
Tribuna do Sertão
FUNDADOR: MAURÍCIO LIMA SANTOS (1943-1998)

DESDE 1985 - ANO 36 - EDIÇÃO 1.250 - DE 23 A 27/03/2020 Distribuição Gratuita

IBIASSUCÊ: IDOSOS RECEBEM
VACINA SEM DESCER DO CARRO

A Prefeitura de Ibiassucê,
por meio da Secretária Muni-
cipal de Saúde, está realizando
a Campanha Nacional de Vaci-
nação contra a Gripe no muni-
cípio. Nesta etapa, as vacinas
são destinadas aos profis-
sionais de saúde e aos idosos,
que podem ser vacinados pelo
sistema de Drive Thru, no qual
o idoso é vacinado sem pre-
cisar descer do carro, evitando
aglomerações e, conseque-
ntemente, diminui o risco de
contaminação. O sistema Drive
Thru, uma iniciativa pioneira
na região, está em funciona-
mento em frente das Unidades
Básicas de Saúde (UBSs). O
Governo Municipal também
implantou barreiras sanitárias
nas entradas da cidade.

EM CARTA, GOVERNADORES DO NORDESTE
AFIRMAM QUE PRIORIDADE É CUIDAR DE VIDAS

O governador Rui Costa
se reuniu, na quarta-feira (25),
com os demais governadores
do Nordeste para debater e
alinhar medidas de combate à
pandemia do novo coronavírus
(Covid-19). A reunião ocorreu
por meio de uma videocon-
ferência, quando foi definido
que os gestores nordestinos
vão continuar adotando medi-
das baseadas no que afirma a
ciência, seguindo orientação
de profissionais de saúde
capacitados para lidar com a
realidade atual. Também ficou
acertado que as ações preven-
tivas serão revistas gradual-
mente, conforme os registros
informados pelos órgãos ofi-
ciais de saúde de cada estado.

Em um dos trechos da
carta elaborada após a reu-
nião, os governadores falaram
que este "é um momento de
guerra contra uma doença
altamente contagiosa e com

milhares de vítimas fatais. A
decisão prioritária é a de
cuidar da vida das pessoas,
não esquecendo da responsa-

bilidade de administrar a
economia dos estados. É um
momento de união, de esque-
cer diferenças políticas e

partidárias. Acirramentos só
farão prejudicar a gestão da
crise".  Para o governador da
Bahia e presidente do Con-

sórcio Nordeste, Rui Costa, "o
momento vivido pelo Brasil é
gravíssimo e o novo coro-
navírus é um adversário a ser
vencido com muito trabalho,
bom senso e equilíbrio".

Um dos temas aborda-
dos na reunião foi a neces-
sidade de o Governo Federal
implementar uma ação ur-
gente voltada aos trabalha-
dores informais e autôno-
mos. Os governadores do
Nordeste solicitaram ainda a
necessidade urgente de uma
coordenação e cooperação
nacional para proteger em-
pregos e a sobrevivência dos
mais pobres. Sobre o posicio-
namento da Presidência da
República neste momento de
cr i se ,  os representantes
estaduais expressaram frus-
tração com o tom agressivo
em lugar de exercício do
papel de liderança e coalizão
em nome do Brasil.

MALHARIA VAI DOAR
MÁSCARAS PARA O

HOSPITAL DE BRUMADO

Em Brumado, a Malharia Todo Estilo passou a confeccionar
máscaras para serem doadas ao Hospital Municipal Professor
Magalhães Neto. Em seu perfil no instagram, o prefeito Eduardo
Vasconcelos exaltou a atitude da Malharia, ressaltando que
"são ações como essa que engrandecem a cidadania e dão um
grande exemplo de solidariedade, tendo muito mais ação do
que discurso. A fé sem obras é morta, então ficam aqui os
nossos parabéns por essa atitude de amor ao próximo".
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AUDIÊNCIAS E SESSÕES DE JULGAMENTO DO 1º GRAU
SEGUEM SUSPENSAS ATÉ 30 DE ABRIL NA BAHIA
Conforme Decreto Judi-

ciário nº 237, publicado no
Diário da Justiça Eletrônico do
Tribuna de Justiça da Bahia (TJ-
BA) da quinta-feira (26), as au-
diências e sessões de julga-
mento do Primeiro Grau de Ju-
risdição, inclusive dos Tribunais
do Júri, seguem suspensas até
o dia 30 de abril, na Bahia. O
prazo poderá ser revisto no
curso da suspensão, de acordo
com o cenário nacional relativo
à pandemia pelo novo co-
ronavírus (Covid-19).

O TJ-BA, da mesma forma
que diversos órgãos e insti-
tuições do país, tem adotado
medidas preventivas ao con-
tágio pelo Covid-19. O De-
creto Judiciário nº 237 é o
sexto editado em meio à
pandemia. Foram editados
também, até o momento, três
Atos Conjuntos, além de
criado um Comitê Provisório
para avaliar periodicamente o
impacto do coronavírus no
Poder Judiciário da Bahia.

BRUMADO: APROVADOS NO ÚLTIMO CONCURSO
PÚBLICO NA ÁREA DA SAÚDE FORAM EMPOSSADOS

O Prefeito Eduardo Vas-
concelos deu posse, na manhã
desta quinta-feira (26), aos
profissionais de saúde apro-
vados no último concurso
público da Prefeitura. De
acordo com o prefeito, a
medida visa dar maior segu-
rança médica à população
neste momento de enfrenta-
mento ao Coronavírus (Covid-
19), ampliando o número de
funcionários na rede de
atendimento da saúde.



Jornal Tribuna do SertãoDESDE 1985 - EDIÇÃO 1.250 - DE 23 A 27/03/2020 Página 03

CAETITÉ: EQUIPES REALIZAM AÇÕES DE VIGILÂNCIA
DE COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)

A Prefeitura de Caetité, sob
a coordenação do Prefeito
Aldo Gondim, da Secretária de
Saúde Cynthia Lopes e de
todos os membros do Comitê

de Operações de Emergência
em Saúde Pública (COE), já
organizou 18 equipes para
auxiliar a vigilância de combate
ao novo Coronavírus (Covid-

19) em Caetité.
As equipes são integradas

por funcionários das Secret-
arias de Ação Social , de
Educação e a de Cultura,
Esporte, Lazer e Turismo, que

durante todo o dia, todos os
dias da semana, fazem cumprir
os decretos sanitários emitidos
pelo Chefe do Executivo. Tudo
com a colaboração da Polícia
Militar da Bahia (PM-BA). As

ações estão ocorrendo por
todo o município, seja na
sede, distritos, zona rural,
comunidades, postos de tra-
balho em minas ou parques
eólicos, rodovias, entre outras.

HEMOBA: QUEDA DE QUASE 50% NO ESTOQUE DE SANGUE
Com a pandemia do coro-

navírus, a Fundação Hemoba
registra em toda Bahia uma
queda considerável no número
de candidatos a doação de san-
gue. Comparando o mesmo pe-
ríodo no mês anterior, do dia
13 de fevereiro ao dia 24 do
mesmo mês, 5.168 pessoas pro-
curaram o hemocentro para fa-
zer a doação. No mesmo inter-
valo de tempo em março, apenas
2.646 pessoas tentaram doar
sangue. Com isto, o estoque es-
tá em nível crítico para pratica-
mente todos os tipos sanguí-
neos com fator RH negativo.

De acordo com a médica
Rivânia Andrade, diretora de
Hemoterapia da Fundação, o
estoque de sangue é classifi-
cado no Brasil em três índices:
estável, alerta e crítico. "Consi-

O estoque está em nível crítico para praticamente todos os tipos
sanguíneos com fator RH negativo.

deramos o estoque de sangue
estável, quando temos uma
quantidade de hemocompo-
nentes que atende a demanda
de oito a dez dias. Classifi-
camos como alerta, um número
suficiente para quatro a sete
dias, e crítico, quando temos
apenas a quantidade para
atender no máximo três dias".
Explica a hematologista.

Para aumentar a segurança
dos doadores e funcionários,
a Fundação Hemoba adotou
uma série de medidas, evitan-
do aglomerações e higie-
nizando com mais frequência
os locais. De acordo com o
diretor geral da instituição,
Fernando Araújo, a iniciativa
tem como objetivo minimizar
os efeitos de um momento, que
é delicado para todos. "A

demanda de sangue não para.
Mesmo diante da pandemia,
procedimentos de emergência
continuam e muitas pessoas no
estado precisam do tratamento
com hemocomponentes para
sobreviver. Nossa equipe está
trabalhando com a busca ativa
de doadores e agendamento
de doações para organizar os
voluntários e evitar a aglome-
ração de pessoas. É importante
que as pessoas que possam
doar sangue, agendem a sua
doação e venham direto para
o hemocentro, evitando cir-
cular em muitos ambientes e
voltem imediatamente para
casa", alerta o diretor.

Os interessados em doar
sangue com hora marcada
podem preencher o formulário
disponível no site da Hemoba,

ou enviar um e-mail para ho-
ramarcada@hemoba.ba.gov.br

ou entrar em contato pelo te-
lefone: 71 3116-5643.
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EM REUNIÃO COM PREFEITOS, RUI COSTA AFIRMA:
“NOSSA ORIENTAÇÃO NÃO É FECHAR RODOVIAS”

A manhã desta quinta-feira
(26) foi marcada por uma nova
videoconferência liderada pelo
governador Rui Costa para
responder perguntas de prefei-
tos de todo o território baiano
sobre problemas gerados pela
pandemia do novo corona-
vírus. O envio de máscaras e
álcool em gel para os muni-
cípios e a articulação que vem
sendo feita pelo governo
estadual para repasse das
emendas parlamentares a fim
de aplicação na área da saúde,
nas diferentes regiões do
estado, fizeram parte das
questões apresentadas.

Acompanhado do secre-
tário estadual da Saúde, Fábio
Vilas-Boas, o governador tirou
dúvidas como a apresentada
pelo prefeito de Bom Jesus da
Lapa e presidente da União
dos Municípios (UPB), Eures
Ribeiro, que tratou da interlo-
cução do Estado para criação
de unidades de tratamento da
COVID-19, também no interior.
“Essa doença exige atendi-
mento de alta complexidade,
leitos de Unidade Terapia
Intensiva (UTI), por isso iremos
concentrar , enquanto for
possível, o tratamento dos
casos que necessitem inter-
nação apenas em Salvador. É
possível que haja, em breve, a
regionalização dos atendi-
mentos, capitaneada pelo

A live foi realizada no canal do YouTube do Governo da Bahia. (Foto: Fernando Vivas/ GOV-BA)
Estado, já que cada prefeito
sozinho não será capaz de
adquirir, em grande escala,
Equipamentos de Proteção
Individual, por exemplo”,
explicou Rui.

O governador ressaltou,
também, que a estratégia de
priorizar os tratamentos na
capital está sendo adotada
“para evitar que pacientes que
já têm algum problema e estão
internados em hospitais não
sejam infectados, já que 80%
das mortes ocorrem com
idosos ou pessoas com proble-

mas prévios de saúde”.
Perguntado sobre como

cada prefeito deve proceder em
relação às medidas de isola-
mento social, o governador fez
questão de ressaltar que faz
sugestões, mas que os gestores
municipais têm a autonomia
para adotar medidas que
julguem mais acertadas. “Em
minha opinião, as restrições
têm que ser progressivas e
gradativas, de acordo com a
evolução do surgimento de
casos em cada um dos muni-
cípios. O fechamento dos

terminais rodoviários, por
exemplo, só determinei em
cidades com casos confir-
mados. Cidades que não
tenham casos confirmados
podem manter algumas ativi-
dades, como feiras livres, e
evitar medidas mais drásticas,
inicialmente”, aconselhou Rui
Costa, advertindo ainda que
certas atividades não devem
ser retomadas em nenhuma
localidade do território baiano.
“As aulas de qualquer cidade
não devem voltar por que as
escolas concentram, diaria-

mente, um volume enorme de
pessoas. Dessa forma, apenas
um aluno infectado pode
passar para os demais colegas
e familiares, gerando um
grande número de casos
naquela cidade. Shows e festas
também não podem ser reali-
zados, nesse momento”, aler-
tou o governador.

Sobre o fechamento de
rodovias, Rui Costa foi categó-
rico. “Nossa orientação não é
fechar rodovias. Isso não ajuda
em nada. Muito pelo contrário,
pode causar problemas de
abastecimento, pois precisamos
manter a comunicação e a
circulação daqueles que, nesse
período, precisam de fato ir e
vir, como pessoas que fazem
tratamentos de saúde em
municípios diferentes de onde
residem”, frisou o governador.

O governador finalizou a
videoconferência reforçando
que é um momento de união.
“A maior força da Bahia tem
sido a união, união do Estado
com as Prefeituras, e é preciso
que isso continue a ser assim.
Os 15 milhões de baianos
representam 8% da população
brasileira e, em número de
casos, estamos apenas com
3,5% dos casos de coronavírus
de todo o país. Esse índice
baixo é resultado dessa par-
ceria e esse entendimento
deve ser contínuo”, conclui Rui.

JEQUIÉ: PMS FAZEM DOAÇÕES PARA FAMÍLIAS DA ZONA RURAL
Famílias das comunidades

de Distrito Florestal e Itajuru,
localizadas na zona rural de
Jequié, receberam cestas bá-
sicas doadas pelos policiais
militares do 19º Batalhão de
Polícia Militar (BPM/Jequié)
nesta quarta-feira (26). Além
de alimentos variados, também
foram distribuídos materiais de
limpeza para auxiliar no
combate à transmissão do
novo Coronavírus.

De acordo com o coman-
dante do 19º BPM, Tenente-
Coronel Itamar Gondim Ban-
deira, os policiais que integram
a Operação Ronda Rural arreca-
daram os itens e montaram cer-
ca de 70 cestas. "Essas famílias
são mais carentes e vivem do
trabalho informal, impossibilita-

do por conta da quarentena.
Em tempos de crise, quando o
isolamento social é funda-
mental, a solidariedade tem
ganhado cada vez mais força e

espaço", reforçou o oficial.
A unidade também vem

reforçando os cuidados neces-
sários para o combate à pan-
demia. "Já iniciamos, em con-

junto com a prefeitura, o Corpo
de Bombeiros e a Polícia Civil,
um toque de recolher. Temos
também uma viatura nos

bairros utilizando megafones
para orientar a população e
alertar para a permanência em
casa", contou Gondim.
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REFORMA TRIBUTÁRIA DEVE PRIORIZAR SIMPLIFICAÇÃO
DE IMPOSTOS, DEFENDEM PARLAMENTARES DA BAHIA
Por conta do coronavírus,

a comissão mista especial que
analisa a reforma tributária no
Congresso Nacional paralisou,
por tempo indeterminado, as
discussões do texto que atuali-
zará o modelo de cobrança de
impostos no Brasil. A expecta-
tiva inicial do relator, deputado
federal Aguinaldo Ribeiro (PP-
PB), era de que o parecer fosse
apresentado na comissão no
fim de abril, mas isso deve ser
protelado diante da para-
lisação parcial das atividades
no Congresso Nacional.

Na avaliação do deputado
federal João Roma (Republi-
canos-BA), o debate sobre o
tema deve ser restabelecido
assim que a pandemia estiver
sob controle e não houver
riscos à saúde de parla-
mentares e funcionários do
Legislativo. Ele defende a
simplificação tributária e

O senador Jaques Wagner (PT-BA) também concorda que é preciso
enxugar impostos no país, mas opina que o Parlamento terá um
grande desafio pela frente até chegar a um consenso sobre o tema.

considera um avanço a criação
do Imposto Sobre Bens e
Serviços (IBS), que une tributos
federais, estaduais e muni-
cipais em um só. "Sem dúvida
nenhuma, os países que estão
dando certo adotam essa
modelagem. A estrutura brasi-
leira é lastreada no imposto de
maior arrecadação, que é o
ICMS, e é obsoleta, não condiz
com a realidade atual. Também
não consegue ser abrangente
adequadamente e, muito
menos, ser justa", critica Roma.

O IBS sugerido para o
Brasil, previsto nas propostas
de Emenda à Constituição
(PEC) que tramitam na Câmara
e no Senado, é baseado no
Imposto sobre Valor Adiciona-
do (IVA), utilizado pela maio-
ria dos países desenvolvidos
para a tributação do consumo
de bens e serviços.  A prin-
cipal mudança em relação ao

que ocorre hoje é que, du-
rante a cadeia produtiva, todo
imposto pago pelos forne-
cedores vai gerar crédito para
a próxima venda desse pro-
duto, evitando a cumula-
tividade das cobranças -
principal alvo de críticas do
setor produtivo. O senador
Jaques Wagner (PT-BA) também
concorda que é preciso enxu-
gar impostos no país, mas
opina que o Parlamento terá
um grande desafio pela frente
até chegar a um consenso
sobre o tema, de modo que
estados e municípios não
sejam prejudicados economi-
camente. "Para mim, no aspecto
da simplificação, a reforma
seria fundamental. [O pro-
blema é que] reforma tributária
sempre é complexa, porque
todo mundo quer, mas cada
um tem a sua. Então, não é
uma coisa simples", pondera.

COELBA AMPLIA SERVIÇOS DIGITAIS E SUSPENDE CORTE
DE ENERGIA DE CLIENTES RESIDENCIAIS POR 90 DIAS
Em alinhamento com as

determinações da Agência
Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) para o enfrentamento
da pandemia do coronavírus
(Covid-19), a Coelba ampliou
a disponibilidade de canais
digitais e suspendeu o corte
de energia para os mais de seis
milhões de clientes em toda
sua área de concessão. A ativi-
dade de corte será suspensa
por 90 dias, conforme Reso-
lução Normativa da Aneel, de-
liberada nesta terça-feira (24).

Apesar da suspensão
excepcional do corte, a Aneel
solicitou que os clientes que
tiverem condições de pagar as
contas honrem seus compro-
missos e, assim, evitem a inci-
dência de encargos. A reco-
mendação da agência regu-
ladora reforça a importância do
setor elétrico para a economia
e para a arrecadação de
recursos para a União e os
Estados, que utilizam a verba
para implementar políticas

públicas e, neste momento,
para combater ao coronavírus.
A fatura de energia muitas
vezes funciona como meio de
arrecadação para hospitais e
instituições beneficentes, que
dependem desse recurso para
continuar promovendo atendi-
mentos.   Por prestar um serviço
essencial à população, a
distribuidora manterá equipes
de prontidão trabalhando
initerruptamente para assegu-
rar o regular fornecimento de
energia aos clientes. Nesse
sentido, todo o esforço da
Coelba, bem como das demais
distribuidoras da Neoenergia,
será com a finalidade de permitir
o funcionamento, sobretudo, de
hospitais, unidades de saúde,
instituições públicas e privadas,
além de contribuir com o
conforto e o bem-estar de
milhares de famílias.

Em função da emergência
de saúde pública, a Aneel
definiu que as distribuidoras
não devem realizar serviços

presenciais. Sendo assim, o
envio de faturas de energia
deverá ser efetuado por meios
eletrônicos, como e-mails ou
disponibilização de códigos de
barras por aplicativos. A
empresa orienta seus clientes
que cadastrem ou atualizem
seus endereços eletrônicos e
solicitem a modalidade de
fatura por e-mail, em substi-
tuição à entrega presencial das
contas impressas. Como medi-
da preventiva e alinhada com

as orientações do Ministério
da Saúde e da Aneel para
combater o avanço do corona-
vírus, a Coelba já havia deter-
minado o fechamento das lojas
de atendimento e instituiu
medidas de isolamento social.
Para suprir a demanda dos
clientes, a empresa viabilizou
diversas opções de canais
digitais para solicitar serviços
comerciais e emergenciais,
disponíveis 24 horas por dia.

A distribuidora também foi

autorizada pela Aneel a
realizar leituras de consumo
por média aritmética, para evitar
a exposição de leituristas e
clientes ao vírus. Outra opção
defendida pelo regulador é a
realização da leitura e envio
para a empresa pelo próprio
consumidor, prática já adotada
por alguns. Todas essas medi-
das têm a finalidade de
contribuir com o isolamento
social e inibir a proliferação do
coronavírus.



Jornal Tribuna do Sertão DESDE 1985 - EDIÇÃO 1.250 - DE 23 A 27/03/2020Página 06

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ 13.284.658/0001-14

EDITAL DA LISTA FINAL DE INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2020 - O
PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJERU, Estado da Bahia, no uso da competência estatuída pela Lei Orgânica do Município, art.
72, inciso XV, através da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado (Portarias nº 03/2020 e 013/2020), com
base na Constituição Federal, art. 37, inciso IX, amparado pelas Leis Municipais no 42/2020 e 45/2020, Lei Municipal nº 158/
2006 (Plano de Cargos e Vencimentos) e alterações posteriores e Lei Municipal nº 104/2002 – Regime Jurídico Único Estatutário
do Município de Guajeru, TORNA PÚBLICO o presente Edital que divulga a relação nominal dos candidatos que tiveram suas
inscrições homologadas no Processo Seletivo, após o prazo previsto para apresentação de recursos nos termos do item 6.2 e
item 8 do Edital nº 002/2020, conforme Listas Finais de Inscrições Homologadas anexa a este Edital. Guajeru – BA, em 26 de
março de 2020. Gilmar Rocha Cangussu - Prefeito. Joana Paula Dias - Presidente. Fátima Viana de Souza - Secretária. Érica
Leal Cangussu - Membro. Terezinha Souza Silva Santos - Membro. Silvia Soares de Lima Meira - Membro. Aloisa Maria de Jesus
- Membro. Selma Azeredo Rocha - Membro.

RELAÇÃO NOMINAL DA LISTA FINAL DOS CANDIDATOS QUE TIVERAM SUAS INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS
NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 002/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU.

Nº Nome do Candidato Número de Inscrição
1 ADEIR DUTRA DA SILVA 070
2 ADEVALO MESSIAS DE SOUZA 074
3 ADRIANA MARIA DE ANDRADE 170
4 AILTON RIBEIRO NETO 124
5 ALANA SOUZA LOPES E SOUZA 177
6 ALANE DE JESUS SILVA 033
7 ALDINEI DUTRA DA SILVA 137
8 ALINE APARECIDA IZIDORO NOVAIS 067
9 ALINE ROCHA DUARTE 121
10 ANA LÚCIA RIBEIRO DE AMORIM PINTO 028
11 ANA OLIVERA RIBEIRO 164
12 ANACLEIA SILVA LEITE 092
13 ANDREA ROSA PEREIRA SILVA 111
14 ANTONIO CARLOS ROCHA 065
15 ANTONIO MARCOS MIRANDA 096
16 ANTONIO ODIRLEI SANTOS ALVES 005
17 ANTONIO SERGIO SOUZA ANDRADE 027
18 APARECIDA MARIA DE JESUS TEIXEIRA 162
19 APARECIDO PEREIRA COUTINHO 059
20 BENEDITA NASCIMENTO DOS SANTOS NIZA 138
21 BENTO SÉRGIO PORTO SANTOS 147
22 CARDOSO DOS SANTOS RIBEIRO 112
23 CARLOS ELI LOPES SEPULVIDA 032
24 CARLOS ROCHA RODRIGUES 006
25 CÉLIA APARECIDA DIAS DE SOUZA 085
26 CELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 002
27 CELSA MARIELE GARCIA DA ROCHA 012
28 CLARICE ROCHA PEREIRA 018
29 CLAUDIO RIBEIRO GOMES 001
30 CLÉRIA MARIA DA SILVA 117
31 CLÉRISTON CANGUSSU COUTINHO 159
32 CLEUZA MARIA DA SILVA 076
33 CLÓVES SOUZA CANGUSSU 130
34 CONCEICAO APARECIDA ROCHA 126
35 CUSTÓDIA ALVES RIBEIRO NASCIMENTO 095
36 DANIEL DA SILVA LIMA 043
37 DANIELA AZEREDO SANTOS 174
38 DARLAN SOUZA LOPES 102
39 DARLENE APARECIDA DA ROCHA 025
40 DEAN CARLOS RIBEIRO PORTO 168
41 DEBORA BRITO ROCHA 080
42 DEISLANE VIEIRA DIAS 072
43 DIEGO DA SILVA CANGUSSU 103
44 DILMA ALVES DA SILVA 173
45 DINORA JOICE ROCHA DOS SANTOS 029
46 DOMINGOS DE JESUS SILVA 106
47 DOUGLAS APARECIDO ROCHA 049
48 DOUGLAS DE OLIVEIRA ROCHA 021
49 EDILEIS ANDRADE DA SILVA 145
50 EDILSON JOSÉ SANTANA DO NASCIMENTO 036
51 EDIMILSON BRITO DOS SANTOS 113
52 EDINEIA ALVES ROCHA 082
53 EDLANE VIEIRA DIAS 066
54 EDMILSON PEREIRA DIAS 057
55 ELAINE COUTINHO CARVALHO 118
56 ELIANDRO SOUZA DIAS 149
57 ERIELTO CHAVES SANTOS 120
58 FATIMA BARBOSA DOS SANTOS 078
59 FLAVIO PRATES COSTA 140
60 FLORACI DA ROCHA LIMA RIBEIRO 050
61 GABRIELA DA SILVA ANDRADE 058
62 GÊZILA CARVALHO SILVA 015
63 GILDA APARECIDA PEREIRA SANTOS 109
64 GILMANI PEREIRA DE SOUZA 039
65 GILSON LIMA ROCHA 069
66 GIVANILDO DOS SANTOS DIAS 151
67 HELENO APARECIDO MENDES DA SILVA 013
68 INEZ XAVIER AZEREDO 020
69 IRACEMA ROSA DE JESUS ANDRADE 086
70 ISTEFANI DE SOUZA COUTINHO 055
71 ITAMAR SOUSA BATISTA 019
72 IVANILDO ROCHA VIANA 041
73 JANIO LEITE DE SOUZA 116
74 JAQUISSOM AGUIAR GUIMARÃES 157
75 JESSICA PRATES MARTINS 166
76 JESUINA BRITO RIBEIRO 161
77 JESUINO BRITO DE CARVALHO 176
78 JOANA FIGUEIREDO SANTOS 150
79 JOÃO CARLOS RODRIGUES 051
80 JOÃO RODRIGUES SEPÚLVIDA FILHO 100
81 JOEL ANDRADE CAMPOS 156
82 JOSE BRANCO COUTINHO 094
83 JOSÉ CARLOS VENENO 011

84 JOSÉ MARIA DIAS SOBRINHO 142
85 JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA 061
86 JOSÉ ROBERTO VIANA RIBEIRO 172
87 JOSÉ RUFINO DA SILVA JUNIOR 139
88 JOSÉ SOUZA FERREIRA 054
89 JURACI SOARES VIEIRA 023
90 KATIA RODIGUES COUTINHO DE OLIVEIRA 003
91 LAIZA PRATES DOS SANTOS 154
92 LARISSA GONÇALVES RIBEIRO 133
93 LÁVIA VIANA CARVALHO 031
94 LEIDIANA RIBEIRO AZEREDO 132
95 LENITO SOBRINHO 158
96 LETICIA DIAS DOS SANTOS COUTINHO 053
97 LIZ ANDRADE OLIVEIRA BRITO 119
98 LOURDES ADELINA PEREIRA RODRIGUES 045
99 LOURIVALDO SOARES RIBEIRO 024
100 LUANA OLIVEIRA RODRIGUES 063
101 LUCAS AZEREDO MOREIRA 071
102 LUCÉLIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA 064
103 LUCIA ROSA DE JESUS SOUZA 129
104 LUCILENE FERNANDES RODRIGUES DA SILVA 165
105 LUZIA COUTINHO CARVALHO ROCHA 048
106 MAÍCON HUGO PEREIRA ROCHA 016
107 MARCELO ROSS DA ROCHA 108
108 MARCOS CANGUSSU DA SILVA 014
109 MARIA APARECIDA SOARES PEREIRA 046
110 MARIA DA GLÓRIA ALVES AZEREDO DIAS 144
111 MARIA LOURDES DE JESUS SILVA 056
112 MARIA MOURA DE SOUZA 088
113 MARIA REGINA BATISTA DA SILVA OLIVEIRA 135
114 MARIA SINTIA ROCHA BRITO 169
115 MARIDALVA SOUZA GOMES LOPES 038
116 MARISTELA LIMA LOBO 110
117 MARIVALDA MARIA MALTA 017
118 MARTA DA CONCEIÇÃO SANTOS PEREIRA 152
119 MARTA ROGÉRIA SEPÚLVIDA 073
120 MATHEUS FERREIRA CANGUSSU 127
121 MAX ROBERTO RIBEIRO ROCHA 022
122 MAYCON HENRIQUE COELHO AGUIAR 093
123 MAYRA VIANA RIBEIRO 107
124 MILTON JUNIOR OLIVEIRA DIAS 160
125 NAENE APARECIDA DA SILVA 101
126 NÁGILAH DIORTÁGNE SILVA FERREIRA 084
127 NAPOLEÃO DA ROCHA NETO 040
128 NAYURE MIRANDA FIGUEREDO 062
129 NELCI ROCHA SILVA 083
130 NEUZA DE OLIVEIRA ROCHA 141
131 NILSON DOS SANTOS LEAL 052
132 NILTON XAVIER DUARTE 037
133 NIVALDO DA SILVA SANTOS 042
134 NUZA APARECIDA DA ROCHA 143
135 ODAIR APARECIDO VIANA 086
136 OSVALDINO FRANCISCO ROCHA 105
137 PALOMA RIBEIRO NIZA 123
138 REGIANE RODRIGUES GONÇALVES 089
139 REGIANI FAGUNDES MIRANDA 099
140 REGINALDO RIBEIRO PEREIRA 008
141 RENATO RIBEIRO DIAS 146
142 ROBERTO CELIO RIBEIRO LIMA 148
143 ROGÉRIO DOS SANTOS NIZA 125
144 ROSA ANDRADE DE SOUZA ROCHA 060
145 ROSANE APARECIDA DOS ANJOS 134
146 ROSELENE DOS SANTOS LIMA 136
147 ROSENILDO JOSÉ DOS ANJOS 153
148 SÂMINA SANTOS NASCIMENTO ROCHA 131
149 SAMUEL MAGALHÃES ROCHA 114
150 SAMYRA LAYSE APARECIDA PINTO 097
151 SEBASTIÃO RODRIGUES FERREIRA 115
152 SELMA CRISTINA DUTRA ROCHA 171
153 SILDENI MARIA DE JESUS SILVA 035
154 SILVANDA RIBEIRO ROCHA 075
155 SILVIA ROSA ROCHA DIAS 026
156 SOLANGE APARECIDA PINHEIRO 009
157 SOLANGE BARBOSA DOS SANTOS 087
158 SUELI APARECIDA BARBOSA 167
159 SUELI ROSA DE AGUIAR 007
160 TAIANA ALMEIDA DA CRUZ 163
161 TELINO DA SILVA MATOS 079
162 TEREZA ROCHA PINTO SOUZA 155
163 UCILENE VIANA DE JESUS NEVES 122
164 UILIAN CALIXTO DE OLIVEIRA 178
165 VALDEIR MANOEL DE SOUZA 010
166 VALMIR SOARES DE AGUIAR 077
167 VALQUIRA RIBEIRO DOS SANTOS COUTINHO 128
168 VANESSA APARECIDA SOUZA COUTINHO 004
169 VANESSA PRATES DA SILVA 034
170 VANESSA SANTOS ALVES 175
171 VÂNIA BRITO RIBEIRO 081
172 VENILSON DE JESUS 068
173 VILMA DE SOUZA COUTINHO 090
174 WILSON ALVES DOS SANTOS 030
175 YÁRA BARRETO ROCHA NETA 104
176 ZELI CARLOS COUTINHO 044
177 ZELINO ROCHA DE SOUZA 091
178 ZILMA ROCHA VIANA 047

RELAÇÃO NOMINAL DA LISTA FINAL DOS CANDIDATOS QUE TIVERAM SUAS INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS NO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 002//2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU.

(PORTADORES DE DEFICIÊNCIA)

Nº Nome do Candidato Número de Inscrição
1 DINORA JOICE ROCHA DOS SANTOS 029
2 GILMANI PEREIRA DE SOUZA 039
3 ZILMA ROCHA VIANA 047



Jornal Tribuna do SertãoDESDE 1985 - EDIÇÃO 1.250 - DE 23 A 27/03/2020 Página 07

CÂMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO
CNPJ 63.189.179/0001-97

PORTARIA Nº 04 / 2020 DE 23 DE MARÇO DE 2020 - O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO, ESTADO
FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições constitucionais, regimentais, legais e organizacionais, CONSIDERANDO
o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020; CONSIDERANDO a existência de Pandemia do COVID-19 (novo
coronavírus), nos termos declarados pela Organização Mundial de Saúde (OMS); CONSIDERANDO as recomendações expedidas
pelo Ministério da Saúde em 13 de março de 2020; CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 19.529 de 16 de março de 2020,
regulamentando no Estado da Bahia as medidas necessária ao enfrentamento da Pandemia; CONSIDERANDO as recomendações
da Secretaria Municipal de Saúde de Dom Basílio, que culminaram no Decreto Municipal nº 030, de 20 de março de 2020;
CONSIDERANDO, ainda, que a situação demanda urgente emprego de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos,
danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença na cidade de Dom Basílio; R E S O L V E: ART.
1º - Restringir o acesso à Câmara Municipal de Dom Basílio aos vereadores, servidores, profissionais de imprensa e prestadores
de serviços no âmbito deste Poder Legislativo; ART. 2º - Proibir a realização nas dependências da Câmara Municipal de Dom
Basílio, de eventos coletivos, sejam eles relacionados ou não às atividades legislativas do Plenário e das Comissões;
Parágrafo Único. Os eventos de que tratam o caput abrangem, também, as Reuniões Ordinárias, Extraordinárias, Sessões
Solenes, Audiências Públicas e reuniões das comissões parlamentares desta Casa Legislativa; ART. 3º - Afastar dos trabalhos
os vereadores, servidores, prestadores de serviços e demais colaboradores no âmbito da Câmara Municipal de Dom Basílio que
estiveram em locais onde houve infecção do COVID- 19, constantes da lista do Ministério da Saúde, e que apresentarem os
sintomas devidamente comprovado por profissional médico, sem prejuízo da remuneração, por até 14 (quatorze) dias, contados
a partir do regresso ao município. ART. 4º - Determinar, temporariamente a suspensão dos prazos regimentais e o atendimento
presencial ao público nas dependências da Câmara Municipal, salvo para atender demanda de interesse público devidamente
comprovada. Parágrafo Único: Os atendimentos, em regra, por qualquer dos servidores deverão ser realizados no sistema "Home
Office" ART .5º Adotar, além das medidas já referidas, quaisquer outras para o emprego da prevenção, controle e contenção dos
riscos a saúde pública.  Esta Portaria entra em vigor a partir de 23 de março de 2020, podendo sofrer alterações de acordo com
a evolução do cenário epidemiológico. Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Dom Basílio. João Marcos Almeida
Oliveira - Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
CNPJ 13.676.788/0001-00

DECRETO Nº. 01, DE 20 DE MARÇO DE 2020 - "Dispõe sobre os procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção
e à propagação do COVID-19 no âmbito da Câmara Municipal de Livramento de Nossa Senhora." O PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais; CONSIDERANDO
que, em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo novo
coronavírus (COVID-19) constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional - ESPII, o mais alto nível de
alerta da Organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional e que, em 11 de março de 2020, a COVID-19
foi caracterizada pela OMS como uma pandemia; CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV) pelo Ministério da Saúde (Portaria
nº 188/GM/MS); CONSIDERANDO que de acordo com o Protocolo de Tratamento do Novo Coronavírus (2019-nCov) do Ministério
da Saúde, a transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS-CoV é em média de 07 a 14 dias após o início dos sintomas,
mas que dados preliminares sugerem que a transmissão possa ocorrer mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas;
CONSIDERANDO que diversos órgãos públicos adotaram medidas para controle da transmissão da doença em seus respectivos
âmbitos de atuação, como o Senado Federal por meio do Ato do Presidente nº 02/2020; a Câmara dos Deputados, por meio do
Ato da Mesa nº 118, de 11 de março de 2020; CONSIDERANDO o Decreto Nº 024/2020, de 18 de março de 2020, exarado pelo
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Livramento de Nossa Senhora, dispondo sobre as medidas de prevenção e
controle para enfrentamento do COVID-19; CONSIDERANDO a necessidade de formalizar os procedimentos e regras para fins
de prevenção à infecção e à propagação do COVID-19 no âmbito da Câmara Municipal de Livramento de Nossa Senhora, de modo
a preservar a saúde de todos que frequentam a Edilidade Livramentense; RESOLVE:  Art. 1o - Este Ato dispõe sobre os
procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do COVID-19 no âmbito da Câmara Municipal de
Livramento de Nossa Senhora.  Art. 2o - Ficam suspensas as atividades legislativas da Câmara Municipal de Livramento de
Nossa Senhora pelo período de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias. Parágrafo único. A suspensão
das atividades referidas no caput deste artigo não se aplica às eventuais convocações de Sessões Extraordinárias e o envio
de Projetos de Leis com requerimento de urgência. Art. 3o - Apenas terão acesso à Câmara Municipal de Livramento de Nossa
os Vereadores, servidores, profissionais de veículos de imprensa, assessores de entidades e órgãos públicos e fornecedores
e empregados que prestam serviços na Câmara Municipal. Parágrafo único. A restrição estabelecida no caput não se aplica aos
convocados ou convidados por requerimento aprovado por comissão ou pelo Plenário da Câmara Municipal de Livramento de
Nossa Senhora. Art. 4o - Ficam suspensos a realização nas dependências da Câmara Municipal de Livramento de Nossa
Senhora os atendimentos ao público em geral e os eventos coletivos nas dependências da Câmara Municipal de Livramento
de Nossa Senhora. Parágrafo único. Ficam abrangidas pela suspensão de que trata este artigo as sessões solenes, ainda que
realizadas externamente e eventos de Lideranças Partidárias. Art. 5o - Os Vereadores e servidores que tenham mantido contato
próximo com casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 e apresentem sintomas respiratórios ou febre, serão imediatamente
afastados por período a ser definido por unidade de saúde de referência. Art. 6o - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário, podendo ser revisto e/ou ampliado a qualquer tempo conforme a necessidade em razão
do COVID-19.  GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - Estado da
Bahia, 20 de março de 2020. Registre-se, publique-se e cumpra-se. APARECIDO LIMA DA SILVA - -Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ 14.592.836/0001-37

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2020 - A Câmara Municipal de Brumado-BA torna público a realização
de licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por Lote, objetivando a aquisição de material de limpeza,
alimentício e utensílios, destinados à Câmara Municipal de Brumado, cujas quantidades e especificações encontram-se
dispostas no Instrumento Convocatório e seus anexos. O edital, em sua integralidade e sem custo, está disponível na sede
desta Casa Legislativa, situada na Praça Abias Azevedo, n.º 145 - Bairro Monsenhor Fagundes, das 8:00 às 14:00 horas. A
reunião para abertura dos envelopes realizar-se-á no dia 08 de abril de 2020, às 09:00 horas, no endereço supramencionado.
Salete Viana Nogueira - Pregoeira Oficial da Câmara Municipal de Brumado. Fone: (77) 3453 - 8601. Brumado-BA, 26 de março
de 2020. SALETE VIANA NOGUEIRA - PREGOEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00

ATO LICITAÇÕES SUSPENSAS - Aviso de suspensão de licitações. Comunica aos interessados que suspenderá todas as
licitações publicadas: Pregão Presencial Registro de Preços 06/2020, Pregão Presencial Registro de Preços 07/2020,
Credenciamento 03/2020 e Tomada de Preços 02/2020, motivo: suspensão de todas as licitações publicadas até segunda ordem
e que estão aguardando reunião para sessão pública em face do Coronavirus (COVID - 19) amparadas pelos Decretos Municipais
nº 1.549 (17/03/2020) e nº 1.550 de (20/03/2020). Caculé, 23 de março de 2020. José Roberto Neves - Prefeito de Caculé.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CNPJ 13.694.138/0001-80

AVISO DE SUSPENSÃO E REABERTURA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2020 - O pregoeiro torna público aos interessados
a SUSPENSÃO da licitação; Modalidade: Pregão Presencial nº 6/20-PA 23/20; Tipo menor preço por item; Objeto:  Contratação
de empresa especializada na prestação de serviços no ramo de seguros de veículos, com cobertura total, para os veículos da
frota municipal de Condeúba - BA, com assistência técnica 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, pelo prazo
de 12 (doze) meses; Abertura prevista: 27.3.20 às 9 h; devido apresentação de pedido de esclarecimentos sendo detectada e
acatada a necessidade de alteração do termo de referência; REABERTURA: 8.4.20 às 9 h; Local: Pç. Jovino Arsênio da Silva
Filho, 53-A, Condeúba/BA, Setor de Licitações. O Edital encontra-se na sede desta Prefeitura, através do e-mail
licitacoes@governodecondeuba.ba.gov.br ou na íntegra no Diário Oficial do Município de Condeúba - BA (www.condeu-
ba.ba.io.org.br). Os demais atos deste processo serão publicados no DOM (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA -
19.3.2020. Antônio Alves de Lima - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2020 - O pregoeiro torna público aos interessados que se realizará a
licitação; Modalidade: Pregão Presencial nº 7/20-PA 24/20; Tipo menor preço por lote; Objeto: registro de preços para futura e
eventual aquisição de combustíveis, lubrificantes, graxas, aditivos, estopas, shampoos para manutenção da frota de veículos e
correlatos da Prefeitura Municipal de Condeúba; Abertura: 15.4.20 às 9 h; Local: Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Condeúba/
BA, Setor de Licitações. O Edital encontra-se na sede desta Prefeitura, através do e-mail licitacoes@governodecondeuba.ba.gov.br
ou na íntegra no Diário Oficial do Município de Condeúba – BA (www.condeuba.ba.io.org.br). Os demais atos deste processo serão
publicados no DOM (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA – 26.3.2020 Antônio Alves de Lima - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
CNPJ 14.242.200/0001-65

EXTRATO DO CONTRATO Nº 054/2020-FMS - TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2019 - CONTRATANTE - PREFEITURA
MUNICIPAL DE POÇÕES. CONTRATADA - MASTER SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito
no CNPJ nº 04.890.902/0001-00. TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2019. OBJETO: Prestação de serviço de engenharia para
melhorias Sanitárias Domiciliares no Bairro Bela Vista, sede deste Município, conforme SICONV nº 802828/2014, convênio nº
0171/2014 - MS/FUNASA.  DATA DO CONTRATO 10/01/2020. VALOR DO CONTRATO:  R$ 251.473,75 (duzentos e cinquenta
e um mil quatrocentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos).   VIGÊNCIA: 07 (SETE) MESES. PREFEITO - LEANDRO
ARAÚJO MASCARENHAS.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 055/2020-FMS - TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2019 - CONTRATANTE - PREFEITURA
MUNICIPAL DE POÇÕES. CONTRATADA - MASTER SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito
no CNPJ nº 04.890.902/0001-00. TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2019. OBJETO: Prestação de serviço de engenharia para
melhorias Sanitárias Domiciliares no Bairro Primavera/Mogoios, sede deste Município, conforme SICONV nº 802809/2014,
convênio nº 0170/2014 - MS/FUNASA.  DATA DO CONTRATO 10/01/2020. VALOR DO CONTRATO:  R$ 423.835,33 (quatrocentos
e vinte e três mil oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e três centavos).  VIGÊNCIA: 10 (DEZ) MESES. PREFEITO - LEANDRO
ARAÚJO MASCARENHAS.
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CORONAVÍRUS: PREFEITURA
DE MACAÚBAS CANCELA

FESTEJOS JUNINOS

A Prefeitura de Macaúbas
cancelou o seu tradicional São
João neste ano por conta da
pandemia do novo Coronavírus
(Covid-19). A informação foi
confirmada, nesta terça-feira
(24), pelo prefeito Amélio Costa
Júnior, que explicou que o foco
no momento é proteger o
município contra a doença.
Amélio chamou de "irrespon-
sabilidade", a possível decisão
de qualquer município manter
a festa.

"A gente ainda não sabe a
dimensão dessa crise. Levando
em consideração que já esta-
mos no final do mês de março
e a projeção é de que abril e
maio vai ser o pico, acho que é
impossível qualquer município
realizar o São João. Seria muita
irresponsabilidade de qualquer
gestor pensar em festejo num
momento como este. O foco
agora é tentar coibir e blindar
um pouco o município desse
vírus", disse Costa.

CONDEÚBA: DECRETO MUNICIPAL AMPLIA AS MEDIDAS
DE ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS

A Prefeitura de Condeúba
publicou, na edição da última
sexta-feira (20) do Diário
Oficial do Município, o De-
creto Nº 015/20, que amplia
as medidas de enfrentamento
do novo Coronavírus e deter-
mina critérios para o funcio-
namento do comércio. O
decreto tem validade até o dia
04 de abril. Confira abaixo as
principais determinações:

Suspensão da circulação
(saída e chegada) de veículos
operadores de linhas de trans-
porte rodoviário coletivos, alter-
nativos e similares intermuni-
cipais e interestaduais de

passageiros que venham de
quaisquer pontos de origem
para o município de Condeúba;

Suspensão de funciona-
mento do atendimento presen-
cial ao público de lojas de
comércio varejista e atacadista,
bares, lanchonetes, clubes,
associações recreativas e
similares,  hotéis e hospedarias
para pessoas de municípios
com casos confirmados, casas
de eventos, entre outros;

Autorização do funciona-
mento do comércio de gêneros
alimentícios, exclusivamente
para atendimento de serviços
de entrega (delivery);

Autorização do funciona-
mento de serviços de saúde,
farmácias, assistência médica e
hospitalar; supermercados,
mercados, açougues, peixarias,
hortifrutigranjeiros e quitan-
das, mediante controle de
acesso para não gerar aglo-
meração de pessoas

Autorização de funciona-
mento de lojas de venda de

alimentação para animais,
distribuidores de gás, lojas de
venda de água mineral, pada-
rias, tratamento e abastecimen-
to de água, segurança privada,
serviços funerários, bancos e
cooperativas de crédito, postos
de combustível, desde que
obedeçam as orientações de
segurança para garantir a
limpeza e higiene do ambiente.

STF SUSPENDE PAGAMENTO DA
DÍVIDA DA BAHIA COM UNIÃO
Em decisão publicada na

segunda (23), o ministro do
Supremo Tribunal Federal
(STF), Alexandre de Moraes,
suspendeu por 180 dias o
pagamento das parcelas da
dívida do Governo da Bahia
com a União para que o
Estado utilize os valores no
combate à pandemia do
coronavírus. O pedido foi
feito pela Procuradoria Geral
do Estado da Bahia (PGE-
BA), que, diante da diminui-
ção da receita estadual por
conta dos investimentos que
o Estado vem fazendo para
enfrentar a pandemia do
novo coronavírus, viu, nesta
medida, a possibilidade de
aplicar os recursos que
seriam utilizados para o
pagamento da dívida no
enfrentamento ao Covid-19.

A PGE ajuizou a ação
para pedir ao Supremo que,
em caráter liminar, deter-
minasse a suspensão tempo-
rária do pagamento das
prestações a vencer da dívida
com a União, decorrente do
Contrato 006/97 STN/
COAFI e seus aditivos, pelo
período de seis meses, sem
imposição de multa contra-
tual ou qualquer restrição
cadastral, remetendo o ven-
cimento das parcelas suspen-
sas para o final do contrato.

A Procuradoria afirmou ainda
que o Estado está em dia com
seus pagamentos para com a
União. Alexandre de Moraes
entendeu que a gravidade da
emergência causada pela
pandemia do Covid-19 exige
das autoridades brasileiras, em
todos os níveis de governo, a
efetivação concreta da pro-
teção à saúde pública, com a
adoção de todas as medidas
possíveis para o apoio e
manutenção das atividades do
Sistema Único de Saúde (SUS).
O ministro destacou que a
alegação do Estado da Bahia,

de que está impossibilitado
de cumprir a obrigação com
a União em virtude do atual
momento extraordinário e
imprevisível relacionado à
pandemia do Covid-19, é
absolutamente plausível, dei-
xando claro que é imperativa
a destinação de recursos pú-
blicos para atenuar os graves
riscos à saúde em geral,
como forma de dar efeti-
vidade à proteção a esse
direito fundamental. Ale-
xandre de Moraes ressaltou
também que o estado deverá
comprovar que os valores
respectivos estão sendo
integralmente aplicados na
Secretaria da Saúde (Sesab)
para o custeio das ações em
prevenção, contenção, com-
bate e mitigação à pandemia
do coronavírus.

Ao deferir o pleito, o
ministro citou sua decisão na
ACO 3363, por meio da qual
o Estado de São Paulo também
pleiteou a suspensão do paga-
mento de parcelas previstas em
Contrato de Consolidação,
Assunção e Refinanciamento
da dívida pública firmado com
a União pelos mesmos moti-
vos. O relator determinou,
ainda, a participação do Estado
em audiência virtual para
composição com a União
sobre o tema decidido.


