da abertura. Ilhabela, 27 de março de 2020 – Benedito Wenceslau Neto Departamento de Licitações.

Valor desta publicação: R$ 100,48

CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL
JOSÉ PINTO DE SOUZA AMERICANO, Diretor Presidente da
Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba/SP, considerando
o mandamento das Leis Federais nº 6.404/76 c/c 13.303/16 e o
Estatuto Social da COMTUR, CONVOCA nos termos do artigo
133 da Lei Federal nº 6.404/76, o Conselho de Administração,
bem como todos os acionistas da COMTUR, quanto realização
de ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA conforme Art. 132 da
Lei Federal nº 6.404/76, que designo para o dia 28 de Abril de
2020, na Rua Madame Janina, nº 28, Perequê-Açú – Ubatuba/SP,
com primeira chamada às 19hrs e segunda chamada às 19h10m,
1)
2)
3)

Apreciação das contas do exercício de 2019
Substituição do que trata o Art. 150 da Lei Federal 6.404/76
Renovação dos Conselheiros Fiscais

Visto atual calamidade pública e global, em consonância ao
Parágrafo 5º do Art. 133 da Lei 6.404/76. A publicação e disponibilização com antecedência de 1 (um) mês dos documentos, será
disponibilizado na sede da COMTUR e orientado a ser analisado
diretamente no portal da transparência da COMTUR e no site
eletrônico no link: www.comturubatuba.com.br.
José Pinto de Souza Americano
Diretor Presidente

nhados à Secretaria de Educação
- A publicação geral
e os documentos seguem para a com os resultados de todos os
análise do Conselho Municipal pedidos, inclusive os de rede Educação.
novação de bolsa e transporte
fica suspenso, até segunda
Esclarecimentos
determinação;
A Secretaria de Educação
- A publicação fica susem respeito aos protocolos pensa, porém o reembolso
de segurança impostos pelas dos que já são beneficiados
autoridades sanitárias em de- (2019/2020 acontece normalcorrência da pandemia do novo mente.
Coronavirus (COVID-19),
- Os pedidos de renovação
informamos que:
2019/2020, que foram analisa-

dos e deferidos pelo Conselho
Municipal de Educação, desde o
mês de janeiro, já contam com o
reembolso. O reembolso é feito
sempre no final de cada mês.
- Os boletos deverão ser
enviados até o dia 20 de cada
mês, excedendo a esta data o
reembolso, ficará para o mês
seguinte.
- Os pedidos de renovação
2019/2020, que foram analisados e indeferidos pelo CME,

deverá aguardar a publicação,
para então entrar com o recurso, enquanto isso não haverá
reembolso.
- Lembrando que como
os protocolos não estão sendo
feitos na Secretaria, estamos
disponibilizando o e-mail do
setor sistemabolsatransporte@
gmail.com para que os boletos
sejam enviados e também o
celular 12- 9.8214-2271, para
qualquer dúvida.

Saúde

Ilhabela recebe mais um resultado de
exame negativo para o Covid-19
Até o início da tarde desta quinta-feira, o município contabiliza:
Ilhabela/ Da Redação

A Prefeitura de Ilhabela,
por meio da Secretaria de Saúde
recebeu no início da tarde desta
quinta-feira (26), mais um resultado de exame negativo do novo
coronavírus (Covid-19).
Para a prefeita Maria das
Graças Ferreira, a Gracinha “É o
segundo caso negativo que recebemos com grande alivio. Peço a

todos que diante desse resultado
não deixem de se prevenir, de
cumprir a quarentena, estamos
fazendo a nossa parte, tomando
todas as medidas necessárias
para que toda essa crise passe e
tão logo, possamos seguir nossas rotinas”, declarou a prefeita
Maria das Graças Ferreira, a
Gracinha.
O secretário de saúde
Gustavo Barboni e a equipe da

pasta estão trabalhando para
que o sistema de saúde, possa
atender a todos, neste momento.
“Muitas ações já estão em andamento, entre elas a aquisição de
1000 unidades de testes rápidos.
Que serão disponibilizados,
inicialmente para pacientes que
já estejam no sexto dia com os
sintomas”, salientou.
Outros testes rápidos serão
disponibilizados pelo Ministério

da Saúde, com previsão de entrega para a próxima semana.
Além dessa aquisição, a
Prefeitura também investiu na
compra de respiradores. “Temos
hoje, 16 respiradores e essa
semana compramos mais três.
Estamos nos preparando todos os
na cidade, sem deixar de atender
secretário.

Serviços

Ilhabela cria Comitê Emergencial de
Gestão da infraestrutura e Serviços
Essenciais-Covid-19
Objetivo é dar ainda mais celeridade às decisões
de enfrentamento à propagação do coronavírus
Ilhabela/ Da Redação

Para ampliar ainda mais
as ações de enfrentamento ao
coronavírus - COVID-19 - a
Prefeitura de Ilhabela, criou
nesta terça-feira (24), pela
portaria número 004, o Comitê
Emergencial de Gestão da infraestrutura e Serviços EssenciaisCovid-19.
O novo comitê, tem o
intuito de tratar e deliberar
sobre situações relacionadas ao
enfrentamento à pandemia, tem
a intenção de verificar os efeitos
dessa paralisação nos serviços
de infraestrutura; aplicar pro-

cedimentos para minimizar
os efeitos negativos; acelerar
o sistema de contratação dos
serviços a serem terceirizados
e estabelecer uma metodologia
para que as demandas da cidade,
nesse momento de crise, sejam
o mais rapidamente resolvidas.
Uma das importantes
ações que estão sendo tomadas
pela Secretaria de Serviços
Urbanos, em parceria com a
Sabesp, foi iniciada nesta quarta-feira, com as ruas em torno
do hospital Governador Mário
Covas Junior sendo lavadas
com água e cloro. Essa é mais
uma ação de enfrentamento à

propagação do coronavírus.
A Prefeitura de Ilhabela
também informou, nessa quarta-feira (25), que iniciou a
pulverização dos pontos de
ônibus, prefeitura, UBS's, as
duas lanchas catamarãs, balsas,
terminais, etc.
O novo comitê é composto pelos secretários municipais José Messias dos Santos
(Serviços Urbanos), Edvaldo
Anízio da Silva (Administração)
e Luiz Lobo (Planejamento e
Gestão Estratégica), atuará de
maneira integrada ao Comitê
de Prevenção e Controle ao
Novo Coronavírus - COVID

-19 e fará reuniões diárias para
tomar decisões necessárias
sobre as situações que tiver
conhecimento.
As decisões desse comitê
serão válidas e terão eficácia
imediata, caso não contrariem
posicionamento da prefeita do
município, Maria das Graças
Ferreira dos Santos Souza, a
Gracinha.
Dentro do critério da
transparência da questão pública, as decisões do comitê
(tomadas por resoluções) também serão publicadas nos meios
oficiais da prefeitura e afixadas
no Paço Municipal.

