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MINISTRO ROBERTO BARROSO VÊ 'RISCO REAL'
DE ADIAMENTO DAS ELEIÇÕES DESTE ANO

O ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF), Luís Roberto Barroso,
afirmou nesta sexta-feira (1º) que há
um "risco real" de que as eleições
municipais de outubro, para escolha
de novos prefeitos e vereadores, sejam
adiadas em razão da pandemia do
novo coronavírus. O primeiro turno
das eleições municipais está marcado
para 4 de outubro. Nas cidades em
que houver segundo turno, a data
prevista é 25 de outubro. A mudança
da data das eleições depende do
Congresso. "Por minha vontade, nada
seria modificado porque as eleições
são um rito vital para a democracia.
Portanto, o ideal seria nós podermos
realizar as eleições. Porém, há um risco
real, e, a esta altura, indisfarçável, de
que se possa vir a ter que adiá-las",
afirmou o ministro em transmissão ao

vivo em uma rede social promovida
pela Associação dos Magistrados Bra-
sileiros (AMB).

Ainda conforme Barroso, que
sucederá a ministra Rosa Weber no final
de maio na presidência do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), se não houver
condições para realizar as eleições em
outubro, o pleito, na avaliação dele,
teria de ser feito "em poucas semanas,
ou no máximo em dezembro, para não
haver risco de se ter que prorrogar
mandatos". Barroso também se mani-
festou contrário à hipótese de se fazer
a eleição municipal junto com a eleição
nacional, em 2022, o que exigiria a
prorrogação por dois anos dos
mandatos dos atuais prefeitos e
vereadores. "Os prefeitos e vereadores
que estão em exercício neste momento
foram eleitos para quatro anos."

SESAB EMITE NOTA SOBRE
BOATOS DE TRANSFERÊNCIA
DE PACIENTES PARA REGIÃO

SUDOESTE DO ESTADO

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) publicou, nesta sexta-feira
(1º), uma nota de esclarecimento sobre "boatos" de transferências de pacientes
para leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da região sul para a sudoeste
do estado. Segundo a nota, o Governo de Estado está levando a região sul do
estado mais de 100 leitos de UTI exclusivos para pacientes com coronavírus
(covid-19), "não existindo, portanto, previsão de transferências de pacientes
para a região Sudoeste". Ainda conforme a nota, a Sesab ressalta que caso
necessite, o paciente será atendido em qualquer localidade.

MPT DESTINA R$ 185 MIL A
BRUMADO PARA O COMBATE

AO CORONAVÍRUS

O Ministério Público do Trabalho
(MPT) destinou R$ 185 mil ao municí-
pio de Brumado para fortalecer as ações
de combate ao coronavírus (covid-19).
Os recursos são de pagamentos de
indenização por dano moral coletivo
por parte da Construtora Andrade
Gutierrez S.A., resultado da ação civil
pública movida pelo MPT na Vara do

Trabalho de Brumado. O prefeito
Eduardo Vasconcelos, juntamente com
o secretário municipal de Saúde,
Claudio Feres, agradeceu a iniciativa
do MPT e garantiu que os recursos já
estão sendo aplicados com o máximo
de empenho e responsabilidade,
seguindo de forma plena o Termo de
Compromisso assinada entre as partes.
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PADRE EZEQUIEL DAL POZZO

Todos nós gostaríamos de ter controle sobre a vida.
Gostaríamos de chegar aos objetivos que planejamos,
controlar o que não queremos que aconteça, ter o domínio
sobre tudo o que acontece. Só que a vida não é assim. Não
temos controle sobre a vida. Não conseguimos controlar
tudo. Muitas coisas fogem do nosso controle. Não
esperávamos, não planejamos, não sonhamos e nem
queríamos que acontecesse, mas aconteceu. É a vida com
sua dinâmica e possibilidades que fez acontecer. E agora, o
que fazer? Diante do que acontece sem que queiramos ou
sem planejarmos a única situação que resta é aprender
lidar. Saber lidar é uma atitude que se aprende. E ela não é
pouco importante. Muita gente tem dificuldade de lidar
com a vida e com aquilo que acontece. Não conseguem
sair dos problemas, mesmo que sejam pequenos. Estão
sempre desgastados pelo peso das situações de vida que
os envolvem. Lidar, reeditar o modo de perceber a realidade,
contornar os interditos torna a vida mais madura. A
imaturidade encontra problema em tudo. Se não tem, cria.
Quando tem aumenta e se afoga nas águas desses
problemas. A imaturidade não sabe lidar com aquilo que
acontece. Sobremaneira se não previu ou não esperava. Por
isso, diante daquilo que não esperávamos e nem queríamos
que acontecesse a única forma de encontrar portas de saída
é aprender a lidar. Lidar com o inesperado percebendo
que não podemos controlar a vida. Podemos ter as rédeas
da vida na mão, mas essas rédeas não controlam tudo.

Outro aspecto importante para viver bem a vida é ter
atitude. A vida precisa de determinação. Precisamos alimentar
nossos sonhos e nossa vontade de chegar, de vencer, de
deixar nosso legado. Só chegamos ao pódio de nossas
conquistas com determinação, com decisão e empenho. A
vida é tarefa minha. Não posso terceirizar meus sonhos e
nem esperar pelos outros, aquilo que precisa ser feito por
mim. Ter atitude é dizer para si mesmo que a vida é minha
e eu a farei brilhar. Não posso ser vítima dos acon-
tecimentos, nem de meus fracassos e muito menos das
minhas emoções negativas. Nem posso ser vítima daquilo
que outros fizeram e nem do ambiente onde cresci. Tudo
me influencia, é verdade. Mas agora eu já posso decidir.
Eu digo a mim mesmo que vou fazer as coisas darem certo.
Não devo esperar pelos outros. Eu preciso ser autor da
minha história. O mundo de hoje quer exatamente pessoas
capazes de serem autores de sua própria história. E isso
não é conquistar muito ou ser rico. Mas é fazer aquilo que
me cabe, desempenhar minha missão, ter atitude, garantindo
a qualidade de vida. Qualidade psíquica e emocional,
porque a felicidade depende disso.

VIVER BEM É
TER ATITUDE

GUANAMBI: PREFEITO ANUNCIA
INVESTIMENTOS PARA ATENDIMENTO DE
EVENTUAIS CASOS DO CORONAVÍRUS
O Prefeito Jairo Magalhães

e o Secretário de Saúde Ma-
noel Paulo visitaram, na tarde
da segunda-feira (27), as ins-
talações da Promater e do Hos-
pital Municipal, que estão rece-
bendo investimentos da Prefei-
tura Municipal para atendi-
mento de casos do corona-
vírus (covid-19) que possam
surgir no município. O crono-
grama prevê a instalação de 6
leitos na unidade municipal e
aquisição de 3 respiradores,
somando aos 3 já existentes.
Jairo declarou que "o processo
de monitoramento, acompa-
nhamento e prevenção tem
sido feito em parceria com o
comitê técnico e a sociedade.
No entanto, é preciso que a

população se conscientize,
seguindo as normas da OMS
[Organização Mundial da

Saúde] para que não tenhamos
nenhum caso em Guanambi
e na região".

ARACATU E MAIS 7 MUNICÍPIOS
TEM TRANSPORTE SUSPENSO

O transporte intermunici-
pal será suspenso nos muni-
cípios de Aracatu, Dário Meira,
Itatim, Jaguarari, Mata de São
João, Santa Bárbara, São Felipe
e Seabra a partir de quinta-feira
(30). A medida envolve qual-
quer transporte coletivo inter-
municipal, público e privado,
rodoviário e hidroviário, nas
modalidades regular, fretamen-
to, complementar, alternativo e
de vans. A decisão foi publi-
cada em decreto no Diário
Oficial do Estado (DOE) desta
quarta-feira (29). O decreto
também autoriza a retomada
do transporte em Abaíra, Itapé

e Serrinha, municípios com 14
dias ou mais sem novos casos
de Covid-19. No total, a Bahia
possui 97 cidades com trans-

porte suspenso. O objetivo é
conter o avanço da pandemia
do novo coronavírus no
estado.



Jornal Tribuna do SertãoDESDE 1985 - EDIÇÃO 1.255 - DE 27/04 A 01/05/2020 Página 03

FALE CONOSCO: (77) 9 9917-6585 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP

BAHIA REGISTRA 3.140 CASOS DE COVID-19 E 117 ÓBITOS
A Bahia registra 3.140

casos confirmados de Covid-19,
o que representa 21,3% do total
de casos notificados no estado.
Considerando o número de
697 pacientes recuperados e
117 óbitos, 2.326 pessoas
permanecem monitoradas pela
vigilância epidemiológica. Os
casos confirmados ocorreram
em 137 municípios, com maior
proporção em Salvador (63,
54%). Os municípios com os
maiores coeficientes de inci-
dência por 1 milhão de habi-
tantes são Ilhéus (1336,81)
Uruçuca (1072,18), Itabuna
(923,92), Coaraci (765,02) e
Salvador (694,55).

Dos 791 leitos disponíveis
do Sistema único de Saúde
(SUS) exclusivos para Covid-
19, 306 possuem pacientes
internados, o que representa
uma taxa de ocupação de 39%.
No que se refere aos leitos de
UTI adulto e pediátrico, dos
318 leitos exclusivos para o
coronavírus, 159 possuem
pacientes internados, compre-

endendo uma taxa de ocu-
pação de 50%.

O 115° Óbito é de uma
mulher de 71 anos residente
em Salvador. Apresentou os
primeiros sintomas no dia 12
de abril, indo a óbito no dia
30 de abril, em um hospital
público da capital. Ela tinha
doença cardiovascular, hiper-
tensão arterial e diabetes. O
116° Óbito é de um homem
de 49 anos residente em
Ilhéus. Apresentou os pri-
meiros sintomas no dia 14 de
abril e foi a óbito no dia 30
de abril em um hospital público
de Salvador. Não tinha regis-
tro de comorbidades. O 117°
Óbito é de um homem de 45
anos residente em Salvador.
Apresentou os primeiros
sintomas no dia 10 de abril e
foi a óbito em um hospital
provado da capital no dia 30
de abril. Não rinha registro de
comorbidades.

Quanto ao sexo dos casos
confirmados, 58,78% foram do
sexo feminino. A faixa etária

mais acometida foi a de 30 a
39 anos, representando 27,
39% do total. O coeficiente de
incidência por 1.000.000 de
habitantes foi maior na faixa
etária de 80 anos ou mais
(469,61/1.000.000 habitan-
tes), indicando que o risco de
adoecer foi maior nesta faixa
etária, seguida da faixa de 30
a 39 anos (374,87/1.000.

000 habitantes).
As 117 mortes confirmadas

estão distribuídas nos muni-
cípios de Adustina (1), Água
Fria (1), Araci (1), Belmonte
(1), Camaçari (1), Capim
Grosso (1), Catu (1), sendo
que a paciente foi contaminada
na capital baiana, Feira de
Santana (1), Gongogi (2),
Ilhéus (5), Ipiaú (2), Itabuna

(3), Itagibá (1), Itapé (1),
Itapetinga (2), Juazeiro (1),
Lauro de Freitas (5), um dos
óbitos era residente no Rio de
Janeiro, Nilo Peçanha (1),
Salvador (76), Ubaitaba (1),
Uruçuca (4), Utinga (1), Vitória
da Conquista (3). Estes nú-
meros contabilizam todos os
registros de janeiro até as 17h
horas desta sexta-feira (1º).

MAIS 8 FAMÍLIAS ASSINAM CONTRATOS DO
MINHA CASA MINHA VIDA, EM CAETITÉ

Na tarde da última quarta-
feira, 29 de abril, mais oito
famílias do cadastro reserva
assinaram os contratos e
receberam as chaves dos seus
novos apartamentos no resi-
dencial Esmeralda, do progra-
ma Minha Casa Minha Vida,
em Caetité. As vagas ficaram
abertas devido à desistência de
famílias contempladas anterior-

mente.  Na ocasião, foram
adotadas as medidas de
prevenção ao coronavírus
como a higienização das mãos,
o uso de máscaras e a não
aglomeração de pessoas.

A titular da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento
Social (SMDS), Mara Rebouças,
destacou o empenho da
Prefeitura Municipal. "O empre-

endimento foi contratado em
2017 e inaugurado em outu-
bro de 2019. A Prefeitura
esteve presente em todas as
etapas. Após algumas desis-
tências, por questões pessoais
de famílias contempladas

inicialmente, foram convocadas
as famílias subsequentes para
assumirem essas vagas", afir-
mou Rebouças, complemen-
tando ainda que "são oito
famílias que terão a partir de
agora um lar pra chamar de

seu. Só quem paga aluguel
sabe o valor e a emoção de
entrar na casa própria. Nós
também nos orgulhamos por
fazer parte do maior empre-
endimento habitacional da
história de Caetité."
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BRUMADO: JUIZ CONCEDE MANDADO DE SEGURANÇA E
VEREADOR DUDU VASCONCELOS REASSUME MANDATO
O Juiz Genivaldo Guima-

rães, da Comarca de Brumado,
concedeu hoje (30) um Man-
dado de Segurança impetrado
pelo Vereador Eduardo Cunha
Vasconcelos determinando
que a Câmara Municipal dê
posse novamente ao cargo
para o qual foi eleito.

Dudu Vasconcelos estava
afastado do cargo desde 15
de agosto de 2018, a pedido,
para tratamento médico. Inicial-
mente, o Vereador solicitou o
seu afastamento pelo prazo
regimental de 120 dias, perma-
necendo no exercício do
mandato, no entanto, em
fevereiro de 2019, encami-
nhou um novo ofício ao
Presidente do legislativo
informando que ainda não

Foto: Reprodução/Brumado Urgente

estaria apto para retornar ao
trabalho. Com isso, ainda em
fevereiro, o suplente de Verea-
dor Girson Ledo foi convo-
cado, tomou posse e vinha
exercendo o seu mandato
normalmente.

No dia 20 de abril de
2020, Dudu Vasconcelos
protocolou um requerimento
para reassumir o cargo, mas
não teve o seu pedido aten-
dido. Ele ingressou então com
um ação na justiça e teve o
seu pedido deferido liminar-
mente pelo magistrado, que
determinou a posse imediata.
A decisão judicial já foi
cumprida pelo Presidente da
Câmara e o Vereador Dudu
Vasconcelos está novamente
exercendo o seu mandato.

BAHIA ALCANÇA A MARCA DE 100 MORTOS
CONFIRMADOS PELO NOVO CORONAVÍRUS

A Secretaria da Saúde da
Bahia (Sesab) divulgou, nesta
quarta-feira (29), um novo
boletim epidemiológico atuali-
zando a situação do coro-
navírus (covid-19) no estado.
Ao todo, a Bahia registra
2.676 casos confirmados, o
que representa 18,71% do total
de casos notificados. Consi-
derando o número de 564
pacientes recuperados e 100
óbitos, 2.012 pessoas perma-
necem monitoradas pela vigi-
lância epidemiológica e com
sintomas da Covid-19.

Os casos confirmados
ocorreram em 134 municípios
do estado, com maior propor-
ção em Salvador (61,25%). Os
municípios com os maiores
coeficientes de incidência por
1.000.000 habitantes são
Ilhéus (1.188,96), Uruçuca
(1.023,44), Itabuna (769,15),

Coaraci (765,02) e Salvador
(570,61). Ao todo, são 7.929
casos descartados e 14.306
notificações.

O 98º óbito é de um
Homem de 67 anos, com
histórico de hipertensão e
AVC. Admitido em hospital
filantrópico de Salvador em 10
de abril, vindo a óbito no
último dia 27. O 99º óbito é
de um Homem de 43 anos,
com histórico de hipertensão
e diabetes. Admitido em
Unidade de saúde de Salvador
em 23 de abril, vindo a óbito
no último dia 25. O 100º
óbito é de uma Mulher de 55
anos, com histórico de hiper-
tensão e Câncer do Colo do
Útero. O óbito foi registrado
no último dia 23.

Na Bahia, dos 785 leitos
disponíveis do Sistema único
de Saúde (SUS) exclusivos para

Covid-19, 276 possuem pa-
cientes internados, o que
representa uma taxa de ocu-
pação de 35%. No que se refere
aos leitos de UTI adulto e
pediátrico, dos 318 leitos
exclusivos para o coronavírus,
137 possuem pacientes inter-
nados, compreendendo uma
taxa de ocupação de 43%.
Cabe ressaltar que novos leitos
serão abertos progressivamente
mediante o aumento da de-
manda. As mortes ocorreram
nos municípios de Adustina
(1), Água Fria (1), Araci (1),

Belmonte (1), Camaçari (1),
Capim Grosso (1), Catu (1),
sendo que a paciente foi
contaminada na capital baiana,
Feira de Santana (1), Gongogi
(2), Ilhéus (4), Ipiaú (2),
Itabuna (3), Itagibá (1), Itapé
(1), Itapetinga (2), Juazeiro (1),
Lauro de Freitas (5), um dos
óbitos era residente no Rio de
Janeiro, Nilo Peçanha (1),
Salvador (62), Uruçuca (4),
Utinga (1), Vitória da Con-
quista (3). Estes números
contabilizam todos os registros
de janeiro até às 17h horas

desta quarta-feira (29).
No momento, 58,44% dos

casos confirmados são do
sexo feminino. A faixa etária
mais acometida pela Covid-19
foi a de 30 a 39 anos,
representando 27,91% do total.
O coeficiente de incidência por
1.000.000 habitantes foi
maior na faixa etária de 80
anos ou mais (441,75/1.000.
000 habitantes), indicando
que o risco de adoecer foi
maior nesta faixa, seguida de
30 a 39 anos (325,62/
1.000.000 habitantes).
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BRUMADO: PMS ENTREGAM
600KG DE ALIMENTOS À

FAMÍLIAS CARENTES
Na manhã desta terça-feira

(28), policiais militares da 34ª
Companhia Independente de
Polícia Militar (CIPM), em
Brumado, entregaram 600 kg
de alimentos perecíveis, além
de produtos de higiene, às
famílias carentes previamente
cadastradas. As doações para
a Campanha Patrulha Solidária
ainda podem ser feitas no
Comando, nas sedes dos
Destacamentos da PM, ou
diretamente aos policiais nas
viaturas.

GUAJERU: CONSULTA
PÚBLICA PARA A

ELABORAÇÃO DA LDO
2021 ESTÁ ABERTA

A Prefeitura de Guajeru está disponibilizando o e-mail
guajeruconsultapublica@gmail.com para o recebimento de
sugestões, perguntas e manifestações, para a elaboração da Lei
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2021, que definirá as ações
e programas que devem ser priorizados no ano. A consulta
pública está sendo feita inteiramente on-line devido à pandemia
do novo coronavírus (covid-19). O prazo vai até o dia 08 de
maio. As manifestações também podem ser enviadas por cor-
respondência, que deve conter a rubrica "Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO 2021", encaminhando para a Prefeitura
Municipal de Guajeru, no endereço Praça Antônio Carlos
Magalhães, nº 124, Bairro Centro, Guajeru - BA.

BAHIA: GOVERNADOR RUI COSTA ANUNCIA
CANCELAMENTO DO SÃO JOÃO NO ESTADO

Não haverá festejos juni-
nos na Bahia neste ano. O
anúncio do cancelamento do
São João, em 2020, foi feito
pelo governador Rui Costa
durante o #PapoCorreria desta
terça-feira (28), que ainda
tratou de outras medidas
relacionadas ao combate do
coronavírus, no território
estadual. Uma delas é a nova
prorrogação do decreto que
determina a suspensão das
atividades escolares, nas redes
pública e privada, por mais 15
dias, a partir de 3 de maio.
Acompanhado pelo secretário
estadual da Saúde, Fábio Vilas-

O governador também prorrogou a suspensão das atividades escolares, nas redes pública e privada,
por mais 15 dias, a partir de 3 de maio.

Boas, Rui destacou que as ações
são motivadas pelo atraso na
chegada dos respiradores
adquiridos pelo governo baiano
para a montagem de 1,3 mil
leitos exclusivos para o trata-
mento da Covid-19 em todo o
estado. "Se as projeções se
mantiverem até o fim de maio
serão necessários, ao menos, mil
leitos exclusivos para tratamento
da Covid-19. Compramos
respiradores de diferentes
fornecedores justamente para
garantir a chegada dos equipa-
mentos, mas, até o momento,
nenhuma das cargas chegou,
impedindo a montagem desses

novos leitos", explicou.
Para o governador, este

cenário impede o relaxamento
das medidas restritivas, inclu-
sive a volta às aulas e a reali-
zação das festas juninas, este
ano. "Com todos os dados que
possuímos, é possível anunciar
que, em 2020, não haverá

festejos juninos em qualquer
cidade da Bahia. Se permi-
tirmos a realização de festas,
em qualquer um dos muni-
cípios, é possível que pessoas
de cidades vizinhas e até mais
distantes queiram fazer esses
deslocamento e este não é o
momento para grandes aglo-

merações", avaliou Rui, que
também informou que "a prin-
cípio, as atividades letivas serão
adiadas por mais 15 dias,
período que deve ser suficiente
para a chegada dos respiradores
e, ainda, para acompanhar a
progressão da doença em todo
o território estadual".
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STF: NOMEAÇÃO DE ALEXANDRE
RAMAGEM PARA O CARGO DE

DIRETOR-GERAL DA PF É SUSPENSA
A nomeação de Alexandre

Ramagem para a diretoria-
geral da Polícia Federal (PF) foi
suspensa, nesta quarta-feira
(29), após decisão do ministro
Alexandre de Moraes, do
Supremo Tribunal Federal (STF).
A determinação do magistrado
é provisória e a ação movida
pelo Partido Democrático
Trabalhista (PDT).

Na decisão, o Moraes cita
as alegações do ex-ministro da
Justiça e Segurança Pública,
Sérgio Moro. Segundo o
magistrado, pode ter havido
desvio de finalidade na esco-
lha de Ramagem, se foram
levados em conta os "princí-
pios constitucionais da impes-
soalidade, da moralidade e do
interesse público."

Ramagem é amigo da
família Bolsonaro e foi esco-
lhido pelo presidente da
República para comandar a
Polícia Federal no lugar de
Maurício Valeixo. A retirada de

Valeixo da chefia da PF acar-
retou a saída de Moro, que
acusa Bolsonaro de tentar
interferir politicamente na
Polícia Federal. Durante o
pronunciamento na última
semana, Bolsonaro afirmou
que Moro já sabia de sua
intenção de tirar Maurício
Valeixo da diretoria-geral da
Polícia Federal. Segundo o

presidente, o ex-ministro
revelou que aceitaria a substi-
tuição, mas somente em no-
vembro, depois que fosse
indicado para uma vaga de
ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF). Pelo Twitter, Moro
rebateu ao publicar que "a
permanência de Valeixo nunca
foi utilizada como moeda de
troca" para sua indicação ao STF.

LIVRAMENTO E MAIS
11 MUNICÍPIOS TEM

TRANSPORTE SUSPENSO

Livramento de Nossa Se-
nhora, localizado na região
sudoeste do estado, e mais 11
municípios terão o transporte
intermunicipal suspenso a
partir de quarta-feira (29). A
decisão, que visa conter o
avanço da pandemia do novo
coronavírus (covid-19) na
Bahia, foi publicada em decreto
no Diário Oficial do Estado
(DOE) desta terça-feira (28).

O decreto também autoriza
a retomada do transporte em
Serra do Ramalho, município
que completou 14 dias sem
novos casos do Covid-19

confirmados. No total, 92
cidades baianas estão com
restrição no transporte inter-
municipal. A medida considera
a circulação, saída e chegada
de qualquer transporte cole-
tivo intermunicipal, público e
privado, rodoviário e hidro-
viário, nas modalidades regu-
lar, fretamento, complementar,
alternativo e de vans. Os
outros 11 municípios são:
Caetanos, Caldeirão Grande,
Camamu, Gandu, Ibotirama,
Laje, Lajedo do Tabocal, Nilo
Peçanha, Oliveira dos Bre-
jinhos, Santaluz e Ubaitaba.

CÂMARA DE BRUMADO APROVA ABERTURA DE
CRÉDITO PARA AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS

A abertura de créditos
adicionais por parte dos
municípios brasileiros para o
enfrentamento da Covid-19
vem sendo adotada em todo
país, onde diversas ações
poderão ser implementadas
com o reforço do fluxo orça-
mentário. Em Brumado o Poder
Executivo enviou para a Câ-
mara de Vereadores o Projeto
de Lei 010/2020, o qual
concede a autorização ao
chefe do Poder Executivo a
abrir crédito adicional ao
Orçamento de 2020 para
atender as ações emergências
de combate ao novo corona-
vírus. O PL teve uma ampla
discussão na sessão desta
segunda-feira (27), a qual foi
inflamada com a colocação de
uma emenda por parte da

oposição que hoje tem maioria
absoluta na Casa. A emenda
preconiza o requerimento
contínuo das informações e
contratos e aditivos efetuados
da situação de emergência e

calamidade pública causadas
pela Covid-19, ou seja, uma
fiscalização totalmente liberada.
O PL foi aprovado por unani-
midade e a referida emenda
foi aprovada por maioria
absoluta com 4 votos contrá-

rios dos vereadores de situa-
ção, o que desagradou os
componentes do bloco que,
agora mais enfraquecido, alega
que isso iria engessar as ações
da administração municipal
num momento tão complicado

de enfrentamento da doença.
Os vereadores de oposição,
que hoje, ao contrário de
antes, são maioria, justificaram
que a emenda vem garantir o
direito precípuo dos parla-
mentares que é fiscalizar.
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CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ 14.592.836/0001-37

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
CNPJ 14.106.280/0001-21

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 014/2020 - A Prefeitura Municipal de Ituaçu torna público o Pregão
Presencial SRP nº 014/2020 – registro de preços visando à futura contratação de pessoa (s) jurídica(s) para o fornecimento de
refeições aos profissionais do SAMU 192 e demais Secretarias do Município no decorrer do ano de 2020. Informações na
Prefeitura – Rua Coronel Gondim, nº 06, através do e-mail: licitacaoituacu@gmail.com, portal: http://www.ituacu.ba.gov.br/
licitacoes e tel: 77 3415-2418. Abertura dia 11 de maio de 2020 às 09:00 hs. Ituaçu - Bahia, 24 de abril de 2020. Edilson Novais
Silva – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ 13.284.658/0001-14

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/93 com suas
ulteriores alterações, torna público que está realizando a Credenciamento nº 001/2020, para Credenciamento de Serviços de
Profissionais de Saúde (Médicos) na realização de plantões médicos no Centro de Saúde Monsenhor Valdemar, na sede do
Município. Os interessados deverão apresentar a proposta de preços e documentação a partir de 30/05/2020, das 08:00 às
12:00hh, no Setor de Licitações e Contratos, na Sede da Prefeitura, situada à Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade
Guajeru, Bahia, Fone: (77)3417-2252. Informações na Sede da Prefeitura. Os interessados poderão se credenciar a qualquer
tempo, enquanto existir demanda pelos serviços a serem contratados, ou até que seja divulgado o encerramento do credenciamento,
que não deverá ocorrer em prazo inferior a 60 (sessenta) dias após o lançamento do Edital com as normas do presente
Credenciamento. Edital e outros atos referentes a este processo serão publicados exclusivamente no Diário Oficial do Município
de Guajeru-Ba, disponível no site https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/transparencia/licitacao. Gilmar Rocha
Cangussu - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com Decreto
Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 066, de 07 de maio de 2013, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/
02 com suas ulteriores alterações, torna público a realização do Pregão Eletrônico nº 002/2020 do tipo menor preço por Lote.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Mobiliário e Equipamentos de Creche do tipo PROINFÂNICA, de acordo
com as especificações constantes do Edital. O pregão será realizado no site www.licitacoes-e.com.br, no qual encontra-se o
edital completo. Demais publicações e Edital deste processo serão divulgados no site Diário Oficial do Município: https://
transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/transparencia/licitacao. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 29/04/2020 à partir
das 16:00h até 11/05/2020 às 08:45h. Início da sessão de disputa eletrônica: 11/05/2020, às 09:00h. Informações:
licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252. Gilmar Rocha Cangussu - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
CNPJ: 13.677.109/0001-00

AVISO CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 04/2020 - Objeto: Credenciamento para fornecimento de refeições
na sede do município, distritos e povoados. Data: 13/05/2020. Horário: 09 h. Critério: menor preço unitário. Edital e anexos
disponíveis na sede da prefeitura no horário de 08 às 12 h de segunda a sexta e no site www.jacaraci.ba.gov.br. Fone: (77) 3466-
2151. Jacaraci, 30 de Abril de 2020. João Paulo da Silva Souza- Presidente da CPL

DECRETO LEGISLATIVO Nº 004, DE 30 DE ABRIL DE 2020 - Estabelece, no âmbito da Câmara Municipal de Ituaçu - Bahia,
procedimentos preventivos relacionados ao COVID-19.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município e pelo Regimento Interno da Câmara; CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em
11 de março de 2020, estado de pandemia em relação ao COVID-19, em face do alto grau de contágio verificado em diversos
países; CONSIDERANDO as recomendações do Ministério da Saúde, veiculadas através do Boletim Epidemiológico n° 05, de
13 de março de 2020; CONSIDERANDO as previsões das autoridades sanitárias brasileiras, no sentido da possibilidade do
aumento da disseminação do referido agente viral no território nacional; CONSIDERANDO que o Poder Legislativo, por natureza,
constitui ambiente de larga circulação e aglomeração de pessoas, que acorrem a esta Casa nas mais diversas atividades nela
desenvolvidas, tais como sessões plenárias, reuniões de comissões, audiências públicas e diversos outros eventos;
CONSIDERANDO a necessidade da pronta adoção de medidas visando a prevenção no que respeita à disseminação do citado
vírus no âmbito das instalações deste Poder, de forma a resguardar a incolumidade da população, agentes políticos e servidores;
CONSIDERANDO as disposições dos Decretos Municipais 006, 007, 009 e 011/2020, que versam sobre declaração de situação
de emergência e estabelecem medidas temporárias e complementares de prevenção ao contágio da COVID-19, todos do
município de Ituaçu - Bahia; CONSIDERANDO o Decreto Legislativo da Assembleia Legislativa da Bahia de nº 2148/2020, que
reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública no município de Ituaçu - Bahia; CONSIDERANDO a aprovação
unânime do Projeto de Lei nº 23.848/2020 pela Assembleia Legislativa da Bahia, que obriga o uso de máscara para todos que

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU
CNPJ 63.170.468/0001-44

saírem às ruas nos município em que foi decretado o estado de calamidade pública; CONSIDERANDO que até o presente
momento não há nenhum caso confirmado da COVID-19 no município de Ituaçu - Bahia; R E S O L V E:
Art. 1º. Este Decreto dispõe sobre os procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do COVID-19
no âmbito da Câmara Municipal de Ituaçu.
Parágrafo Único. As medidas de que trata este Decreto vigorarão até decisão em sentido contrário da Presidência da Câmara
Municipal de Ituaçu.
Art. 2º. Fica suspenso o atendimento ao público externo em todos os setores da Câmara Municipal de Ituaçu.
Parágrafo Único. Terão acesso às dependências da Câmara Municipal tão somente os vereadores, funcionários da casa, e
eventuais convidados.
Art. 3º. As sessões plenárias serão retomadas, observando-se as seguintes medidas:
I - fica proibida a presença de público;
II - transmissão por meios eletrônicos, se possível;
III - distanciamento entre as bancadas, para que os vereadores fiquem a uma distância mínima de um metro e meio;
IV - uso obrigatório de máscaras por parte de todos os vereadores, funcionários e convidados, inclusive durante seus
pronunciamentos;
V - disponibilização de álcool em gel para todos os vereadores, funcionários e convidados.
Parágrafo Único. A ata da sessão plenária deve ser publicada e amplamente divulgada.
Art. 4º. A atuação das comissões poderá ser remota, formulada por teleconferência, via whatsapp e/ou e-mail, observado os
seguintes procedimentos:
I - recebido o projeto de lei, o mesmo, após divulgação de seu conteúdo e de sua justificativa, por meios eletrônicos, é
encaminhado pela Assessoria de Comissões por e-mail e/ou whatsapp, ao Presidente de Comissão;
II - o Presidente de Comissão, após o recebimento do e-mail e/ou whatsapp com o projeto de lei, deve convocar para reunião,
que poderá ser por teleconferência, e encaminhar a matéria para um dos Vereadores da Comissão, designado como relator;
III - o Vereador-relator deverá apresentar seu voto, por e-mail e/ou whatsapp, encaminhando ao Presidente da Comissão;
IV - o Presidente da Comissão submeterá aos demais Vereadores da Comissão o voto do Vereador-relator, para manifestação
de concordância ou de discordância em reunião que poderá ser realizada por teleconferência obedecidos os preceitos regimentais
para aprovação;
V - o Parecer da Comissão deve ser enviado, pelo presidente da Comissão, ao setor de expediente, para divulgação e inclusão
da matéria na Ordem do Dia da sessão plenária.
Parágrafo Único. Os prazos para a Comissão emitir parecer e para o relator emitir o seu voto são os definidos no Regimento
Interno.
Art. 5º. A Câmara Municipal de Ituaçu, durante o período de isolamento, manterá suas atividades administrativas através de home
office, sendo que as secretarias e Gabinetes permanecerão em funcionamento remoto, podendo comparecer em regime de
plantão e escalas para aqueles serviços indispensáveis, a critério da chefia imediata, seguindo os cuidados previstos nos
decretos municipais.
§ 1º A Câmara Municipal colocará à disposição de Vereadores e da sociedade, canais eletrônicos para atendimento de
demandas, com ampla divulgação.
§ 2º As demandas eletronicamente recebidas serão devidamente protocoladas e receberão os devidos encaminhamentos,
observadas as restrições técnicas, quando for o caso.
Art. 6º. A Presidência da Câmara Municipal fica autorizada a adotar outras medidas, não previstas neste Decreto, diante de
eventual necessidade funcional, administrativa ou operacional.
Art. 7º. Ficam suspensas nas dependências da Câmara Municipal a realização de quaisquer eventos públicos.
Art. 8º. Os Parlamentares ou servidores que apresentarem sintomas de infecção por COVID-19 deverão comunicar imediatamente
tal circunstância à presidência.
§1º. O parlamentar ou servidor que apresentem os sintomas devem obrigatoriamente, respeitando as recomendações do OMS,
ficar em isolamento e buscar atendimento médico adequado.
§2º. Os Parlamentares ou os servidores que têm contato ou convívio direto com caso suspeito ou confirmado também devem
informar o fato de acordo com o caput desse artigo.
Art. 9º. A Secretaria deverá notificar as empresas prestadoras de serviços contratadas sobre as determinações constantes deste
Decreto.
Art. 10º. As comunicações urgentes serão feitas através do endereço eletrônico e-mail: ou telefone (77) 3415-2102.
Art. 11. As ações ou omissões que violem o disposto neste Decreto sujeitam o autor a sanções administrativas.
Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Ituaçu - Bahia, em 30 de abril de 2020.

Márcio Aparecido Araújo Rocha
 Presidente
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SECRETARIA DE SAÚDE DE PARAMIRIM REALIZA
CAMPANHA ‘BLOQUEIO CONTRA A DENGUE’

A Prefeitura de Paramirim,
através da Secretaria Municipal
de Saúde, está realizando a
campanha 'Bloqueio contra a
Dengue', que consiste na apli-
cação de inseticida com a bom-
ba costal (fumacê) em bairros
com casos notificados. A cida-
de tem oficialmente 3 casos
suspeitos e 1 confirmado.

O fumacê já passou pelo
centro e pelos bairros Mãe
Isabel e Lagoa do Barro. Na
próxima segunda-feira (04), o
fumacê passará pelo bairro do
Alto do Cruzeiro e no quartei-
rão do Banco do Bradesco.
Conforme a Assessoria de
Comunicação da Prefeitura, o
principal objetivo é a elimi-

nação do mosquito Aedes
Aegypti, que também é trans-
missor da Zika e da Chikun-
gunya. Ainda de acordo com
a Assessoria, "a melhor ma-
neira de se combater essas
doenças é impedir que o
mosquito se reproduza".

O Aedes Aegypti é um
mosquito doméstico. Ele vive
dentro de casa e perto do ho-
mem. Com hábitos diurnos, o
mosquito se alimenta de sangue
humano, sobretudo ao ama-
nhecer e ao entardecer. A re-
produção acontece em água
limpa e parada, a partir da pos-
tura de ovos pelas fêmeas. Os
ovos são colocados e distri-
buídos por diversos criadouros.


