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OPERAÇÃO FAROESTE: 4 DESEMBARGADORES
E 3 JUÍZES DO TJ-BA TORNAM-SE RÉUS

A Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça (STJ)
decidiu, nesta quarta-feira
(06), tornar réus quatro
desembargadores e três
juízes do Tribunal de Justiça
da Bahia (TJ-BA) e mais oito
pessoas supostamente
envolvidas em um esquema
de compra e venda de
decisões judiciais pela
chamada Operação Faroeste,
deflagrada em 2019.
Segundo os relatórios da
operação, as sentenças eram
relacionadas a disputas de
terras na região oeste da
Bahia. A decisão, por
unanimidade, foi tomada
na primeira sessão de
julgamento por video-
conferência da Corte, em
razão da pandemia do
coronavírus (covid-19).
PPPPPÁÁÁÁÁG. 04G. 04G. 04G. 04G. 04

MINISTÉRIO PÚBLICO ACUSA PREFEITO
DE JEQUIÉ DE LESAR COFRES PÚBLICOS
EM R$ 4,9 MILHÕES

PÁGINA 15

GUAJERU: ESTRADAS RURAIS SÃO
RECUPERADAS APÓS CHUVAS

A Prefeitura de Guajeru, por meio da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, está promovendo a recu-
peração dos trechos mais danificados pelo período
de chuvas. PPPPPÁÁÁÁÁGINA 05GINA 05GINA 05GINA 05GINA 05

PREFEITURA DE GUANAMBI MUDA
REGRAS  DE CONTINGENCIAMENTO

A Prefeitura de Guanambi publicou um decreto
com algumas mudanças em relação ao anterior,
postergando alguns prazos e regulamentando
algumas atividades específicas. PPPPPÁÁÁÁÁGINA 09GINA 09GINA 09GINA 09GINA 09

BRUMADO: VEREADOR DUDU
VASCONCELOS REASSUME MANDATO

O Vereador Dudu Vasconcelos foi reempossado
no cargo de vereador após ter ingressado com um
Mandado de Segurança e conseguido uma liminar
deferida pelo Juiz da Comarca de Brumado. PPPPP. 1. 1. 1. 1. 111111
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VÍTOR HUGO LIMA DA SILVA

Analisemos uns dados epidemiológicos e os tratemos
com racionalidade: A taxa de mortalidade bruta do Brasil é
de 6,6 pessoas por 1000 habitantes/ano (estudo de 2016,
mas podemos estrapolar aproximadamente para todos os
anos que rodearam este ano). Assim, temos que morrer no
Brasil por ano 1.386.000 pessoas, considerando todas as
causas de morte (por isto o nome taxa bruta de mortalidade).

Estudos epidemiológicos clássicos afirmam, com base
em pesquisas já sedimentados da epidemiologia e
economia, que pra cada 1% de aumento no desemprego
de uma nação se aumenta em 0,5% a taxa de mortalidade
bruta. Assim, temos que no Brasil a cada 1% a mais no
desemprego, morrem a mais 69.300 pessoas por ano,
além dos 1.386.000, também de todas as causas. Como
exemplo, se em um ano o país melhorar em 2% o seu
índice de desemprego, poupa-se 138.600 vidas. Resta
saber qual vai ser a taxa de desemprego durante e depois
da atual pandemia!!!

Considerando ainda a atual pandemia, momento em
que o foco da saúde, principalmente a pública, está sendo
a doença covid 19, devemos levar em consideração que
muitos pacientes que estavam marcados para um tratamento
como, por exemplo, de uma cirurgia de ponte safena, uma
retirada de vesícula biliar com cálculos, um internamento
para prostatectomia em ca de próstata, um idoso com
desidratação ou com pneumonia comunitária, etc; enfim,
um tratamento eletivo mas cuja doença poderá evoluir para
o óbito; considerando também outros pacientes, que estavam
marcados para consultas ambulatoriais onde iriam ser
descobertas doenças em estágios ainda tratáveis de alguma
doença agressiva e que não terão esta chance;
considerando tudo isto, imagino que este número de
69.300 por cada ponto percentual no desemprego, seja
ainda maior, ainda que não esteja diretamente ligado à
empregabilidade, e não terá como ser calculado. Ficarão
fora das estatísticas. E me parece que a faixa etária destas
pessoas é menor que as das vítimas fatais pela covid 19,
em média. Estas pessoas, tanto as com diagnóstico grave
que deixarão de ser tratadas, quanto as que não terão a
oportunidade de terem seus diagnósticos no momento certo
(evitando, assim, o óbito) por os serviços ambulatoriais e
de exames complementares Brasil afora não estarem
funcionando em seu ritmo normal, e por eles próprios
estarem amedrontados dentro de casa, fazendo "sua parte
como cidadão", deixando para depois aquele sintoma que
vem incomodando-os, por ainda não ser algo insuportável,
para ser avaliado por um médico num segundo momento,
após os serviços voltarem ao normal, estas pessoas ficarão
ocultas, serão mortes fora das estatísticas e não derramarão
lágrimas midiáticas nem de famosos. Não serão casos reais
mostrados em reportagens. Ficaremos somente nós da área
de saúde, principalmente nós médicos, como os únicos
cientes que estas pessoas existem e deixarão de existir;
faziam parte do nosso cotidiano diário.
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FABIANO COTRIM

Moraes Moreira morreu, dizem a mim. Moraes
morreu? Digo eu sem querer acreditar. Mas de fato
Moraes Moreira morreu. Infarto. Dormindo. Sonhando?
Ou sonho eu enquanto ouço "Valentão" numa vitrola de
tampa bipartida, movida a um carrego farto de gordas
pilhas amarelinhas?

Essa notícia, a morte do cantor e compositor, do
músico, do escritor, do poeta Moraes Moreira, vinda agora
enquanto vige esse estado de assombro e medo, de
incertezas, calou ainda mais fundo em mim. Pensei logo
no amigo Zé Walter, irmão do Moraes e, como ele, refinado
artista. Pode o amigo reverenciar como se deve o ente
querido? Pensei nisto e sofri, mas pensei também nas
noites de carnaval brincadas ao som de Moraes Moreira,
no texto agradável dos cordéis do Zé Walter e tudo se
aclarou. Ou quase...

É a vida, é da vida, dizia eu a mim mesmo num consolo
débil. Revi a discografia do Moraes, tão bela. Ouvi
novamente as suas canções tocadas no rádio, busquei
uma carta gentil que me enviou o Zé Walter e o
desassossego não passava, não passou. E confesso logo
que a essa altura já pensava em outras mortes, em tanta
gente boa que se foi nessa quadra que já perdura e nos
levou a esse tempo em que prosperam tantas e tamanhas
nulidades, e, como escrevo isto no dia dezesseis desse
abril fatídico, desse dois mil e vinte sombrio, acrescentada
foi a perda do Rubem Fonseca ao meu infortúnio.

Não deve ser do interesse de nenhum dos que lerão
esta coluna, mas para Zé Walter ficar sabendo eu tenho
que dizer que a providência mais razoável que tomei foi
uma cachaça da boa, um pedaço de carne frita lambuzada
na farinha e um estalar de dedos em honra e glória do
Moraes que se foi, que partiu deixando uma obra
monumental.

Aumentei o volume, deixei o disco rodar, caro Professor
Zé Walter, meu amigo dileto, foi o que fiz. Só isso...

O mais foram lembranças. Todas elas boas lembranças
do seu irmão cantando e tocando, dos versos que ele fez
soando em velhos alto-falantes, essas coisas que nos fazem
ser, ainda hoje, já errados, sensíveis a ponto de saber que
a dor passa, ainda que perdure o espanto que é tanta
dor existir, tanta dor nos caber enquanto vivemos a vida
que nos cabe. Passará também, poeta Zé Walter, essa
sensação que o Moraes Moreira morreu.

Morreu não, amigo, o seu irmão é imortal, posto que,
em vida, se decompôs em versos.

Hoje, agora, Moraes se espalha pelo vento, é som, é
alento...

MORAES
MORREU?
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JEQUIÉ: AUDITORIA DO TCM APONTA
IRREGULARIDADES NO TRANSPORTE ESCOLAR

Os conselheiros do Tribu-
nal de Contas dos Municípios
(TCM) acataram relatório de
auditoria realizada por técnicos
do TCM que apontou irregu-
laridades no serviço de trans-
porte escolar prestado no
município de Jequié, em 2018.
A decisão foi proferida na
sessão realizada nesta quinta-
feira (07), por meio eletrônico.
O prefeito Luiz Sérgio Suzart
Almeida foi multado em R$ 3
mil pelas irregularidades. O
relator do processo, conse-
lheiro Paolo Marconi, também
determinou o ressarcimento
aos cofres municipais da
quantia de R$ 33.340,00 com
recursos pessoais, em razão do
pagamento por quilometragem
maior do que a efetivamente
percorrida e comprovada pelos
auditores do TCM.

Os conselheiros recomen-
daram ao gestor a incorpo-
ração das contribuições téc-
nicas propostas pela equipe do
TCM encarregada da auditoria,
além da criteriosa revisão dos
percursos e respectivas quilo-

Na mesma sessão, realizada na quinta-feira (07), os conselheiros do TCM mantiveram a rejeição das
contas de 2017 do prefeito Luiz Sérgio Suzart Almeida. (Foto: Reprodução/Internet)

metragens dos roteiros rela-
tivos ao transporte escolar. O
conselheiro relator, atendendo
sugestão do conselheiro
substituto Ronaldo Sant'Anna,
também decidiu encaminhar
cópia do seu voto para a
representação da Controla-
doria Geral União (CGU), que
também fiscaliza o transporte
escolar nos municípios.

Na mesma sessão, o pleno
do TCM manteve a decisão
que rejeitou as contas do
prefeito Luiz Sérgio Suzart
Almeida, relativas ao ano de
2017. O conselheiro substituto
Ronaldo de Sant'Anna conce-
deu provimento parcial ao
pedido de reconsideração
apenas para excluir a determi-
nação de ressarcimento de R$
3.559.847,41, vez que o gestor
encaminhou documentos
tidos com ausente na análise
inicial das contas e que
impuseram a punição. A
relatoria também reduziu a
multa aplicada de R$10 mil
para R$5 mil. Cabe recurso da
decisão.

GOVERNO DA BAHIA REALIZA ENTREGA DE 10 MIL
NOVAS PISTOLAS PARA FORÇAS DE SEGURANÇA
Policiais militares, civis e

técnicos, além dos bombeiros
militares receberam nesta
quinta-feira (07) mais de 10
mil pistolas da marca Glock,
modelo 22, Geração 5, calibre
40, fabricadas na Áustria e
adquiridas pela Secretária da
Segurança Pública (SSP). A
entrega aconteceu em ceri-
mônia realizada no Centro de
Operações e Inteligência 2 de
Julho, no CAB. O armamento,
considerado o mais moderno
do mundo e usado pelas
principais forças de segurança,
entre elas o FBI norte-ame-
ricano, será distribuído para as
unidades operacionais na
capital, RMS e interior.

Mais de R$ 20,8 milhões
foram investidos na compra do

6 mil pistolas serão direcionadas para a PM, 3,7 mil divididas entre PC e DPT e 400 para o Corpo de
Bombeiros. (Foto: Divulgação / Alberto Maraux / SSP-BA)

armamento. A qualidade da
pistola foi testada por uma
comissão, composta de poli-
ciais e bombeiros baianos, que
visitou, em 2019, a fábrica da
empresa, na cidade de Deu-
tsch-Wagram.

O secretário da Segurança
Pública, Maurício Teles Barbosa,
revelou que 6 mil pistolas
serão direcionadas para a PM,
3,7 mil divididas entre PC e
DPT e 400 para o Corpo de
Bombeiros. "Estamos moder-
nizando os nossos equipa-
mentos para oferecer ainda
mais segurança para os nossos
servidores. Estas armas são
eficientes e seguras, dimi-
nuindo o risco de acidentes
durante a sua limpeza ou
manuseio", detalhou o gestor.

FALE CONOSCO: (77) 9 9917-6585 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP
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MPs REQUER PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL
TAMBÉM VIA BANCOS DO BRASIL E DO NORDESTE
O Ministério Público Fede-

ral (MPF) e o Ministério Público
do estado da Bahia (MP/BA)
ajuizaram, na quinta-feira (07),
pedido liminar para que a
União viabilize o pagamento
do auxilio emergencial tam-
bém pelo Banco do Brasil (BB)
e pelo Banco do Nordeste do
Brasil (BNB). De acordo com o
procurador da República
Leandro Bastos Nunes, a lei
que instituiu o auxílio emer-
gencial frente à pandemia do
coronavírus (Lei nº 13.982/
20) prevê que o benefício "será
operacionalizado e pago, em
três prestações mensais, por
instituições financeiras pú-
blicas federais". A União,
então, definiu apenas a Caixa
como pagadora, quando o BB
e o BNB também são institui-
ções financeiras públicas fede-
rais, do tipo sociedade de eco-

A medida tem como objetivo diminuir as aglomerações que se formam em filas da CAIXA. (Foto:
Fabiano Rocha - Agência O Globo)

nomia mista, portanto, de
acordo com os MPs, perfei-
tamente compatíveis com o
definido na lei.

De acordo com os MPs, a
inclusão dos dois bancos
acrescentaria até 28 novos
pontos de atendimento pre-
sencial ao cidadão somente
em Salvador, sendo 24 agên-
cias do BB e quatro do BNB
(dados do site do BB e do
BNB), ainda com possibilidade
de compartilhamento de ou-
tras soluções tecnológicas.
Além disso, há muito tempo a
Caixa compartilha com o BB
suas redes de caixas eletrô-
nicos, e ambas as instituições
permitem o uso dos terminais
conhecidos como Banco 24h.
A medida já está vigente no
estado do Maranhão, onde a
Justiça Federal acolheu o
pedido do MPF e, no dia 5 de

maio, determinou que a União
implemente, em 15 dias, uma

solução que possibilite o
acesso ao benefício por outras

instituições financeiras pú-
blicas federais.

OPERAÇÃO FAROESTE: 4 DESEMBARGADORES
E 3 JUÍZES DO TJ-BA TORNAM-SE RÉUS

A Corte Especial do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ)
decidiu, nesta quarta-feira
(06), tornar réus quatro
desembargadores e três juízes
do Tribunal de Justiça da Bahia
(TJ-BA) e mais oito pessoas
supostamente envolvidas em
um esquema de compra e
venda de decisões judiciais
pela chamada Operação Faro-
este, deflagrada em 2019.
Segundo os relatórios da
operação, as sentenças eram
relacionadas a disputas de
terras na região oeste da
Bahia. A decisão, por unani-
midade, foi tomada na primeira
sessão de julgamento por
videoconferência da Corte, em
razão da pandemia do coro-
navírus (covid-19).

O ministro do STJ, Og
Fernandes, relator do caso,
afirmou no voto que há "justa
causa" para o recebimento da
denúncia. Entre os crimes
apurados, estão organização
criminosa e lavagem de di-

Além dos magistrados, mais 8 pessoas supostamente envolvidas no esquema de compra e venda de
decisões judiciais para legitimar 800 hectares na região oeste.

nheiro. Com a decisão, quatro
desembargadores passam a
responder a processos cri-
minais: Gesilvaldo Britto, Maria
do Socorro Barreto Santiago
(ambos, ex-presidentes do TJ-
BA), José Olegário Monção e
Maria da Graça Osório. Tam-
bém foram tornados réus três
juízes de direito: Marivalda
Moutinho, Marcio Reinaldo
Miranda Braga e Sérgio Hum-
berto Sampaio. Foram incluídos
em ações criminais, ainda:
Antônio Roque do Nasci-
mento Neves, Júlio César
Cavalcanti Ferreira, Karla
Janayna Leal Vieira, Adailton
Maturino dos Santos, Márcio
Duarte Miranda, Geciane
Souza Maturino dos Santos,
José Valter Dias e Joílson
Gonçalves Dias.

O Ministério Público afir-
ma que o esquema, envol-
vendo magistrados, servidores
e advogados, pretendia legi-
timar cerca de 800 hectares
de terras no oeste baiano com

decisões judiciais vendidas. A
articulação transformou um
borracheiro em um dos maio-
res latifundiários do estado.
Segundo o relator, análise de

movimentações bancárias
indica que a desembargadora
Maria da Graça Osório rece-
beu mais de R$ 6,7 milhões
no período investigado, "volu-

me de ganhos incompatível
integralmente com venci-
mentos recebidos como ser-
vidora pública". "O que se
encontrou mostra luxo", diz.



Jornal Tribuna do SertãoEDIÇÃO 1.256 - 04 A 10 DE MAIO DE 2020 Página 05

GUAJERU: ESTRADAS DA ZONA RURAL SÃO
RECUPERADAS APÓS CHUVAS NA REGIÃO

A Prefeitura de Guajeru,
por meio do Departamento de
Estradas da Secretaria Muni-
cipal de Infraestrutura, está
promovendo a recuperação
dos trechos mais danificados
pelo período de chuvas. As
estradas que ligam Guajeru a
Caculé e as regiões de Santa
Maria e Jundiá, localizadas na
zona rural, já estão recupe-
radas. O Prefeito Gil Rocha, em
seu perfil em uma rede social,
agradeceu o "alto índice de
chuvas, o que foi muito bom
para o município com muitas
de nossas aguadas cheias,
mas também muitas das estra-
das que já haviam sido recu-
peradas precisaram novamente
dos trabalhos".

PREFEITURA DE GUANAMBI CONCLUI OBRA
DE PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DA BATATEIRA

No sábado (02), o Prefeito
Jairo Magalhães, ao lado do
Vereador Homero Castro e
lideranças, vistoriou a conclusão
das obras de mobilidade rural
realizadas na região de Batateira,
em Morrinhos. A obra, realizada
com recursos municiais, consiste

na pavimentação da Ladeira da
Batateira e visa "assegurar o
acesso e interligação entre
Guanambi e Morrinhos, via
região beneficiada", destaca a
assessoria da Prefeitura. Agora,
resta somente a entrega da obra
à comunidade.
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MAIS 8 FAMÍLIAS ASSINAM CONTRATOS DO
MINHA CASA MINHA VIDA, EM CAETITÉ

No dia 29 de abril, mais
oito famílias do cadastro
reserva assinaram os con-
tratos e receberam as chaves
dos seus novos apartamentos
no residencial Esmeralda, do
programa Minha Casa Minha
Vida, em Caetité. As vagas
ficaram abertas devido à
desistência de famílias con-
templadas anteriormente.  Na

ocasião, foram adotadas as
medidas de prevenção ao co-
ronavírus 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."

GUANAMBI: EMPOSSADO O NOVO SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

 O Prefeito de Guanambi,
Jairo Magalhães, empossou o
novo Secretário Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente,
Jaime Bastos, na manhã de
quarta (22/04). O ato, que
ocorreu na sede da secretaria,
foi restrito a presença de
alguns assessores da pasta
para evitar aglomerações. Jaime
Bastos agradeceu ao convite e
confiança do gestor e enfa-
tizou estar "pronto para traba-
lhar em equipe, atendendo às
demandas das comunidades
rurais e focando também no
meio ambiente através de
parceria com o Conselho
Municipal". O Prefeito Jairo deu
as boas-vindas e afirmou
"Jaiminho é um conhecedor da
área e tem este desafio neste
momento de crise para conti-
nuar atendendo as demandas
da zona rural".

O ato, que ocorreu na manhã desta quarta-feira (22) na sede da secretaria, foi restrito a presença de alguns assessores da pasta para
evitar aglomerações. (Foto: Divulgação)
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BRUMADO: PL BUSCA PRORROGAR O PAGAMENTO
DO IPTU DEVIDO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS

A pauta da sessão desta
segunda-feira (04), da Câmara
de Vereadores de Brumado, foi
composta pelo Projeto de Lei
11/2020, de autoria da
vereadora Ilka Abreu, o qual
dispôs sobre uma possível
prorrogação de até 90 dias do
vencimento da cota única ou
parcelas do Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU) deste
ano em função dos impactos
causados pela pandemia do
coronavírus (covid-19).

Na apresentação do PL, os
vereadores de situação chega-
ram a pedir a retirada de pauta
do projeto por parte da autora,
que agora integra a bancada
de oposição, mas, por maioria
isso foi obstruído e o projeto

seguirá o seu trâmite normal.
A alegação da situação é de
que o prefeito Eduardo Vas-
concelos, juntamente com a
sua equipe de finanças, já está
achando a melhor forma para
adiar ao máximo a cobrança
que não pode deixar de ser
feita, já que a renúncia de
receita é um crime de respon-
sabilidade fiscal. Os oposicio-
nistas saíram em defesa da
autora argumentando que o
gestor só se mobilizou porque
foi informado do PL 11/2020,
o que, segundo o vereador Zé
Ribeiro vem comprovar a
importância do Poder Legis-
lativo nas discussões mais
importantes do município.

Após as discussões os

vereadores Santinho, Dudu
Vasconcelos, Lia Teixeira e Zé
Carlos de Jonas se abstiveram
da votação, justificando que

nos próximos dias um projeto
bem mais complexo e factível
irá ser apresentado pelo
Executivo. O projeto foi apro-

vado por 8 votos e terá a sua
segunda votação na sessão
marcada para a próxima se-
gunda-feira, dia 11.

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."
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PATRÃO X EMPREGADO

Em uma fábrica de doces no interior, o proprietário chega e vê um
dos seus funcionários deitado na rede, durante o expediente. O
patrão, enfurecido, logo diz:
– Por acaso o senhor não sabe que a preguiça é um dos sete
pecados capitais?
O funcionário prontamente respondeu:
– Claro que sei, assim como a inveja, não é mesmo?

CANGURU FUJÃO

No zoológico, um canguru vivia fugindo do cercado. Os tratadores
sabiam que ele pulava alto e construíram uma cerca de 3 metros.
Não adiantou, porque o canguru sempre fugia. Então, ergueram
uma cerca de 6 metros. E ele saiu de novo.
Quando a cerca já estava com 12 metros, o camelo do cercado
vizinho perguntou ao canguru:
– Até que altura você acha que eles vão?
O canguru respondeu:
– Mais de 300, a menos que alguém tranque o portão à noite.

MILIONÁRIO, EXECUTIVO E O BÊBADO

Um milionário, um executivo e um bêbado estão num bar e pedem
um chope. Quando a bebida chega, percebem
que há uma mosca em cada tulipa. O milionário pede ao barman
que traga outro chope. O executivo derrama só o suficiente para
se livrar da mosca e engole o restante.
Já o bêbado enfia a mão no chope, pega a mosca pelas asas e
grita:
– Cospe! Cospe!

VOTAÇÃO FAVORÁVEL

Após um check-up, um médico pergunta ao paciente:
– Há alguma coisa que queira discutir comigo?
– Bem – disse o paciente –, eu gostaria de fazer uma vasectomia.
– É uma decisão importante. Já conversou a respeito disso com a
sua família?
– Sim, fizemos uma votação… e o resultado foi favorável: 15
contra 2.

ESPOSA X MARIDO

Na manhã de seu aniversário, uma mulher disse ao marido:
– Sonhei que você me dava um colar de diamantes. O que acha
que isso significa?
– Talvez você descubra hoje à noite – respondeu ele.
Naquela noite, o homem chegou em casa com um pequeno pacote
e o entregou à mulher. Ela rasgou o papel de embrulho, ansiosa,
e encontrou um livro: O significado dos sonhos.

CURTINHAS

Por que os chapéus dos vaqueiros são virados nas laterais?
Porque assim cabem três na picape.

“Preciso conversar com você” é a frase que tem o poder de nos
lembrar de todas as coisas ruins que já fizemos na vida.

O diretor da empresa pergunta ao novo funcionário:
– O contador já lhe disse qual é sua tarefa?
– Sim. Acordá-lo quando eu perceber que o senhor está vindo.

PM APREENDE DROGAS NO
CENTRO DE LIVRAMENTO

Na manhã desta quarta-
feira (07), por volta das 11h,
policiais militares da guarnição
CAESG 7.0806, da CIPE
Sudoeste, encontraram diver-
sas drogas e material para sua
comercialização numa residên-
cia localizada na Rua Ana Pires
de Aguiar, 297, no centro da
cidade de Livramento de Nossa
Senhora. Segundo a PM, os
militares foram informados por
populares de que naquela
residência haveria uma intensa
movimentação, apontando para
um suposto ponto de tráfico
de drogas.

Ainda segundo a PM, no
local, a proprietária da casa, de
iniciais "L. A. S.", autorizou a
entrada da guarnição, que
encontrou 300g de pasta base
de cocaína, 01 porção de erva
similar a maconha, 01 porção

Os PMs foram informados por populares de que na residência
haveria uma intensa movimentação, apontando para um suposto
ponto de tráfico. (Foto: Divulgação / CIPE Sudoeste)

grande de sementes similares
a maconha, 01 balança de
precisão, grande quantidade
de embalagem para acondi-
cionamento de entorpecentes,

pó royal para mistura da pasta
base e uma cédula de iden-
tidade. "L. A. S." foi presa em
flagrante e encaminhada à
Polícia Civil.

PREFEITURA DE GUANAMBI ABRE
SELEÇÃO PARA PROFISSIONAIS

DA ÁREA DE SAÚDE
O prefeito Jairo Maga-

lhães anunciou, nesta quin-
ta-feira (07), a contratação
de profissionais da área mé-
dica para atuarem em equi-
pes para ações de prevenção
e controle de enfrentamento
à Pandemia do Coronavírus
(Covid-19). Serão contrata-
dos médicos plantonistas,
enfermeiros, fisioterapeutas,
técnicos em enfermagem e
assistentes sociais. O Edital
foi publicado na edição desta
quinta-feira (07) do Diário
Oficial do Município.
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PREFEITURA DE GUANAMBI PUBLICOU MUDANÇAS NO
CONTINGENCIAMENTO POR PORTARIAS E DECRETO
Na segunda-feira (04), a Prefeitura

de Guanambi publicou um decreto
estabelecendo medidas temporárias e
emergenciais de prevenção ao contágio
do Coronavírus (Covid-19) no âmbito
do município, com algumas mudanças
em relação ao anterior, postergando
os prazos de proibição de aulas,
eventos e algumas atividades econô-
micas até 18 de maio. Algumas
atividades ganharam regulação própria
em portaria, no que se refere à
condução de seus empreendimentos,
como: bares, restaurantes, lanchonetes
e similares; cultos e manifestações
religiosas nos templos; academias e
espaços de realização de atividade
física privados; e transporte de
passageiros por motociclistas (mototaxi).

BBBBBARES, RESARES, RESARES, RESARES, RESARES, RESTTTTTAURANTES, LAURANTES, LAURANTES, LAURANTES, LAURANTES, LAN-AN-AN-AN-AN-
CHONETES E SIMILARES - CHONETES E SIMILARES - CHONETES E SIMILARES - CHONETES E SIMILARES - CHONETES E SIMILARES - A
Portaria nº 06/2020 regulamentou os
bares, restaurantes, lanchonetes e
similares no que compreende seu
funcionamento e condutas necessárias
para o atendimento devido ao consu-
midor. O horário foi estabelecido de
7h da manhã até às 23h. O funciona-
mento dos assentos e disponibilidade
de atendimento presencial deverá ser
reduzido pela metade, limitando uma
frequência simultânea de até no
máximo 30 pessoas por localidade.

No mesmo sentido, os cuidados
com o ambiente são redobrados. O
espaço deverá ser bem ventilado. A
disposição das mesas e cadeiras deve
garantir um distanciamento de no
mínimo um metro e meio, além do fato
de que todos os colaboradores do
estabelecimento devem estar usando
máscaras e todos os equipamentos de
proteção individual necessários para o
bom desenvolvimento do seu trabalho.
Os estabelecimentos não poderão

utilizar de som ambiente, seja ao vivo
ou mecânico, bem como não poderão
comercializar bebidas alcoólicas para
consumo interno ou externo do
espaço. Apenas é permitida a venda
de bebidas alcoólicas para o consu-
midor retirar no local e consumir em
sua residência. Os espaços devem
contar com opções facilitadas de
acesso ou a álcool em gel 70%, ou
lavabos para higienização das mãos.

CULCULCULCULCULTTTTTOS E MOS E MOS E MOS E MOS E MANIFESANIFESANIFESANIFESANIFESTTTTTAÇÕESAÇÕESAÇÕESAÇÕESAÇÕES
RELIGIOSAS -RELIGIOSAS -RELIGIOSAS -RELIGIOSAS -RELIGIOSAS - A permissão da reali-
zação das liturgias podem ser realiza-
das num número máximo de 30 pes-
soas por espaço, preservando um dis-
tanciamento mínimo de um metro e meio
por pessoa. Reforça-se, que mesmo que
o número máximo seja 30, se a Ad-
ministração Pública entender ser neces-
sário a diminuição deste quantitativo, o
fará mediante comunicado expresso.

 O templo deve garantir o máximo
de circulação de ar, bem como o acesso
facilitado a recipientes com álcool em

gel 70% ou lavabos para higienização
das mãos. O acesso deverá ser restrito
apenas a pessoas com máscaras e as
pessoas enquadradas nos grupos de
risco não devem frequentar sob
nenhuma hipótese o espaço.

ACADEMIAS E SIMILARES -ACADEMIAS E SIMILARES -ACADEMIAS E SIMILARES -ACADEMIAS E SIMILARES -ACADEMIAS E SIMILARES - O
espaço deverá garantir em cada
ambiente um kit, composto por álcool
70%, preferencialmente em gel ou
líquido para pulverização e higieniza-
ção dos aparelhos utilizados, além do
uso obrigatório de EPIs para os colabo-
radores e, para os alunos, a máscara.

 Os ambientes da academia serão
higienizados pelo menos por 3 vezes
ao dia e a entrada dos alunos,
condicionados ao uso de máscara, será
de forma a não utilizar o leitor
biométrico das catracas, não comparti-
lhando nenhum tipo de utensílio, a
exemplo dos bebedores que somente
abastecerão garrafas individuais.

A frequência na ocupação do
espaço utilizará um raio de 6,25m2

por aluno, sendo considerado somente
um terço por horário. Por exemplo, se
uma academia possui 1000m2, e
considerando o raio de 6,25m2, será
encontrado um valor de 160 alunos
igualmente distribuídos. Todavia, esse
valor de 160 deverá ser considerado
somente em um terço (1/3), ou seja,
por horário somente será possível a
frequência de até no máximo 53
pessoas nesta academia. Além desta
medida, o distanciamento mínimo por
aluno será de um metro e meio,
identificados por adesivos físicos de
fácil visualização, além dos aparelhos
de aeróbico como esteiras e bicicletas
serem reduzidos pela metade da
disponibilidade normalmente ofertada.

MMMMMOOOOOTTTTTOOOOOTTTTTAXI - AXI - AXI - AXI - AXI - O condutor deve
estar munido de todos os Equipa-
mentos de Proteção Individual (EPI)
necessários para produzir seu ofício
com segurança, utilizando máscaras,
luvas e disponibilizando álcool em gel
70% para cada passageiro higienizar
as mãos antes de se estabilizar na
motocicleta. Os condutores deverão
higienizar os veículos sempre antes e
depois de cada transporte, se restrin-
gindo a apenas ofertar seus serviços a
passageiros que estejam utilizando
máscara. A higienização dos capacetes
será recorrente, garantindo o forneci-
mento de touca descartável também aos
passageiros para fortalecer a prevenção.

O Poder Público também poderá
exigir de qualquer empreendedor
regulamentado a apresentação de prazo
útil de Plano de Trabalho que esmiúce
de forma descritiva os procedimentos
que estão sendo tomados para dirimir
e evitar o contágio do Coronavírus
(COVID-19), além da necessidade de
atuação incisiva nas campanhas de
informação a população.
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PRAZOS DE PROCESSOS FÍSICOS FICAM
SUSPENSOS ATÉ 31 DE MAIO, DETERMINA CNJ

O Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) aprovou a Reso-
lução 318/2020 com novas
diretrizes para a atuação do
Poder Judiciário durante a
pandemia do coronavírus
(covid-19). Entre elas, está a
prorrogação da suspensão dos
prazos de processos físicos até
31 de maio e não mais 15 de
maio, como indicado na
Resolução 314/2020.

Os prazos dos processos
virtuais retomados em 4 de
maio por força da Resolução
314/2020 não foram sus-
pensos ou interrompidos pelo
novo ato. Também está mantida
a possibilidade de a parte
informar em petição sobre a
impossibilidade de prática do
ato, pela necessidade de coleta
prévia de meios de prova.
Entretanto, em estados da
Federação que tenham decre-

A resolução do CNJ também recomenda que os magistrados atentem para que os valores recebidos
pelo auxílio emergencial não sejam objeto de penhora.

tado medidas restritivas à
circulação de pessoas ("lock-
down"), os prazos de proces-
sos virtuais também serão
automaticamente suspensos.
Além disso, conforme o artigo
3º da Resolução 318/2020,
ainda que não haja a formali-
zação de medidas restritivas ao
livre exercício das atividades
forenses regulares, o tribunal
também poderá requerer prévia
e justificadamente ao CNJ a
suspensão dos prazos nesses
processos.

O funcionamento, durante
o período emergencial, segue
em horário idêntico ao do
expediente forense e os tribu-
nais devem garantir minima-
mente o acesso aos serviços
judiciários. O atendimento
presencial de partes, advo-
gados e interessados segue
suspenso e deverá ser reali-

zado remotamente pelos meios
tecnológicos disponíveis. Sobre
isso, a Resolução 318 prevê
que as partes devem ser
convidadas ou convocadas
com até cinco dias úteis para
sessões e audiências. A nova

resolução recomenda que os
magistrados atentem para que
os valores recebidos pelo
auxílio emergencial não sejam
objeto de penhora, inclusive
pelo sistema BacenJud. Quan-
to à análise de matérias

emergenciais, a norma mantém
a prioridade para apreciação
de medidas de urgência, como
liminares e antecipação de
tutela de qualquer natureza,
inclusive no âmbito dos juiza-
dos especiais.

PREFEITURA DE GUANAMBI REALIZA OBRAS E SERVIÇOS

A Prefeitura de Guanambi
está executando ações emer-
genciais em diversos pontos da
cidade, inclusive o combate a
pontos de proliferação de
focos da dengue e outras
doenças. As equipes estão
realizando a limpeza da Praça

do Bairro São Sebastião, do
Colégio Josefina (interior), do
Parque da Cidade, além de
obras de infraestrutura como
a urbanização da Praça no
Bairro Santo Antônio, a pavi-
mentação de ruas no Bairro
Belo Horizonte, Nova Olinda

e Sandoval Moraes.
O Secretário Municipal de

Infraestrutura, Dr. Marco Antô-
nio, revela que "na zona rural,

continua intensificado o nosso
trabalho, determinado pelo Pre-
feito Jairo Magalhães, de
recuperação de estradas vicinais

na região do Baixio, Tabua
Grande, além de passagens
molhadas na Tabua Grande e
na região de Morrinhos".
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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 no dia 30/04 um
Mandado de Segurança im-
petrado pelo Vereador Eduar-
do Cunha Vasconcelos deter-
minando que a Câmara Mu-
nicipal desse 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.

OPERAÇÃO DESMONTA BUNKER COM MEIA TONELADA
DE COCAÍNA; DROGA SERIA ENVIADA PARA EUROPA

Uma operação conjunta
envolvendo forças estaduais
da Bahia e de Goiás, além das
Polícias Federal (PF) e Rodo-
viária Federal (PRF) localizaram
um bunker com R$ 7,5 milhões
em cocaína. O flagrante acon-
teceu em um imóvel no bairro
Jardim Paraíso, em Luís Eduardo
Magalhães, na região Oeste
do estado. Segundo informa-
ções da Secretaria de Segu-
rança Pública da Bahia (SSP-
BA), cerca de meia tonelada
da cocaína encontrada en-
terrada pertencia a uma
organização internacional de
tráfico de drogas. O material
seria enviado para Europa.

Conforme a SSP, os policiais
militares da CIPE Cerrado, ao
entrar na residência, foram
recebidos a tiros, fazendo com

que os militares revidassem e
atingissem o agressor, que
portava uma pistola calibre 40,
carregador e munições. Ele,
que era apontado como "ho-
mem de confiança" da qua-
drilha, foi socorrido, mas veio
a óbito.  Em seguida, os
policiais iniciaram as varre-
duras à procura dos entorpe-
centes, que estavam escon-
didos perto da piscina, nos
fundos do imóvel. Durante a
escavação foram encontrados,
em uma espécie de cofre, 500
tabletes de cocaína. "Mais uma
ação integrada exitosa. Esse é
o tipo de trabalho que desem-
penhamos na Bahia e amplia-
remos as parcerias com a PF e
PRF em 2020", declarou o
secretário da Segurança Pública,
Maurício Teles Barbosa.
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ÁRIES - DE 21/03 A 20/04 - Mercúrio entra em Gêmeos e
recebe um ótimo aspecto de Saturno em Aquário marcando um
período de seriedade e concretização de acordos e negociações
envolvendo um projeto ou contrato. O período promete melhora
na comunicação e aumento do movimento na vida social, mesmo
que através das redes.

TOURO - DE 21/04 A 20/05 - Mercúrio entra em Gêmeos e
recebe um ótimo aspecto de Saturno em Aquário marcando um
período de boas novidades relacionadas às suas finanças. O
período é ótimo para acordos e negociações de projetos e
contratos, que envolvam o aumento de sua renda. Período
ótimo para novos investimentos.

GÊMEOS - DE 21/05 A 20/06 - Mercúrio, seu regente, entra em
seu signo e recebe um ótimo aspecto de Saturno em Aquário
marcando um período de melhora efetiva na comunicação e
concretização de planos e projetos. A vida social ganha um
intenso movimento, mesmo que através das redes sociais.
Período ótimo para colocar as leituras em dia.

CÂNCER - DE 21/06 A 20/07 - Mercúrio entra em Gêmeos e
recebe um ótimo aspecto de Saturno em Aquário marcando um
período de interiorização e maior envolvimento com seu mundo
emocional, que passa por um período de estruturação e equilíbrio.
O período está relacionado com distanciamento e necessidade
de silêncio e solitude.

LEÃO - DE 21/07 A 22/08 - Mercúrio entra em Gêmeos e recebe
um ótimo aspecto de Saturno em Aquário marcando um período
de movimento intenso na vida social, mesmo que através das
redes. Novas amizades podem ser feitas e as antigas, renovadas.
O período é ótimo para novos contatos comerciais, que apontam,
neste momento para novos contratos.

VIRGEM - DE 23/08 A 22/09 - Mercúrio entra em Gêmeos e
recebe um ótimo aspecto de Saturno em Aquário marcando um
período de aumento da seriedade e da responsabilidade sobre
projetos profissionais e planos de negócios. O período envolve
melhora na comunicação, beneficiando palestras e apresentação
de novos projetos pela internet.

LIBRA - DE 23/09 A 22/10 - Mercúrio entra em Gêmeos e
recebe um ótimo aspecto de Saturno em Aquário marcando um
período de aumento dos processos mentais e intelectuais, que o
levarão a buscar novos conhecimentos. O período é ótimo para
reinventar-se, através de uma nova filosofia de vida. A
espiritualidade ganha força e destaque.

ESCORPIÃO - DE 23/10 A 21/11 - Mercúrio entra em Gêmeos
e recebe um ótimo aspecto de Saturno em Aquário marcando um
período de interiorização e limpeza emocional, que resulta de
maior autoconhecimento. Você passa por uma espécie de limpeza
emocional, que brota através da consciência. Período ótimo para
aprofundar estudos.

SAGITÁRIO - DE 22/11 A 21/12 - Mercúrio entra em Gêmeos
e recebe um ótimo aspecto de Saturno em Aquário marcando
um período de movimento na vida social e aproximação de
novos e antigos amigos, mesmo que através das redes. O
período pode estar relacionado com um acordo ou negociação
de uma sociedade comercial.

CAPRICÓRNIO - DE 22/12 A 20/01 - Mercúrio entra em
Gêmeos e recebe um ótimo aspecto de Saturno em Aquário
marcando um período bastante positivo para suas finanças e
projetos de trabalho. Trabalho e dinheiro estão diretamente
relacionados, o que promete bons resultados financeiros em
todo projeto que estiver envolvido.

AQUÁRIO - DE 21/01 A 19/02 - Mercúrio entra em Gêmeos e
recebe um ótimo aspecto de Saturno em seu signo marcando
um período de movimento intenso na vida social e aproximação
de amigos interessantes, que podem estar envolvidos
diretamente com o mundo das artes. É possível que você seja
convidado a participar de um projeto criativo.

PEIXES - DE 20/02 A 20/03 - Mercúrio entra em Gêmeos e
recebe um ótimo aspecto de Saturno em Aquário marcando um
período de interiorização e maior envolvimento com sua vida
doméstica e familiar. Você estará mais agitado e dinâmico, mas
dentro de casa. Procure encontrar atividades que o ajudem a
lidar com a necessidade de movimento.

HORÓSCOPO

GOVERNADOR ENCAMINHA
PROJETO CONTRA ‘FAKE NEWS’
PARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Em transmissão ao vivo
nas redes sociais, na noite de
segunda-feira (04), o gover-
nador Rui Costa destacou o
projeto de lei que foi encami-
nhado à Assembleia Legislativa
da Bahia (AL-BA), na terça-
feira (05), para combater a
divulgação de notícias falsas
sobre epidemias, endemias e
pandemias em toda a Bahia.
A medida é adotada após o
compartilhamento de uma série
de fake news envolvendo a
disseminação e o combate ao
novo coronavírus (covid-19)
no território baiano.

O projeto estabelece a
aplicação de multa para quem
elaborar, divulgar e utilizar
softwares ou outros meca-
nismos para o compartilha-
mento em massa de notícias
falsas. O projeto será votado
pela AL-BA e posteriormente
sancionado pelo governador.
O valor da multa, que será
usado pelo Estado no combate
a pandemias, vai ser definido
após o projeto ser votado na
Assembleia. "Esse é um en-
frentamento à calúnia, mentira,
falsidade e oportunismo. Nós
iremos identificar esses crimi-

A medida é adotada após o compartilhamento de uma série de
fake news envolvendo a disseminação e o combate ao coronavírus
no território baiano. (Foto: Elói Corrêa / GOV-BA)

nosos, denunciá-los ao Minis-
tério Público da Bahia (MP-BA)
e entraremos com ação crimi-
nal e indenizatória contra

todos aqueles que utilizarem
essa prática de compartilha-
mento de mentiras dentro e
fora do estado", afirmou Rui.

PARAMIRIM: ABERTA
NOVA LICITAÇÃO

PARA PAVIMENTAÇÃO
EM CARAÍBAS

A Prefeitura de Paramirim se manifestou sobre a paralisação
da obra de pavimentação das laterais da Avenida Brasil, na
Comunidade de Caraíbas. Conforme a assessoria de
comunicação da Prefeitura, a obra foi interrompida em virtude
da desistência da empresa vencedora da licitação, "o que causou
um grande constrangimento para a população local, assim como
para a Administração Municipal". Nesta ultima sexta-feira (1º),
foi publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia uma nova
licitação, marcada para o dia 20 deste mês, para completar o
restante do serviço.
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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.

GOVERNO DO ESTADO REDUZ PRAZOS DE LICITAÇÕES PARA
DAR MAIS AGILIDADE NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E
SERVIÇOS USADOS NO COMBATE AO CORONAVÍRUS

O Governo da Bahia redu-
ziu pela metade os prazos
legais de licitações da modali-
dade pregão, para conceder
mais agilidade nas contra-
tações de bens, serviços e
insumos necessárias ao enfren-
tamento ao Coronavírus (Co-
vid-19) na Bahia. A medida vai
permitir que o Estado compre
produtos e contrate serviços
mais rapidamente, atendendo a
urgência dos órgãos que estão
na linha de frente do combate
à Covid-19. A modificação nos
prazos foi baseada na Medida
Provisória 926/2020, que
alterou a Lei Federal 13.979/
2020, permitindo a redução
na esfera da União. A Se-
cretaria da Administração
(Saeb) atuou- conjuntamente
com a Procuradoria Geral do
Estado (PGE), para adequar os
procedimentos estaduais ao
novo dispositivo federal.

A medida se aplica aos
prazos relativos aos pregões

presenciais ou eletrônicos,
compreendendo desde a fase
da disputa até a etapa de
homologação do vencedor.
Foram reduzidos pela metade
os prazos para veiculação de
aviso de publicação de licita-
ção, impugnações e escla-
recimentos, manifestação de
intenção de recurso, envio de
documentação original e
outros. No caso da publicação
do aviso de licitação, por
exemplo, o prazo legal para
veiculação no Diário Oficial do
Estado passou a ser de quatro
dias de antecedência em
relação a data do pregão.
Anteriormente, a legislação
estabelecia um período mínimo
de oito dias. Assim, os pregões
vão ser realizados de forma
mais célere, concedendo agili-
dade ao Governo para aqui-
sição dos insumos e serviços.

A mudança vai permitir
que o Estado compre mais
rapidamente materiais como

respiradores, máscaras, luvas
e outros produtos usados no
combate à Covid-19, além da
contra tação de serv iços
usados para a mesma fina-
lidade. Nos casos em que os
prazos legais forem números

ímpares serão utilizados o
número par antecedente. Vale
ressaltar que a redução se
aplica aos prazos relativos a
fase de contratação. Vin-
culada à Saeb ,  a  Coor-
denação Central do Licitação

(CCL), unidade responsável
por parte das licitações do
Estado, produziu um guia
rápido, contendo regras bási-
cas para orientar os órgãos
públicos sobre os novos
procedimentos.
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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.
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MINISTÉRIO PÚBLICO ACUSA PREFEITO DE JEQUIÉ
DE LESAR COFRES PÚBLICOS EM R$ 4,9 MILHÕES

GEORGEORGEORGEORGEORGE BRITGE BRITGE BRITGE BRITGE BRITO /MPO /MPO /MPO /MPO /MP-B-B-B-B-BAAAAA

O prefeito de Jequié, Luiz
Sérgio Suzarte Almeida, é
acusado pelo Ministério Pú-
blico estadual (MP-BA) de
causar prejuízos aos cofres
públicos em aproximadamente
R$ 4,9 milhões. Segundo ação
civil pública ajuizada pelo
promotor Rafael de Castro
Matias, o prefeito vem sistema-
ticamente, desde 2017, dei-
xando de realizar repasses
para o Instituto de Previdência
dos Servidores Municipais de
Jequié (Iprej), enquanto realiza,
por exemplo, gastos milioná-
rios em contratos de publi-
cidade.

Conforme a ação, a dívida
do Município com o Iprej
ultrapassa R$ 41 milhões. O
promotor solicitou, no último
dia 22, que a Justiça conceda
decisão liminar determinando
a indisponibilidade dos bens
do prefeito em até R$ 7,35
milhões. O montante corres-
ponde à atualização dos R$

Segundo o MP-BA, o prefeito vem, desde 2017, deixando de realizar repasses ao Iprej, enquanto
realiza, por exemplo, gastos milionários em contratos de publicidade.

4,9 milhões, resultante de
multa e juros cobrados em
relação ao não pagamento da

dívida, com acréscimo de 50%
de multa civil. As investigações
do MP partiram de repre-

sentação protocolada pelo
Conselho Fiscal do Iprej sobre
irregularidades nos exercícios

financeiros de 2017 a 2019.
Ainda de acordo com a

ação, enquanto deve ao Iprej,
prejudicando "centenas de
servidores", o prefeito gastou
mais de R$ 6 milhões em
contrato com empresa de
publicidade entre 2017 e abril
deste ano.  "Luiz Sérgio Suzarte
Almeida vem infringindo
princípios basilares da admi-
nistração pública e causando
grave prejuízo ao erário, na
medida em que, de forma
dolosa e reiterada, priorizando
outras despesas não essen-
ciais, está deixando de realizar
os repasses das contribuições
previdenciárias do Município
de Jequié e do Fundo Muni-
cipal de Saúde ao Instituto de
Previdência dos Servidores
Públicos Municipais de Jequié,
impossibilitando o pagamento
dos benefícios previdenciários
aos segurados e seus depen-
dentes e incidindo, por via de
consequência, na prática de
atos de improbidade admi-
nistrativa", afirmou o promotor.

ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE GUANAMBI
RECEBERÃO KITS DE ALIMENTAÇÃO

Durante reunião com dire-
tores na terça-feira (05), a
Secretária Municipal de Educa-
ção, professora Maristela Ca-
valcante e comissão técnica,
divulgaram o calendário de
distribuição dos 12.581 kits de
alimentação para alunos da
rede municipal de ensino.
Conforme divulgado pela
Prefeitura, os kits de merenda
escolar foram planejados
seguindo as orientações do
FNDE (Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educa-
ção), inclusive com relação ao
uso do percentual da verba
para compra de alimentos
produzidos pela agricultura
familiar do município. A
distribuição começa na pró-
xima terça-feira (12).

Os kits para os alunos
dos Ensinos Fundamentais I e
II é composto por 1kg de
feijão, 1kg de arroz, 1kg de
açúcar, 1 pacote de flocão e 1
óleo. Para alunos das creches
e da educação infantil, são
compostos por 1kg de feijão,
1kg de arroz, 1kg de açúcar,
1 pacote de flocão e 1 óleo,
1 kg de farinha de mandioca,
1kg de banana prata e meio
quilo de batata doce.

A distribuição será realiza-
da na unidade escolar onde
o aluno está matriculado
seguindo uma planilha de
distribuição e observando
todos os protocolos de prote-
ção para a comunidade nesse
momento de pandemia da
coronavírus (covid-19) e

deverá ser feita preferencial-
mente pelo responsável da
matrícula do aluno na escola
mediante apresentação do CPF.
Para as creches e unidades de
educação infantil os respon-
sáveis terão o prazo de até 72
horas para retirada dos alimen-
tos, nas escolas de pequeno e
médio porte terão 05 dias, e
escolas de grande porte terão
o prazo de até 08 dias a
contar da data de início da
distribuição. Os gestores
escolares juntamente com o
colegiado escolar e servidores
convocados deverão realizar
ações para evitar aglomerações
no local e garantir da segu-
rança de todos, podendo
determinar horários específicos
e sinalizações de ambiente.



Jornal Tribuna do Sertão EDIÇÃO 1.256 - 04 A 10 DE MAIO DE 2020Página 16

PARAMIRIM: MAIS DE 10 MIL MÁSCARAS DISTRIBUÍDAS
Em Paramirim, o programa

"Máscaras Pela Vida" já distri-
buiu mais de 10 mil unidades
aos moradores da cidade. O
programa busca prevenir a
população do contágio ao
coronavírus (covid-19). As
máscaras de tecido são confec-
cionadas por costureiras do
município. Todo o material é
fornecido pela Prefeitura de
Paramirim. No último dia 29,
o Governador Rui Costa
sancionou o projeto de lei
prevendo o uso obrigatório de
máscaras pela população dos
municípios com casos regis-
trados. A Bahia registra, até o
momento, 4.040 casos.

BRUMADO: VEREADORES DISCUTIRAM SOBRE O
ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ÚLTIMA SESSÃO DA CÂMARA

Na sessão desta segunda-
feira (04), além da discussão
e votação do Projeto de Lei
11/2020, que prorroga o
prazo de pagamento do IPTU,
os vereadores também discu-
tiram sobre o esgotamento
sanitário no município.

Tudo se iniciou com as
frequentes críticas do vereador
Zé Ribeiro, que voltou a
afirmar que as obras que estão
sendo realizadas pela admi-
nistração municipal são de má
qualidade, citando inclusive a
famosa "Ladeira do Cinema"
têm que passar todos os anos
por reparos devido às chuvas.
Para o vereador Dudu Vascon-
celos, "isso é uma questão vital
e todos têm que se unir para

que a Embasa, ou seja a
empresa que ficar responsável,
realize as obras do esgota-
mento sanitário de nossa
cidade. Hoje estamos vivendo
um possível surto de dengue,
com quase 100 casos con-
firmados e, com certeza, se
tivéssemos o esgotamento não
teríamos essa incidência tão
preocupante".

Em resposta, o vereador
Zé Ribeiro afirmou que a
questão foi muito agravada
com o enfrentamento adota-
do pelo gestor municipal
que, ao invés de buscar uma
solução amigável com a
Embasa, resolveu ir para o
campo político, o que acabou
atravancando o processo.
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BRUMADO: PMS ENTREGAM
600KG DE ALIMENTOS À

FAMÍLIAS CARENTES
Na manhã de terça-feira,

dia 28/04, policiais militares
da 34ª Companhia Indepen-
dente de Polícia Militar (CIPM),
em Brumado, entregaram 600
kg de alimentos perecíveis,
além de produtos de higiene,
às famílias carentes previa-
mente cadastradas. As doa-
ções para a Campanha Pa-
trulha Solidária ainda podem
ser feitas no Comando, nas
sedes dos Destacamentos da
PM, ou diretamente aos po-
liciais nas viaturas.

GUAJERU: CONSULTA
PÚBLICA PARA A

ELABORAÇÃO DA LDO
2021 FOI REALIZADA

A Prefeitura de Guajeru disponibilizou o e-mail guajeru-
consultapublica@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 próimo ano. A consulta pública
foi feita inteiramente on-line devido à pandemia do novo
coronavírus (covid-19). O prazo se encerrou no dia 08 de
maio. As manifestações também puderam ser enviadas por cor-
respondência, com 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 do
dia 28/04, que ainda tratou
de outras medidas relacio-
nadas ao combate do co-
ronavírus, no território es-
tadual. 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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SECRETÁRIA CYNTHIA LOPES ESCLARECE “FAKE NEWS”
SOBRE EXISTÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAETITÉ

A Prefeitura de Caetité,
através da Secretaria Municipal
de Saúde, publicou no dia 16/
04 uma Nota de Esclare-
cimento sobre Fake News
“veiculada nas redes sociais
por um site de jornalismo po-
lítico-partidário sobre a exis-
tência do Hospital Municipal
de Caetité”. Na nota, a Secretária
Cynthia Lopes explicou que o
que existe “é um registro de
solicitação no Cadastro Na-
cional de Estabelecimentos de
Saúde (CNES) para implantação
da unidade hospitalar que
abrigará o Hospital de Tra-
tamento do Câncer em Caetité.
O fato de ter sido cadastrado
não significa que houve pres-
tação de serviço ou geração de
receitas e/ou despesas”.

Cynthia também esclarece
que a solicitação, realizada em
2013, seria para unidade de A Secretária explica que o que existe “é um registro de solicitação

no CNES para implantação da unidade hospitalar que abrigará o
Hospital de Tratamento do Câncer”.

gestão dupla (Estado e Muni-
cípio) e que acabou sento útil
para a realização de mutirões
de saúde ocular promovidos
pelo Governo do Estado, além
de servir para a implantação
do hospital provisório para
tratamento de pacientes com
COVID-19. A UPA 24h tem
um CNES próprio para oferecer
os serviços de pronto aten-
dimento para urgência e
emergência e, provisoriamente,
funciona na estrutura do
hospital municipal.

Sobre o cadastro de fun-
cionários, a Secretária disse
que “algumas dessas pessoas
são ou foram funcionárias ou
prestadoras de serviço ao
município. Desta forma, elas
recebem ou recebiam pelo
município pelos serviços presta-
dos, e somente por eles. Em
nenhum momento houve paga-

mento para essas pessoas
através deste número de CNES,
ou por ter seu nome ali
colocado”, complementando
ainda que “foi apenas um
cadastro, não houve qualquer
uso de recursos públicos como
o documento que estou pas-
sando para vocês comprova
(vide o PDF anexo), não há
qualquer ilegalidade, o que há
é o registro de uma jornada que
nos levará a ter, finalmente, uma
unidade hospitalar em Caetité.”

Sobre o uso de um print
do Google Maps com uma
localização errada a Secretária
achou um absurdo, pois
qualquer pessoa – inclusive as
mal intencionadas – poderia
ter feito aquilo. A Prefeitura
Municipal ou a Secretaria de
Saúde de Caetité não possuem
qualquer vínculo ou controle
daquilo que está colocado de

BAHIA PASSA A TER CAPACIDADE
PARA REALIZAR MIL TESTES

DIÁRIOS DO NOVO CORONAVÍRUS
A capacidade da Bahia de

processar testes para o novo
coronavírus salta de 400 para
1.000 exames por dia, com a
entrega, no dia 24/04, da
nova ala do Laboratório
Central (Lacen) da Secretaria
de Saúde do Estado (Sesab).
O secretário da pasta, Fábio
Vilas-Boas, afirmou que "o
investimento superior a R$ 2
milhões, em obras e equi-
pamentos, tornou o Lacen o
maior laboratório do País em
capacidade de realização de
exames da Covid-19, e foi
idealizado de forma preventiva
para o estado, ainda em
janeiro, quando a China
divulgou o início da pandemia
mundial". O Laboratório fica na
Rua Waldemar Falcão, 123, no
Horto Florestal, em Salvador.

Ainda de acordo com
Vilas-Boas, "esse primeiro
pilar, que é o do diagnóstico,
compreendeu a construção

deste prédio, a ampliação do
laboratório de biologia mo-
lecular, a aquisição de novos
equipamentos e a contra-
tação de insumos. Isso alçou
o Lacen da Bahia ao principal
laboratório público estadual
do Brasil na capacidade de
realizar exames para coro-
navírus". De acordo com a
diretora-geral  do Lacen,
Arabela Leal, a unidade tem
recebido uma média de 400
exames diariamente, e, com

a ampliação, a expectativa é
atender até mil pacientes por
dia. "Essa nova ala comporta
não apenas o setor  de
biologia molecular, que faz
todos os exames de coro-
navírus, HIV, hepatites e
outras doenças, mas, também
na parte superior, está mon-
tado um laboratório de vigi-
lância sanitária, que faz aná-
lises químicas de água, de ali-
mentos, produtos de limpeza,
entre outros produtos".

LICÍNIO DE ALMEIDA E
MAIS 4 MUNICÍPIOS TÊM
TRANSPORTE SUSPENSO

Os municípios de Água
Fria, Almadina, Campo Alegre
de Lourdes, Licínio de Al-
meida e São José da Vitória
tiveram o transporte intermu-
nicipal suspenso no dia 25/
04. A decisão, que visa conter
o avanço da pandemia do
novo coronavírus na Bahia, foi
publicada em decreto no

Diário Oficial do Estado (DOE)
do dia 24.

O decreto também autoriza
a retomada do transporte em
Araci, Aurelino Leal, Belmonte,
Conceição do Coité, Euclides
da Cunha, Itagi, Itatim e Ituberá,
municípios com 14 dias ou
mais sem novos casos de
Covid-19 confirmados.

forma até grotesca no Google.
“Quem é de Caetité não
erraria nunca a localização do

Hospital, ele está ali há quase
vinte anos! Chega a ser ri-
dículo isso, de tão mal feito.”
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ 13.284.658/0001-14

RETIFICAÇÃO DE AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, torna público, para
conhecimento, a Retificação do Aviso de Credenciamento nº 001/2020, que foi publicado no Jornal Tribuna do Sertão (http://
www.sertaohoje.com.br/publicacoes), na Edição 827, no dia 29/04/2029, conforme a seguir especificado: Onde se Lê: Período
de Credenciamento: A partir de 30/05/2020, das 08:00 às 12:00hh, por período indeterminado. Leia-se: Período de Credenciamento:
A partir de 30/04/2020, das 08:00 às 12:00hh, por período indeterminado. Informações no fone: (77)3417-2252 e e-mail:
licitacaoguajeru@gmail.com. Divulgação de Edital e outros atos - Diário Oficial: https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/
transparencia/licitacao. Gilmar Rocha Cangussu - Prefeito Municipal.
AVISO APÓS RETIFICAÇÃO - 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 30/04/2020, 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
CNPJ: 13.677.109/0001-00

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020 - Sistema de Registro de Preços Objeto: Registro de preços
destinado a eventual e futuro fornecimento de fraldas descartáveis e pomadas dermatológicas, conforme especificações e
condições constantes no edital e seus anexos. Data: 15/05/2020. Horário: 08h. Critério: Menor Preço por Lote. Os interessados
poderão obter informações e/ou Edital e seus anexos na Prefeitura Municipal de Jacaraci, Setor de Licitações e Contratos,
situado na Rua Anísio Teixeira, 02 -1º Pavimento, Centro - Jacaraci/BA, no horário de 08:00 às 12:00 h de segunda a sexta e
no site www.jacaraci.ba.gov.br.. Fone: (77) 3466-2151. Jacaraci, 05 de Maio de 2020. João Paulo da Silva Souza - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ 13.677.687/0001-46

EDITAL DE DISPONIBILIDADE PÚBLICA DO EXERCÍCIO DE 2019 - “Trata da disponibilidade pública das Contas de Receitas
e Despesas do exercício de 2019, da Prefeitura Municipal de Mortugaba e dá outras providências”. RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA
DOS SANTOS, Prefeita Municipal de Mortugaba, Estado da Bahia, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, FAZ
SABER a todos quantos possam interessar e principalmente AOS CONTRIBUINTES DO MUNICÍPIO DE MORTUGABA que
disponibilizou as Contas do exercício de 2019, a Câmara Municipal de Vereadores de Mortugaba (via E-TCM, conforme
resolução específica do TCM-BA), para fins de sua disponibilização nos termos da Resolução nº 1060/2005 do Tribunal de
Contas dos Municípios do Estado da Bahia, do art. 54, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 06/91, de 06 de
Dezembro de 1991; do art. 95, § 2º da Constituição do Estado da Bahia e art. 31, § 3º da Constituição Federal. Ato do Poder
Legislativo deverá disponibilizar as referidas contas juntamente com as daquele Poder, devendo permanecer à disposição dos
contribuintes pelo prazo mínimo de 60 DIAS. Os interessados, nos termos do referido ato deverão dirigir-se à Câmara Municipal
a fim de obterem informações quanto à forma e local para exercerem seu direito. Gabinete da Prefeita Municipal de Mortugaba,
05 de maio de 2020. Rita de Cássia Cerqueira dos Santos - Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00

ATO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2020 - Modalidade:
Republicação Pregão Presencial/Registro de Preço n° 06/2020. Objeto: Registrar Preços para aquisição de peças para
máquinas pesadas, caminhões e caçambas, para manutenção da frota Municipal. Abertura 19/05/2020, às 08:30hs. Critério:
Menor Por Lote. Os interessados poderão obter informações e/ou Edital na íntegra no site www.governdecacule.ba.gov.br.
Fone: (77) 3455 - 1412. Caculé, 06 de maio de 2020. Helder Pereira Prates. Pregoeiro.
ATO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO - ATO PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2020 - Modalidade:
Republicação Pregão Presencial/Registro de Preço n° 07/2020. Objeto: Registrar Preços para Aquisição de óleos lubrificante,
graxa, estopa e baterias para manutenção dos veículos pertencentes à frota Municipal, conforme especificações do anexo
I do edital. Data: 21/05/2020. Horário: 08:30 horas. Critério: Menor Preço por Lote. Os interessados poderão obter informações
e/ou Edital na íntegra no site www.governdecacule.ba.gov.br. Fone: (77) 3455 - 1412. Caculé, 06 de maio de 2020. Helder
Pereira Prates - Pregoeiro.
TOMADA DE PREÇOS N° 03/2020 - Tomada de Preços nº 03/2020. Objeto: Contratação de empresa especializada para
a construção de Ginásio Poliesportivo, neste município, de acordo com as especificações constantes no anexo I do edital.
Abertura 26/05/2020, às 08:30hs. Critério: Menor Global. Os interessados poderão obter informações e/ou Edital na íntegra
no site www.governdecacule.ba.gov.br. Fone: (77) 3455 - 1412. Caculé, 07 de maio de 2020. Helder Pereira Prates -
Presidente da Comissão.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2020 - Modalidade: Pregão Presencial n° 06/2020. Objeto: Contratação de empresa para
fabricação de barracas de ferro para atender os feirantes no Mercado Municipal na Praça Deoclides Cardoso deste município,
conforme especificações do anexo I do edital. Data: 22/05/2020. Horário: 08:30 horas. Critério: Menor Preço Global. Os
interessados poderão obter informações e/ou Edital na íntegra no site www.governdecacule.ba.gov.br. Fone: (77) 3455 -
1412. Caculé, 07 de maio de 2020. Helder Pereira Prates - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ
CNPJ 13.676.986/0001-66

AVISO DE LICITAÇÃO - CARTA CONVITE N° 002/2020 - OBJETO: contratação de empresa de engenharia para execução de
serviços no cemitério público deste município, conforme planilha orçamentária. DATA: 14/05/2020. HORÁRIO: 08h00min.
CRITÉRIO: Menor Preço Global. LOCAL: Na sede da prefeitura situada na Praça Oliveira Brito, nº. 100 – centro – Ibiassucê-Ba.
O Edital completo poderá ser adquirido no site: www.ibiassuce.ba.gov.br/licitacoes ou na sede da Prefeitura, no horário de 08:00
ás 12:00. Ibiassucê, 06/05/2020. Lauro Maurício de Azevedo Frotas – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CNPJ 13.694.138/0001-80

EDITAL Nº 003/2020 - DISPONIBILIDADE PÚBLICA DAS CONTAS DO EXERCICIO DE 2019 - O Prefeito Municipal de
Condeúba - BA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, conforme determina as Constituições Federal e Estadual,
a Lei Orgânica Municipal, a Lei Complementar nº 101/200 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a Lei Complementar nº 06/91, a
Resolução nº 1060/2005 e posteriores, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. Faço saber a quem interessar
que se encontra em disponibilidade pública para apreciação pelos contribuintes e instituições da sociedade as Contas Públicas
da Prefeitura Municipal de Maetinga, relativo ao Exercício Financeiro de 2019, o acesso pode ser realizado das seguintes
formas: 1º) Através de consulta na plataforma do TCM na internet no endereço eletrônico: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/
ConsultaPublica/listView.seam, realizando os seguintes filtros: Periodicidade – anual; Competência – 2019; Munícipio –
Condeúba. 2º) Diretamente na Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Condeúba, situada na Praça Jovino Arsênio
da Silva Filho, nº 53-A, Condeúba - BA, pelo prazo de, no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, a partir de 06 de maio de 2020,
no horário das 08:00 às 13:00 horas. Observação: Caso haja algum decreto municipal em vigor, durante o período citado,
suspendendo a circulação de pessoas devido a Pandemia do Coronavírus, os interessados deverão solicitar os documentos
através do email: ouvidoria@governodecondeuba.ba.gov.br. Registra-se, Publica-se e Cumpra-se. Gabinete do Prefeito Municipal
de Condeúba, em 06 de Maio de 2020. Silvan Baleeiro de Sousa - Prefeito Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ 14.592.836/0001-37

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2020 - 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 peças e prestação de serviços para manutenção,
reparos e instalações elétricas dos veículos pertencentes a frota da Câmara Municipal de Brumado.
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 21 de maio 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, 08 de maio de 2020. SALETE VIANA NOGUEIRA - PREGOEIRA.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 001/2020 - A Prefeitura Municipal de Aracatu torna público que no dia 25 de
maio de 2020 às 08:30h, na sede da Prefeitura, situada à Rua Libério Alves Maia, n.º 37, Bairro Centro, na cidade de Aracatu
- Bahia, realizará Licitação Pública modalidade TOMADA DE PREÇO N.º 001/2020, Objeto: Contratação de empresa na
prestação de infraestrutura na construção de quadra poliesportiva com vestiário no Povoado de Várzea da Pedra no município
de Aracatu, de acordo com as especificações constantes Termo de Referência, tipo Menor Preço Global. O edital e seus anexos
estarão à disposição dos interessados em meio eletrônico na página www.aracatu.ba.gov.br bem como poderá ser retirado
diretamente no Setor de Licitações na sede da Prefeitura Municipal a partir da data desta publicação, no horário entre 08h30min
às 12h00min e 14h00min às 17h00min. Aracatu, 07 de maio de 2020. Weslei Peixoto Santos - Presidente da CPL.
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 002/2020 - A Prefeitura Municipal de Aracatu torna público que no dia 25 de
maio de 2020 às 14:00h, na sede da Prefeitura, situada à Rua Libério Alves Maia, n.º 37, Bairro Centro, na cidade de Aracatu
- Bahia, realizará Licitação Pública modalidade TOMADA DE PREÇO N.º 002/2020, Objeto: Contratação de empresa na
prestação de infraetsrutura na pavimentação de ruas no povoado de Piabanha no município de Aracatu, de acordo com as
especificações constantes Termo de Referência, tipo Menor Preço Global. O edital e seus anexos estarão à disposição dos
interessados em meio eletrônico na página www.aracatu.ba.gov.br bem como poderá ser retirado diretamente no Setor de
Licitações na sede da Prefeitura Municipal a partir da data desta publicação, no horário entre 08h30min às 12h00min e 14h00min
às 17h00min. Aracatu, 07 de maio de 2020. Weslei Peixoto Santos - Presidente da CPL.
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 003/2020 - A Prefeitura Municipal de Aracatu torna público que no dia 01 de
junho de 2020 às 08:30h, na sede da Prefeitura, situada à Rua Libério Alves Maia, n.º 37, Bairro Centro, na cidade de Aracatu
- Bahia, realizará Licitação Pública modalidade TOMADA DE PREÇO N.º 003/2020, Objeto: Contratação de empresa na
prestação de infraestrutura na construção de uma Laboratório de Fisioterapia no município de Aracatu, de acordo com as
especificações constantes Termo de Referência, tipo Menor Preço Global. O edital e seus anexos estarão à disposição dos
interessados em meio eletrônico na página www.aracatu.ba.gov.br bem como poderá ser retirado diretamente no Setor de
Licitações na sede da Prefeitura Municipal a partir da data desta publicação, no horário entre 08h30min às 12h00min e 14h00min
às 17h00min. Aracatu, 07 de maio de 2020. Weslei Peixoto Santos - Presidente da CPL.
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 004/2020 - A Prefeitura Municipal de Aracatu torna público que no dia 01 de
junho de 2020 às 14:00h, na sede da Prefeitura, situada à Rua Libério Alves Maia, n.º 37, Bairro Centro, na cidade de Aracatu
- Bahia, realizará Licitação Pública modalidade TOMADA DE PREÇO N.º 004/2020, Objeto: Contratação de empresa na
prestação de infraetsrutura na Pavimentação de Ruas no Bairro Novo Horizonte no município de Aracatu, de acordo com as
especificações constantes Termo de Referência, tipo Menor Preço Global. O edital e seus anexos estarão à disposição dos
interessados em meio eletrônico na página www.aracatu.ba.gov.br bem como poderá ser retirado diretamente no Setor de
Licitações na sede da Prefeitura Municipal a partir da data desta publicação, no horário entre 08h30min às 12h00min e 14h00min
às 17h00min. Aracatu, 07 de maio de 2020. Weslei Peixoto Santos - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU
CNPJ 14.105.712/0001-80

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO 01 DO EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 - Processo: 043/2020. REFERÊNCIA:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020. OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Mobiliário e Equipamentos de
Creche do tipo PROINFÂNICA. IMPUGNANTE: MULTI QUADROS E VIDROS LTDA CNPJ: 03.961.467/0001-96. IMPUGNADO:
PREGOEIRA. Trata a presente de Licitação voltada à Contratação de empresa para fornecimento de Mobiliário e Equipamentos
de Creche do tipo PROINFÂNICA. Realizada publicação do certame para realização da sessão do pregão no dia 11/05/2020,
a empresa  MULTI QUADROS E VIDROS LTDA, CNPJ: 03.961.467/0001-96, apresentou Impugnação ao Edital, alegando, até
o presente momento, ausência de exigência de capacidade técnica obrigatória (para fornecimento de objetos fabricados com
fundo de madeira (MDF, Compensado, Eucatex, HDF, Duratex, Aglomerado), constantes dos itens 33 ao 36 do Anexo I do Edital.
Nesse sentido. verifica-se que a impugnação foi realizada nos termos da Lei, observado a tempestividade e motivação, e por
tanto, é conhecida por essa Pregoeira, que decide por julgar procedente os pedidos da empresa MULTI QUADROS E VIDROS
LTDA, CNPJ: 03.961.467/0001-96, e promover as alterações no Edital, incluindo a exigência da apresentação de Registro do
fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais, acompanhado do Certificado de Regularidade válido, que será exigido apenas para as empresas que proporem
fornecer os itens 33 ao 36 do Anexo I do Edital. Diante de todo exposto, será promovida a alteração no Edital para inclusão da
exigência mencionada acima, além da reorganização dos lotes constantes do Anexo I do Edital, com consequente republicação
do instrumento convocatório e abertura de novo prazo para a realização da sessão de licitação, que deverão ser divulgados no site
do Diário Oficial do Município. Guajeru-Ba, 08 de Maio de 2020. Vera Lúcia Teixeira dos Santos - Pregoeira Municipal - Portaria
nº 002, de 02 de Janeiro de 2020.

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO 02 DO EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 - Processo: 043/2020. REFERÊNCIA:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020. OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Mobiliário e Equipamentos de
Creche do tipo PROINFÂNICA. IMPUGNANTE:   K. C. R. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ:
09.251.627/0001-90. IMPUGNADO: PREGOEIRA. Trata a presente de Licitação voltada à Contratação de empresa para
fornecimento de Mobiliário e Equipamentos de Creche do tipo PROINFÂNICA. Realizada publicação do certame para realização
da sessão do pregão no dia 11/05/2020, a empresa  K. C. R. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ:
09.251.627/0001-90, apresentou Impugnação ao Edital, alegando restrição à competitividade do certame ao juntar em único lote
(Lote 09 do Anexo I do Edital) itens de características diferentes, sem similaridade entre si. Nesse sentido. verifica-se que a
impugnação foi realizada nos termos da Lei, observado a tempestividade e motivação, e por tanto, é conhecida por essa
Pregoeira,  que decide por julgar procedente os pedidos da empresa K. C. R. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA, CNPJ: 09.251.627/0001-90, e promover a alteração do Edital, realizando a redistribuição dos lotes do Anexo I, com
alteração do lote 09 e criação do lote 10 no Anexo I do Edital. Diante de todo exposto, será promovida a alteração no Edital para
inclusão da exigência mencionada acima, além da reorganização dos lotes constantes do Anexo I do Edital, com consequente
republicação do instrumento convocatório e abertura de novo prazo para a realização da sessão de licitação, que deverão ser
divulgados no site do Diário Oficial do Município. Guajeru-Ba, 08 de Maio de 2020. Vera Lúcia Teixeira dos Santos - Pregoeira
Municipal - Portaria nº 002, de 02 de Janeiro de 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO ALTERAÇÃO DE EDITAL E DATA DE SESSÃO DO 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, tendo em vista o Edital de licitação 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, torna público: 1º)
Alteração da data de RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, que passa ser até dia 22/05/2020 às 08:45h. 2º) Alteração da data de
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA ELETRÔNICA, que fica agendada para o dia 22/05/2020, às 09:00h. 3º) Inclusão do item 15.1.4,
"b" no Edital; 4º) Alteração da composição do lote 09 e inclusão do lote 10 do Anexo I do Edital. O pregão será realizado no site
www.licitacoes-e.com.br, no qual encontra-se o edital atualizado completo. Demais publicações e Edital atualizado deste processo
serão divulgados no site Diário Oficial do Município: https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/transparencia/licitacao.
Informações no e-mail licitacaoguajeru@gmail.com e fone (77)3417-2252. Gilmar Rocha Cangussu - Prefeito Municipal.
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