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Serviços que deveriam ser feitos pela prefeitura são executados por moradores que não têm pedidos atendidos

Cidadãos cuidam de rua abandonada
franco da rocha

O abandono de bair-
ros em Franco da 
Rocha pode ser re-

tratado por meio de fotos 
postadas em redes sociais 
e pedidos de providências 
encaminhados à redação 
do jornal Regional News 
após muitas tentativas de 
solução junto ao poder pú-
blico municipal.

São várias localidades 
em situação ruim e que 
geram prejuízos aos mora-
dores. Mais uma delas fica 
na Vila Carmela de Tulio, 
na divisa com o Pouso 
Alegre onde muitos pro-
blemas podem ser destaca-
dos negativamente na Rua 
Leonor Bueno Moraes.

Buracos, mato inva-
dindo a rua e um trecho 

que ameaça desabar sobre 
imóveis são algumas das 
questões apontadas pelos 
moradores.

Rodrigo Brigadeiro 
Lourenço, reside nessa via 
e explicou que já faz qua-
tro anos que os moradores 
cobram providências junto 
a prefeitura, mas sem su-
cesso. “Os moradores can-
sam de pedir por serviços 
de zeladoria e manutenção 
para a rua e o bairro, mas 
não conseguimos nada”, 
declarou, indignado.

Sem tem amparo da 
prefeitura, os cidadãos se 
reúnem a fazem o serviço 
que deveria ser feito pela 
municipalidade. “A situa-
ção é perigosa e caótica. 
Como ninguém aparece, 

nós mesmos acabamos 
fazendo. No caso dos bu-
racos, comprei cimento e 
areia para tampar”, reve-
lou Rodrigo. 

O mato que chega a 
cobrir parte da rua ofere-
cendo risco aos motoristas 
por prejudicar a visibilida-
de, foi aparado pelo amigo 
Cristian Ribeiro. “Nós en-
xergamos o perigo e, para 
evitar uma tragédia, aca-
bamos fazendo o serviço 
da prefeitura. A rua some 
em meio ao matagal. Sem 
dizer o surgimento de bi-
chos peçonhentos. O bair-
ro está largado”, declarou.

Em meio aos proble-
mas relatados, o mais 
preocupante é quanto um 
trecho da via que desabou 

e ameaça casas. “Provi-
denciamos um bloco para 
desviar a água da chuva e 
colocamos a lona no bar-
ranco para tentar impedir 
o desmoronamento. Mas 
está muito perigoso até 
mesmo para os motoristas 
que podem cair com o car-
ro nesse trecho arruinado. 
A gente faz o que dá, mas 
nesse caso, cabe a prefei-
tura uma solução”, salien-
tou Rodrigo.

Em busca de esclare-
cimentos, a assessoria de 
imprensa da prefeitura 
de Franco da Rocha foi 
procurada, mas não enca-
minhou resposta até o fe-
chamento da edição, dei-
xando os moradores sem 
explicações.
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trecho da rua ameaça desabar sobre residência. Moradores fazem serviço que deveria ser executado pela prefeitura

EXTRATO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE

Ano-Calendário 2019 – Exercício 2020

Contrato de Colaboração nº 003/2017 – R$ 1.439.989,44 (R$ 59. 999,56 Mensal)
Vigência de 28/09/2017 até 27/09/2019
Objeto: Implantação, instalação, manutenção e gerenciamento de 02(dois) Serviços Residenciais Terapêuticos Tipo 

II, componentes da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) da Prefeitura do Município de Franco da Rocha, através da Se-
cretaria de Saúde para usuários com histórico de internação de longa permanência egressos de hospitais psiquiátricos.

Objetivos Específicos/Obrigações da Contratada:
Residência: Manter SRT que acolherá no máximo 10 (dez) moradores, não podendo exceder este número. Estará 

vinculado a um serviço/equipe de saúde mental de referência (CAPS) que dará o suporte técnico profissional necessário 
ao serviço residencial. 

Atividades: Desenvolver atividades terapêuticas como objetivo a reabilitação do paciente para que ele consiga de-
senvolver as atividades diárias, tanto na residência terapêutica como no convívio social, familiar e comunitário.

Alimentação: Fornecer diariamente no mínimo 03  refeições, favorecendo a oferta adequada de energia e nutrientes 
além de manter um funcionamento metabólico adequado dos moradores. 

Recursos Humanos: Equipe do Serviço Residencial Terapêutico II em conformidade com a Portaria 3090 GM/MS de 
23 de dezembro de 2011 conforme segue: 05 cuidadores em escala de 12 x 36, 01 (um) supervisor 20 horas/semanais e 1 
(um) técnico de enfermagem 30 horas/semanais.

Contrato de Colaboração nº 003/2017 - Aditamento nº 001
Data de assinatura: 20/05/2019
Objeto: Acréscimo do Valor Mensal - Período de 90 dias à contar de 20/05/2019.
Objetivos Específicos/Obrigações da Contratada:
O valor aditado corresponde ao acréscimo de 25% sobre o valor mensal, passando assim ao valor mensal das duas 

moradias de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).
Esse valor corresponde a Locação de veículo para locomoção dos residentes a médico e exames, realização de Pro-

jeto Terapêutico Singular (PTS) ,compra de alimentação e demais serviços oriundos das residências, reajuste de alimenta-
ção devido a defasagem de valores, dissídio anual e contratação do Coordenador para atender as duas residências.

Contrato de Gestão nº 003/ 2017 - Aditamento nº 002
Data da assinatura: 26/09/2019
Vigência: 28/09/2019 à 27/09/2021
Objeto: Extensão do Prazo Contratual
Objetivos Específicos/Obrigações da Contratada:
 Dar continuidade a gestão dos serviços prestados as residências terapêuticas vinculado a um serviço/equipe de 

saúde mental de referência (CAPS) que dará o suporte técnico profissional necessário ao serviço residencial e demais 
atividades.

Categoria de Despesas Previsto* Realizado Diferença
Recursos Humanos R$ 666.787,28 R$ 643.905,64 R$ 22.881,64

Serviços Prestados PJ R$ 18.000,00 R$ 17.939,85 R$ 60,15

Despesas Gerais R$ 140.183,47 R$ 166.352,53 -R$ 26.169,06

   

Totais R$ 824.970,75 R$ 828.198,02 -R$ 3.227,27

CUSTO  DE  IMPLEMENTAÇÃO  DO  PROjETO  EM  2019

*Previsto com base na planilha do cronograma financeiro anexo ao contrato assinado.
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