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Prefeitura reforma
campo society em
Tuiuti
O Governo Municipal de Tuiuti reformou e revitalizou nas últimas semanas a Quadra Municipal de Futebol Society “José
Blando Filho”, localizado ao lado do Parque do Lago, no centro
de Tuiuti. Foram realizadas obras de pintura, reparos na grama
sintética, reparos e soldagem nas grades e alambrados.

Nova Central de Ambulâncias
recebe últimos preparos antes da
inauguração.
A nova Central de Ambulâncias de Tuiuti, localizado
na Rua Zeferino de Lima,
nº 661, ao lado da sede do
SAMU, é mais uma obra realizada pelo Governo Municipal, a nova Central que deverá ser inaugurada em breve,
proporcionará melhores condições de trabalho para seus
colaboradores, que contarão
com um ambiente novo e

com mais espaço.
A Central de Ambulâncias
presta um serviço de utilidade pública, realizando
através de sua equipe de
motoristas, o transporte e a
distribuição de pacientes no
Centro de Saúde Municipal e
hospitais públicos da região.
O número de atendimento da
Central de Ambulâncias esta
abaixo:

Ligue: (11) 4015-6210
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comunicado
COMUNICADO
MARCIA ABRAHÃO DE OLIVEIRA,
Presidente da Câmara Municipal de
Tuiuti, em cumprimento ao disposto
no artigo 48, Parágrafo Único, Inciso
I da Lei Complementar 101/00 – Lei
de Responsabilidade Fiscal, COMUNICA a população e entidades civis
organizadas, autoridades constituídas
e a população em geral, para realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA, no dia
20 de Junho 2016 às 10 horas no auditório da Câmara Municipal de Tuiuti,
para conhecimento e eventuais debates do Projeto de Lei n° 06/2016 de
iniciativa do Executivo Municipal, que
“Estabelece as Diretrizes a serem observadas na Elaboração da Lei Orçamentária do Município para o exercício de 2017 e dá outras providências”
MARCIA ABRAHÃO DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal de
Tuiuti - SP

extrato
Câmara Municipal de Tuiuti
Estado de São Paulo
Extrato de Contratos e Aditamentos
Contrato: 007/2016
Licitação: Convite nº002/2016
Contratante: Câmara Municipal de
Tuiuti
Contratado: GOVERNANÇA BRASIL
S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM
SERVIÇOS
Objeto: Licença de uso de Software
por prazo determinado com atualização e atendimento técnico
Valor: R$ 30.200,00
Assinatura: 20/05/2016
Término: 19/05/2017
Márcia Abrahão de Oliveira
Presidente da Câmara

lei
PROJETO DE LEI Nº 06/2016 DO
EXECUTIVO MUNICIPAL (LDO)
Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO,
estabelece as metas e prioridades da
administração municipal (englobando

metas e riscos fiscais) focadas em
áreas como a administração pública
propriamente dita, segurança pública,
assistência social, previdência social,
saúde, educação, urbanismo, gestão
ambiental, comércio e serviços. A
LDO é a diretriz para a formação da
Lei Orçamentária 2.017, que é votada ainda este ano e marca a realização das obras e serviços em acordo
com a receita do município, assim,
a LDO não fixa valores nem detalha
investimentos, obras, etc. Ela declara
prioridades, orienta a elaboração do
orçamento e fixa princípios para este,
sendo assim, a L.D.O. é um instrumento de democracia, pois é através
dela que poderemos debater e definir
prioridades para o orçamento de Tuiuti
no próximo ano.
MARCIA ABRAHÃO DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal de
Tuiuti - SP

tributos
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homologação
HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº. 0182/2016
CARTA CONVITE Nº 002/2016.
Objeto: “Contratação de Empresa de
Locação para cessão de licença de
uso de sistemas aplicativos (Softwares) do eSocial, por prazo determinado, com atualização, suporte técnico,
e serviços de implantação, capacitação e atendimento aos integrantes do
setor responsável pela administração
de pessoal da Câmara Municipal de
Tuiuti/SP”.
		
Nos termos do Artigo 43, Inciso VI da Lei nº 8.666 de
21/06/93 e suas alterações posteriores, HOMOLOGO a CARTA CONVITE em referência ao proponente
abaixo descrito:
GOVERNANÇA BRASIL S/A Tecnologia e Gestão em Serviços, valor
total R$ 30.200,00 (trinta mil e duzentos reais).
Os pagamentos obedecerão os seguintes critérios:
a)
Dos treinamentos: após a
conclusão de cada treinamento, na
apresentação da Fatura;
b)
Da locação mensal: mensalmente, até 5º (quinto) dia do mês
subsequente aos serviços prestados;
c)
Suporte Técnico após o serviço prestado, na apresentação da
Fatura.
Tuiuti, 20 de maio de 2016.
MÁRCIA ABRAHÃO DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara
*Publicado no Mural de Atos Oficias
no dia 20/maio/2016.

ACESSE
www.tuiuti.sp.gov.br
O Nosso Portal da
Transparência
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Receba o agente comunitário de saúde
na sua casa

O agente comunitário de
saúde tem por objetivo promover a saúde e prevenir doenças na comunidade atendida pela Estratégia Saúde
da Família (ESF). Também
serve de “termômetro” para
que a unidade de saúde

saiba como estão as famílias que moram no entorno.
Quais são as principais doenças das famílias, que tipo
de trabalho elas têm, que estilo de vida levam. Essas informações são cadastradas
em um sistema informatiza-

do e servem de base para o
planejamento de ações dos
profissionais de saúde.
O Departamento Municipal
de Saúde de Tuiuti orienta a população a receber o
agente comunitário quando
ele bater à porta. Ele sem-

pre estará identificado com o
crachá da prefeitura. A visita
é rápida. Dura em média 20
minutos. “É importante essa
receptividade, mesmo que a
pessoa não seja usuária do
SUS. O trabalho do agente
comunitário ajuda a prevenir
doenças, orienta sobre os
serviços de saúde oferecidos, acompanha gestantes,
diabéticos e hipertensos,
esclarece sobre curativos e
vacinas”, ressalta a coordenadora do Programa.
As visitas dos ACS acontecem espontaneamente na
região demarcada pela Estratégia Saúde da Família.
Para mais informações ou
solicitação de uma visita, deve-se entrar em contato com
o Centro de Saúde de Tuiuti,
pelo telefone:
(11) 4015-6218.
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Forte temporal causa danos em Tuiuti
No último fim de semana,
Tuiuti foi atingido por um
forte temporal com rajadas
de ventos que causaram diversos estragos em alguns
pontos da cidade, ocorreu o
destelhamento de casas e
muitas quedas de árvores.
Felizmente não houve nenhum registro de ferimento
ou vítima.
Informamos a todos que nossas equipes do Departamento de Obras e Serviços estão
trabalhando para recuperar
os danos causados. Na úl-
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tima segunda-feira (06/06),
colaboradores e maquinários da prefeitura agiram rapidamente para desobstruir
todas as estradas que ficaram bloqueadas com as inúmeras quedas de árvores e,
desde então continuam realizando a limpeza dos locais
atingidos.
É importante ressaltar que
as pessoas devem permanecer em alerta e evitar sair de
suas residências se houver
risco ou previsão de outros
temporais.

