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CONFIRMADA 1ª MORTE POR
COVID-19 EM BRUMADO

O Secretário Municipal de Saúde de Brumado, Cláudio
Soares Feres, confirmou a primeira morte por Covid-19 no
município. O caso trata-se da paciente que foi internada no
Centro de Atendimento Covid-19, no último domingo (31). Ela
veio a óbito nesta segunda-feira, dia 1º. Ainda segundo
informações, familiares teriam confirmado que ela tinha Diabetes.
Com informações do Site Achei Sudoeste.

PIATÃ: TCM APLICA MULTA DE R$ 10 MIL AO PREFEITO
E ENCAMINHA DENÚNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Na sessão desta quarta-
feira (03), o Tribunal de
Contas dos Municípios (TCM)
puniu com multa de R$ 10 mil
o prefeito de Piatã, Edwilson
Oliveira Marques, em razão de
irregularidades na contratação
direta de empresas com base
em suposta situação de emer-
gência no ano de 2017. O
relator conselheiro Fernando
Vita determinou também a
formulação de representação
ao Ministério Público da Bahia
(MP-BA) para que seja apu-
rada a prática de ato de impro-
bidade administrativa.

Conforme o TCM, o pre-
feito celebrou dois contratos,
por meio da dispensa de
licitação, com base em suposta
situação de emergência, no
valor de R$ 158.500 cada. Os
contratos envolviam a pres-
tação de serviços de manu-
tenção, limpeza, recepção de
alunos, vigilância de portarias
nas unidades escolares da
Rede Municipal de Educação,

O caso envolve irregularidades na contratação sem licitação de empresas com base em suposta
situação de emergência no ano de 2017. (Foto: Reprodução / Jornal da Chapada)

por meio da empresa Serviços
de Limpeza e Paisagismo Ltda

- Me (SERLIMP). De acordo com
o relatório elaborado pelo

inspetor regional do TCM, a
ausência de caracterização da

urgência, que teria funda-
mentado as contratações
destacadas, foi motivada na
verdade pela falta de plane-
jamento e inércia da admi-
nistração que não deflagrou a
tempo a licitação.

Em sua defesa, o prefeito
negou a ilegalidade, argumen-
tando que "as contratações
emergenciais não foram fruto
de suposta negligência admi-
nistrativa, vez que o contrato
com a empresa que executava
os mesmos serviços não estava
sendo executado de modo
satisfatório para o município".
Informou ainda que, "muito
embora o Poder Executivo
Municipal tenha promovido
trabalhos de estudos preli-
minares para a consecução do
procedimento licitatório, não foi
possível concluir dentro do
tempo programado para evitar
a contratação por dispensa". Os
argumentos não foram acatados
pelos conselheiros do TCM.
Cabe recurso da decisão.

TANHAÇU: TCE/BA CONDENA
EX-PREFEITO JOÃO FRANCISCO
A Segunda Câmara do

Tribunal de Contas do Estado
da Bahia (TCE/BA) condenou,
em sessão realizada nesta
quarta-feira (03), o ex-prefeito
de Tanhaçu, João Francisco
Santos, a devolver R$ 19.535,18,
além das multas de R$ 2 mil
(sancionatória) e de R$ 6 mil
(compensatória), devido às
irregularidades na execução
do convênio 148/2010, que
trata da ampliação e reforma
da lavanderia do Hospital
Municipal. O atual prefeito,
Jorge Teixeira da Rocha, tam-
bém foi punido com aplicação
de multa de R$ 4 mil. A sessão
foi transmitida pelo Youtube do
TCE/BA, confira abaixo no link
https://youtu.be/Kde0jBSBwXk.
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PADRE EZEQUIEL DAL POZZO

Muitas pessoas receberam o anúncio de Deus, não com a imagem
de um Deus que liberta, que ama, mas como um Deus que dá medo.
É só voltar um pouco na história para encontrar resquícios do anúncio
de que "Deus vai te castigar se você não fizer isso ou aquilo direito".
Na educação de muitas crianças existiu esse refrão. Eu posso dizer
que isso não esteve muito presente na minha formação, mas que ao
pensar em Adão e Eva encontrava a causa de tantos males no
mundo e, ainda imaginava, que se eles não tivessem desobedecido
estaríamos todos vivendo num jardim de paz. Nesta imagem também
estava presente o castigo de Deus imposto a toda humanidade,
devido ao primeiro pecado. A imagem aterrorizante do inferno
acompanhou a catequese de muitas pessoas e deixa marcas ainda
hoje em mentes e corações.

Naturalmente o estudo da Sagrada Escritura nos traz uma nova
imagem de Deus. O Deus da Bíblia é um Deus preocupado com o
órfão, a viúva e o estrangeiro. Ele é apaixonado pela humanidade.
Ele é Pai e Mãe, ocupado somente em amar, com amor infinito,
perdão incondicional. É um Deus que segundo Oséias não sabe
castigar e, conforme Isaías,não esquece nenhum de seus filhos, muito
embora algumas mães possam esquecer. Este Deus se mostrou
plenamente em Jesus de Nazaré. Nele Deus se mostrou como amor
infinito, como pura salvação.

Disso surge a pergunta: pode um Deus puro amor também
castigar?  A própria pergunta tende a ferir a sensibilidade e se torna
um tanto absurda. O amor não pode ferir, castigar, fazer mal, matar.
É contraditório dizer que Deus é amor puro e que castiga ao mesmo
tempo. A revelação de Deus como amor, plenamente realizada em
Jesus, impossibilita a afirmação de que Deus pode castigar. Ele pode
tudo no amor e não fora Dele. Seria a própria essência negando a si
mesma. Dizer que é puro amor e que castiga ao mesmo tempo, só é
possível no discurso, mas na realidade é um absurdo. O discurso
precisa ser levado as suas últimas conseqüências, numa linguagem
coerente. Aodizer que Deus é amor infinito afirmo o que há de mais
profundo, completo e intenso na revelação de Deus. Mas, preciso
também levar essa verdade as suas conseqüências, sem entrar logo
em contradição. Não há outra palavra que diz mais sobre Deus do
que o amor.

Um discurso menos preocupado com coerência lógica, a partir
de uma visão mais superficial,poderia dizer que o amor às vezes fere
e até mata. Ciúmes, castigo que pai e mãe dão aos filhos para
educá-los, o amor que exige a duras penas a disciplina que faz
crescer... etc. Todo esse pensamento consiste em pensar o amor
humano e suas contradições e aplicá-lo a Deus. Essa forma de
pensar é chamada de antropomorfismo, isto é, atribuir características
e aspectos humanos a Deus. Exemplificando, o ser humano pensa
em como ele age com as pessoas que ama - e o amor humano
sempre apresenta contradições - e atribui a Deus o mesmo proceder.
O pai e a mãe educam seus filhos assim, por isso, Deus faz o mesmo.
Esse não é um pensamento teologicamente verdadeiro.

Diante disso, há uma necessidade muito grande de anunciar o
Deus amor, tirando as conseqüências dessa verdade com coerência
lógica, ou seja, sem contradições. Pensemos nisso...

PPPPPaaaaadrdrdrdrdre Ezequiel Dal Pe Ezequiel Dal Pe Ezequiel Dal Pe Ezequiel Dal Pe Ezequiel Dal Pozzoozzoozzoozzoozzo
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PENSAR DEUS COMO
LIBERTAÇÃO E NÃO

COM MEDO

GOVERNO DA BAHIA ABRE 40
NOVOS LEITOS PARA COVID-19

NA CHAPADA DIAMANTINA
A população da região da

Chapada Diamantina terá à
disposição 40 novos leitos
exclusivos para o atendimento
de pacientes com o diagnóstico
de coronavírus (Covid-19).
Nesta sexta (05), foi publicada
no Diário Oficial do Estado a
contratação do Hospital da Cha-
pada, em Itaberaba, que dispõe
de 20 leitos de UTI e 20 clí-
nicos. Desde o início da pande-
mia, na Bahia, foram abertos
mais de 1.900 leitos, sendo a
maioria no interior. Somente os
municípios de Itaberaba e Seabra,
ambos na região da Chapada,
totalizam 78 leitos, sendo 25
de UTI e 53 clínicos.

LIVRAMENTO: CONFIRMADO
MAIS UM CASO DE COVID-19
A Secretaria de Saúde

(Sesau) de Livramento de
Nossa Senhora confirmou um
novo caso de Covid-19, na
noite de sexta-feira (06). O
caso trata-se de mais uma
gestante que retornou de São
Paulo (SP), em um ônibus de
transporte clandestino. Segun-
do a Sesau, ela está com
alguns sintomas, mas encon-
tra-se bem e em internamento
domiciliar. Desde o início da
Pandemia, o município teve 8
casos confirmados, sendo que
5 já estão curados.

A Sesau informou que está

realizando o levantamento dos
demais passageiros que vieram
com ela no mesmo ônibus. Na
última segunda-feira, dia 1º,

outra gestante, que também
retornou de São Paulo (SP),
através do transporte clandes-
tino testou positivo.
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PREFEITURA DE
GUAJERU PUBLICA

NORMAS DE HIGIENE
OBRIGATÓRIAS

Nesta quinta-feira (04), a Prefeitura de Guajeru publicou
o Decreto 032/2020, que estabelece normas de higiene
obrigatórias para os estabelecimentos comercias, ou não
comerciais, além dos órgãos públicos do município. A medida
foi tomada em razão da Pandemia do Coronavírus (Covid-
19). O descumprimento das medidas está sujeito a punições
previstas no decreto, indo desde a advertência, ao fechamento
do estabelecimento por 3 dias e a cassação do alvará, além
de responder criminalmente. O prefeito Gil Rocha publicou,
em sua rede social, nesta quinta (04), que o paciente que
estava como suspeito para Covid-19 testou negativo. Guajeru
segue sem nenhum caso confirmado.

BRUMADO: HOMEM FOI
BALEADO NO BAIRRO SANTA

TEREZA NA SEXTA-FEIRA (05)
Na noite desta sexta-feira

(19), por volta das 19h,
policiais militares da 34ª CIPM
foram acionados pelo CICOM
para averiguar uma tentativa de
homicídio no bairro Santa
Tereza, em Brumado. Segundo
informações da PM, os policiais
se dirigiram até a Travessa
Maria Casdoso, onde encon-
traram a vítima, que alegou ter
sido alvejada por um homem
gordo em uma moto fan, de
cor roxa. Os PMs isolaram o
local até a chegada da viatura
da SAMU 192, que prestou
socorro a vítima. A guarnição
também realizou rondas pelas
proximidades.

BAHIA: SECRETÁRIO DA SAÚDE DIZ QUE AINDA NÃO É O
MOMENTO DE FLEXIBILIZAR AS MEDIDAS DE COMBATE

O secretário da Saúde da
Bahia (Sesab), Fábio Vilas-Boas,
afirmou que ainda não é o
momento de flexibilizar medi-
das de combate ao coronavírus
no estado. Segundo Vilas-Boas,
a Bahia está longe da estabili-
zação da quantidade de casos
da doença e o estado não
conseguiu montar todos os
leitos necessários para atender
a um possível aumento da
demanda por internações,
caso as medidas de flexibili-
zação provoquem explosão no
número de contaminados.
Além disso, segundo Vilas-
Boas, já começou a faltar, no
mercado nacional, medica-
mentos para pacientes mais

graves. Na quinta-feira (04), a
Bahia registrou 14.243 casos
ativos e 790 mortes.

'Se a decisão fosse minha,
não [autorizaria a flexibi-
lização]. Não conseguimos
abrir todos os leitos de UTI
que precisamos abrir e não
sabemos se conseguiremos
abrir pela falta de equipa-
mentos e medicamentos no
mercado nacional. Medica-
mentos necessários para
manter pacientes em ventila-
ção mecânica estão em falta
no país inteiro, o insumo está
em falta no mundo. Se você
montar matriz de risco, você
vai encontrar que o número
de ameaças é muito superior

ao número de vantagens que
essas medidas estão trazendo',
alertou o secretário, que
também pediu que os prefeitos
monitorem bem o impacto da
flexibilização nas taxas de
contágio para que isso não

impacte na tendência de
estabilização da doença na
Bahia. 'Qualquer medida de
flexibilização traz risco de
retorno da taxa de contágio,
e ela precisa ser muito bem
avaliada e monitorada. Vamos

torcer para que seja feito de
forma adequada e que a gente
possa continuar observando
essa tendência de redução na
quantidade de casos, dia após
dia, que isso não venha a
impactar', afirmou.

Fábio Vilas-Boas concedeu entrevista á rádio A TARDE FM nesta quinta-feira (04). A Bahia está com
14.243 casos ativos e 790 mortes contabilizadas. (Foto: Shirley Stolze / A TARDE)
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DIA MUNDIAL DO MEIO
AMBIENTE: PREFEITURA
DE PARAMIRIM REALIZOU
DOAÇÃO DE MUDAS DE

ÁRVORES NATIVAS

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, dia
05 de junho, a Prefeitura de Paramirim, com o apoio da Embasa,
realizou a doação de mudas à população. Para solicitar as
mudas, os interessados tiveram que entrar em contato com a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente para agendar a retirada.
Os interessados tinham que ser moradores de Paramirim e
receberam uma muda cada. Ao todo, foram 300 mudas de
Acácia, Genipapo, Goiaba, Gonçalo Alves, Icsorias, Ipê amarelo,
Jaboticaba, Murta, Oitti, Pitaias, São Joãozinho e Umbu Gigante.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente também recebeu
doações de sementes de árvores nativas e frutíferas para serem
plantadas e doadas posteriormente.

GOVERNO DA BAHIA RECORRE AO STJ PARA IMPEDIR
CIRCULAÇÃO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL

O governador Rui Costa
comentou em entrevista ao
Jornal Valor Econômico, nesta
quinta-feira (04), a decisão de
recorrer ao Superior Tribunal
de Justiça (STJ) para impedir
que empresas de ônibus reali-
zem transporte interestadual
para municípios baianos.

A Bahia já conta com 290
cidades que tem transporte
intermunicipal interrompido
por decreto do Governo do
Estado, até esta quinta-feira
(04), para tentar conter a
disseminação do novo coro-
navírus. Entretanto, diante do
posicionamento da Agência
Nacional de Transportes Ter-
restres (ANTT), que não esta-
belece ou recomenda a sus-

pensão, as empresas vêm
conseguindo decisões limina-
res na Justiça que permitem o
transporte interestadual.

Segundo o governador, a
Procuradoria Geral do Estado
(PGE) já ingressou com uma
série de pedidos de suspensão
junto ao STJ. "Com a liberação
dos ônibus interestaduais, já
que a ANTT não se posiciona,
estamos espalhando a covid-
19 para todos os municípios
da Bahia. A PGE já ingressou
com recurso junto ao STJ com
pedido de cassação dessas
liminares porque é impossível
conter a doença dessa forma.
Tenho recebido relatos de
prefeitos informando que as
pessoas desembarcam nas

cidades e ao fazerem testes
rápido ou medição de tempe-
ratura é detectado que estão

com o vírus ou apresentam
febre. É impensável que o
Governo Federal libere a

circulação de pessoas entre os
estados em plena pandemia",
explicou o governador.

EM SESSÃO TENSA, CÂMARA DE
BRUMADO APROVA REQUERIMENTO

ASCOM/CMBASCOM/CMBASCOM/CMBASCOM/CMBASCOM/CMB

Sob o clima de tensão pro-
vocado pelo agravamento da
crise da Covid-19 no municí-
pio, a sessão do Poder Legis-
lativo de Brumado desta se-
gunda (01) foi novamente
marcada por intensos debates
entre situação e oposição, só
que, diferentemente de ou-
trora, a oposição por ter ampla
maioria foi mais contundente
em suas declarações.

Tendo como principal obje-
to de discussão o Requerimento
05, as discussões se estende-
ram até o fim do horário regi-
mental, ou seja, foram 04 horas
de "toma lá, dá cá", só que, no
final, o requerimento foi apro-
vado por unanimidade sob a
prerrogativa de que seria bené-
fico para o município. Mas, não
pode deixar de ser citado que
o mesmo beirou a confusão e
gerou vários questionamentos,
já que pediria a devolução de
uma verba de forma extem-
porânea e muito confusa.

Diante disso o presidente
da Casa Legislativa, vereador
Léo Vasconcelos, explicou que
"primeiramente os contratos

Requerimento, de autoria do vereador Zé Carlos de Jonas, foi a-
provado por unanimidade após intenso debate. (Foto: Ascom/CMB)

foram apenas suspensos,
sendo que um deles terá que
ser executado, pois temos
muitas metas para cumprir
ainda como o pagamento do
13º salário, a construção de
dois gabinetes para a próxima
legislatura, instalação da Rádio
Câmara, INSS, ISS e muitos
impostos a pagar, então, além
de tudo, não é o momento
para a devolução do dinheiro

à prefeitura, pois isso é feito
no final do ano, então foi um
requerimento totalmente ex-
temporâneo, tendo, ao que
tudo indica, um viés político".
Ele ainda acrescentou dizendo
que "o meu plano é devolver
R$ 1 milhão para os cofres
municipais, mas, esse não é o
momento, isso só pode ser feito
no final do ano depois que
fecharmos todas as contas".
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POÇÕES: SECRETARIA DE
SAÚDE REALIZA DESINFECÇÃO

DAS UNIDADES DE SAÚDE

Na manhã desta quinta-
feira (04), a Prefeitura de
Poções realizou trabalhos de
higienização e desinfecção da
Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA 24h). A atividade
vem sendo realizada nas
demais unidades de saúde do
município por uma equipe da
Secretaria Municipal de Saúde,
devidamente equipada com
EPIs. Segundo a Pasta, esse tipo
de ação é uma medida preven-
tiva de contenção ao Corona-
vírus (Covid-19), que visa
garantir a proteção dos servi-
dores e da população que está
sendo atendida nesses locais,
considerados essenciais.

CDL DE BRUMADO EMITE NOTA DE ESCLARECIMENTO
A Câmara de Dirigentes

Lojistas (CDL) de Brumado
emitiu, nesta terça-feira (02),
uma nota de esclarecimento,
assinada pelo presidente da
instituição Manoel Messias,
sobre um vídeo de campanha,
publicado nesta segunda-feira
(1º), no qual se comenta a
atual situação do município
diante da Pandemia do Coro-
navírus (Covid-19), a neces-
sidade de fechamento do
comércio e o comportamento
da população.

Até o momento, Brumado
consta com 23 casos ativos da
Covid-19, sendo os últimos 6

registrados nesta segunda-feira
(1º). Confira a nota, assinada
pelo Presidente da entidade,
Manoel Messias, na íntegra:

"A CDL vem através deste
esclarecer alguns detalhes
sobre vídeo publicado nesta
tarde de segunda feira 1 de
junho e compartilhado nas
redes sociais.

A intenção da criação e
veiculação do vídeo faz parte
da campanha de conscientiza-
ção assim como diversas outras
campanhas já promovidas por
nossa entidade.

Não existiu em momento
algum no vídeo termos usados

para atribuir culpados pela
propagação do vírus e sim uma

forte conscientização para os
cuidados necessários para
conseguir continuar firmes no
combate ao vírus.

A necessidade extrema é
de evitar as aglomerações
mesmo que seja pequena.

Quanto às LIVES que foi
mencionado no vídeo, aprovei-
tamos para parabenizar os
artistas da terra bem como seus
promotores, empresários que
apoiam e realizam estes even-
tos, pois contribuem para levar
alegria a casas das pessoas
neste grande momento de
tristeza. A alerta é para os que
estão assistindo as lives em
casa para evitar aglomerações
de pessoas no momento de
exibição das mesmas.

A CDL não tem poder de
fechar ou reabrir comércio.

Somos uma entidade com-
promissada com nossos asso-
ciados orientando, organi-
zando e levando informações
ao comércio sobre o cumpri-
mento das diretrizes, normas
e decreto em nossa cidade.

Cabe somente ao poder
executivo juntamente com seus
órgãos Secretaria de saúde,
Procuradoria e secretaria de
administração a execução de
decreto para fechamento total,
parcial, toque de recolher, lei
seca e até mesmo lock down.

Estivemos deste o início
contribuindo nos debates e
continuaremos, até o final
deste triste momento que
vivemos, na certeza de que
conseguiremos vencer o nos-
so pior inimigo neste mo-
mento, A COVID 19".
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BRUMADO: MAIS 6 CASOS DE
COVID-19 CONFIRMADOS

O Laboratório Central de
Saúde Pública da Bahia (Lacen/
BA) confirmou, nesta segunda-
feira (01), mais 2 novos casos
de Covid-19 em Brumado. 4
outros casos já haviam sido
confirmados pela manhã,
somando 23 casos ativos até
o momento. Desde o início da
Pandemia do Coronavírus,
Brumado totaliza 37 casos
confirmados, sendo que 14 já
estão curados.

GOVERNO DA BAHIA PRORROGA
SUSPENSÃO DAS AULAS E EVENTOS

O governador Rui Costa
anunciou a continuidade da
suspensão das atividades na
noite desta segunda-feira (1º),
via transmissão ao vivo, por
meio das redes sociais. O
Decreto 19.586/2020, que
venceria nesta terça-feira (02),
foi prorrogado até o dia 29
deste mês para conter o avanço
do novo coronavírus na Bahia.

As suspensões previstas no
decreto incluem as atividades
que envolvem aglomeração
com mais de 50 pessoas, como
eventos desportivos, inclusive
jogos de campeonatos de
futebol, profissionais e ama-
dores, religiosos, shows, feiras,

apresentações circenses, even-
tos científicos, passeatas, aulas
em academias de dança e
ginástica, além da abertura e
do funcionamento de zooló-

gicos, museus, teatros, além do
transporte coletivo intermu-
nicipal em 247 cidades bai-
anas que registraram casos da
Covid-19 recentemente.

SEABRA: APÓS DENÚNCIA DO PREFEITO, PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL SOFRE REPRESENTAÇÃO AO MP-BA
Na sessão desta terça-feira

(02), o Tribunal de Contas dos
Municípios (TCM) julgou
procedente denúncia formu-
lada pelo prefeito de Seabra,
Fábio Miranda de Oliveira,
contra o presidente da Câmara
de Vereadores, Marcos Pires
Ferreira Vaz, em razão do não
recolhimento de contribuições
previdenciárias no montante
de R$ 141.115,44, referentes
ao período de 2017 a 2109.
O relator do processo, conse-
lheiro Paolo Marconi, determi-
nou a formulação de represen-
tação ao Ministério Público
Estadual (MP-BA) contra o
parlamentar, para que seja
apurada a prática de ato de
improbidade administrativa. Os
conselheiros do TCM determi-
naram ainda o ressarcimento
aos cofres municipais da
quantia de R$ 13.605,26, com
recursos pessoais, relacionados
à ocorrência de juros e multas
no pagamento de tais obriga-

ções. O presidente da câmara
foi multado em R$ 1,5 mil.

O vereador alegou que
teria deixado de pagar R$
25.822,97 ao Instituto Nacio-
nal de Seguridade Social (INSS)
porque a Câmara Municipal,
"apesar de dispor de dinheiro
em banco, não teria saldo
orçamentário suficiente, ou
seja, não teria crédito orça-
mentário que o autorizasse a
pagar". Disse ainda que teria
solicitado junto à Prefeitura
Municipal, em maio de 2019,
"a edição de decreto para
suplementação orçamentária,
com o objetivo de obter crédito
para pagamento da dívida, o
que somente foi atendido pelo
Executivo três meses depois,
impedindo a Câmara de reco-
lher a obrigação em dia".

O conselheiro Paolo Mar-
coni não acatou os argumentos
do gestor, vez que em maio de
2019, embora não existisse
saldo orçamentário na rubrica

atinente às despesas com INSS,
a Câmara Municipal poderia
ter promovido alteração do seu
Quadro de Detalhamento de
Despesa (QDD), alocando os
recursos necessários. Além
disso, foi verificada a ocorrên-
cia de acréscimos de R$ 13.
605,26, a título de multas e
juros, pelo atraso no pagamento
das obrigações, quantia essa que
deve ser devolvida pelo gestor
com recursos pessoais.

Em outro processo, também
denunciado pelo prefeito Fábio
de Oliveira e julgado nesta
terça-feira (02), o vereador
Marcos Ferreira Vaz foi multado
pelo TCM em R $3 mil porque

não recolheu à Receita Federal
os valores referentes ao
Imposto de Renda dos servi-
dores, um total de R$ 69 mil.
Isto, segundo o prefeito, gerou

CAETITÉ: HOSPITAL
PROVISÓRIO COVID-19

RECEBE PRIMEIROS
EQUIPAMENTOS

O Hospital de Emergência para a Covid-19, em Caetité
recebeu os primeiros equipamentos. A unidade, que inicial-
mente estava sendo construída para o tratamento do câncer,
teve suas obras aceleradas e adaptadas para o tratamento de
pessoas com Covid-19. Até o momento chegaram monitores
de vários parâmetros de cabeceira (utilizados pra medir
temperatura, pressão, respiração, oxigenação, entre outras coisas),
cardioversores com desfibriladores, ventilador pulmonar infantil/
neo-natal, unidade móvel cárdio-respiratória, aparelho de raio-
X, eletrocardiógrafo. Também foram recebidas macas, leitos hos-
pitalares com adequações, além de materiais necessários para o
funcionamento e uso dos equipamentos.

um prejuízo com multas e
juros de mora, para o mu-
nicípio, de R$10 mil. Em ambos
os processos cabe recurso das
decisões.
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AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020 - Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de
roçagem de estradas vicinais deste município, conforme edital e anexos. Data 15/06/2020. Horário: 08 h. 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, site www.jacaraci.ba.gov.br. Fone: (77) 3466-2151. Jacaraci, 01 de Junho de 2020. João Paulo da Silva
Souza- Pregoeiro.

PORTARIA Nº 48/2020, DE 01 DE JUNHO DE 2020 - Dispõe sobre exoneração de servidor ocupante de cargo de provimento
em comissão, na forma a seguir especificada. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO,
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e com base no art. 30, inciso XIX, do Regimento Interno desta Casa
Legislativa, RESOLVE: Art. 1º - Exonerar o Sr. MARCOS DE AGUIAR PORTO, portador da Cédula de Identidade R.G. nº
071.371.83-40/SSP-BA e cadastrada no CPF sob nº 737.190.805-87, do cargo de provimento em comissão de Auxiliar Parlamentar,
vinculada ao Gabinete do Vereador Eduardo Cunha Vasconcelos, a partir de junho de 2020. Art. 2º - Fica a Secretaria desta Casa
Legislativa encarregada de adotar as providências que se fizerem necessárias ao cumprimento do disposto nesta portaria. Art.
3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município
de Brumado, Estado da Bahia, em 01 de junho de 2020. LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS - Presidente da Câmara
Municipal de Brumado. IGOR SILVA LUZ MEIRA - Assessor Jurídico - OAB/BA 52.609 - Portaria n. º 081/2019.
PORTARIA Nº 49/2020, DE 01 DE JUNHO DE 2020 - Dispõe sobre nomeação do servidor ocupante de cargo de provimento em
comissão, na forma a seguir indicada. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO, Estado
da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno desta Casa Legislativa, bem como a Lei nº 1.552/
2008, alterada pela Lei nº 1.555/2008, RESOLVE: Art. 1º - Nomear a Sra. NELDI AGUIAR DUTRA, portadora da Cédula de
Identidade R.G. nº 02542396-76/SSP-BA e cadastrada no CPF sob nº 595.456.155-91, para exercer o cargo de provimento em
comissão de Assessor Parlamentar, no Gabinete do Vereador Eduardo Cunha Vasconcelos, a partir de junho de 2020. Art. 2º
- O servidor ora nomeado terá como remuneração o valor estabelecido no Art. 2º, inciso II, da Lei nº 1.552/2008, cujas alterações
foram introduzidas pela Lei n.º 1.555/2008. Art. 3º - Fica a Secretaria desta Câmara encarregada de solicitar os documentos
indispensáveis à nomeação, bem como de adotar as demais providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta
portaria e de organização da ficha funcional do(a) servidor(a) ora nomeado(a). Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de
Brumado, Estado da Bahia, em 01 de junho de 2020. LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS - Presidente da Câmara
Municipal de Brumado. IGOR SILVA LUZ MEIRA - Assessor Jurídico - OAB/BA 52.609 - Portaria n. º 081/2019.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2020 - Modalidade: Pregão Presencial/Registro
de Preço n° 11/2020. Objeto: Registrar Preços para Aquisição de pneus para manutenção da frota municipal, conforme
especificações do anexo I do edital. Data: 18/06/2020. 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. Caculé, 03 de junho de 2020. Helder
Pereira Prates - Pregoeiro.

EXTRATO - TERMO ADITIVO DE REVISÃO/REEQUILÍBRIO ECONÔMICO AO CONTRATO Nº 37/2019 - NOME: POSTO E
HOTEL PITUBA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº 14.986.103/0001-87, com endereço comercial Rodovia
BR 116, S/N, KM 766,620, Sede, Poções Bahia, CEP 45.260-000- Termo o Reajuste para reequilíbrio financeiro dos valores do
contrato nº 37/2019, oriundos do Pregão Presencial n° 066/2018 tendo como objeto a aquisição de combustíveis em atendimento
a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento deste Município. CONTRATO: TERMO DE REVISÃO CONTRATO-
37/2019. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 066/2018.
VALOR POR LITRO:
ITEM ANTES DO REEQUILÍBRIO APÓS REEQUILÍBRIO
ÓLEO DIESEL S500 R$ 3,071 R$ 3,063
ÓLEO DIESEL S10 R$ 3,085 R$ 3,066
GASOLINA COMUM R$ 3,774 R$ 4,094

Poções - Bahia, 01 de junho de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - Prefeito Municipal
EXTRATO - TERMO ADITIVO DE REVISÃO/REEQUILÍBRIO ECONÔMICO AO CONTRATO Nº 013/2019-FMAS - NOME:
POSTO E HOTEL PITUBA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº 14.986.103/0001-87, com endereço comercial
Rodovia BR 116, S/N, KM 766,620, Sede, Poções Bahia, CEP 45.260-000- Termo o Reajuste para reequilíbrio financeiro dos
valores do contrato nº 013/2019-FMAS, oriundos do Pregão Presencial n° 066/2018 tendo como objeto a aquisição de combustíveis
em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social. CONTRATO: TERMO DE REVISÃO CONTRATO-
013/2019-FMAS. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 066/2018.
VALOR POR LITRO:
ITEM ANTES DO REEQUILÍBRIO APÓS REEQUILÍBRIO
ÓLEO DIESEL S500 R$ 3,071 R$ 3,063
ÓLEO DIESEL S10 R$ 3,085 R$ 3,066
GASOLINA COMUM R$ 3,774 R$ 4,094

Poções - Bahia, 01 de junho de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - Prefeito Municipal
EXTRATO - TERMO ADITIVO DE REVISÃO/REEQUILÍBRIO ECONÔMICO AO CONTRATO Nº 09/2019-FME - NOME: POSTO
E HOTEL PITUBA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº 14.986.103/0001-87, com endereço comercial Rodovia
BR 116, S/N, KM 766,620, Sede, Poções Bahia, CEP 45.260-000- Termo o Reajuste para reequilíbrio financeiro dos valores do
contrato nº 09/2019-FME, oriundos do Pregão Presencial n° 066/2018 tendo como objeto a aquisição de combustíveis em
atendimento a Secretaria Municipal de Educação. CONTRATO: TERMO DE REVISÃO CONTRATO-09/2019-FME. LICITAÇÃO:
PREGÃO PRESENCIAL 066/2018.
VALOR POR LITRO:
ITEM ANTES DO REEQUILÍBRIO APÓS REEQUILÍBRIO
ÓLEO DIESEL S500 R$ 3,071 R$ 3,063
ÓLEO DIESEL S10 R$ 3,085 R$ 3,066
GASOLINA COMUM R$ 3,774 R$ 4,094

Poções - Bahia, 01 de junho de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS
CNPJ 16.418.766/0001-20

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020 - A Pregoeira da PM de Caraíbas, realizará Pregão Presencial
nº 014/2020 em - 16/06/2020 às 09:30 h, em sua sede, para Contratação de Empresa para a prestação de serviços com máquina
motoniveladora, para recuperação das estradas vicinais no interior do Município de Caraíbas - BA. Informações na Sede da
Prefeitura e através do e-mail: licitacaraibas17@gmail.com. Outros atos referentes a este processo e edital serão publicados
no Diário Oficial do Município: http://www.caraibas.ba.io.org.br/diariooficial ou junto a Divisão de Licitação e Contratos na sede
desta Prefeitura de segunda a sexta das 8:30 às 12:00 hs, mediante pagamento de taxa através de DAM no valor de R$ 30,00
(Trinta Reais). 04-06-2020. Zildi Santos da Silva-Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
CNPJ: 13.677.109/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
CNPJ 14.242.200/0001-65

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ 14.592.836/0001-37



Jornal Tribuna do Sertão EDIÇÃO 1.260 - 1º A 07 DE JUNHO DE 2020Página 08

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

GOVERNO DE POÇÕES ENTREGA MODERNA PRAÇA
DE ESPORTE E LAZER NO BAIRRO DO AÇUDE

A Prefeitura de Poções,
administração 'Governando
para o Povo', que tem à sua
frente o Prefeito Léo Masca-
renhas, realizou a entrega da
tão aguardada Praça de Esporte
e Lazer, que carrega o nome

do saudoso Erasmo Turino.
Em razão da pandemia do
novo coronavírus, o evento foi
realizado sem a presença dos
moradores do bairro, mas
tudo foi transmitido em uma
live no Facebook, que contou

com 8 mil visualizações. A
Praça era um sonho desses
moradores e, agora, conta
com parque Infantil, academia
ao ar livre, coreto, pergolado,
Wi-fi grátis, paisagismo e ilu-
minação em led.

"O nosso trabalho não
pode parar, ainda vamos ter

muitas obras pela frente,
inclusive a construção de
mais cinco praças e a pavi-
mentação asfáltica de mais
50 ruas. Parabéns aos mora-
dores do bairro Açude!" ,
destacou o prefeito Léo
Mascarenhas na oportu-
nidade. O gestor municipal

aproveitou ainda para agra-
decer  o apoio do v ice-
prefeito Jorge Luís e dos
vereadores da base governista,
bem como para agradecer a
presença dos familiares do
homenageado e do Monse-
nhor Uilton, que abençoou a
Praça e o bairro Açude.

PREFEITURA DE POÇÕES ADQUIRE
ROÇADEIRA HIDRÁULICA

A Prefeitura Municipal de
Poções, administração 'Gover-
nando para o Povo', que tem à
sua frente o prefeito Léo Mas-
carenhas, adquiriu mais um
veículo para reforçar a frota
municipal. Trata-se uma roça-
deira hidráulica articulada, que
representa um investimento de
R$ 52 mil, com recursos
próprios do município e será
destinada para roçagem do
mato nas margens das estradas
rurais de Poções.

O equipamento será aco-
plado a um trator agrícola para
realização do trabalho, melho-
rando as condições de trafega-
bilidade e garantindo mais
segurança para os motoristas
que usam as estradas rurais do
município.

"Este é mais um investi-
mento em infraestrutura. Com
muito esforço e trabalho,
vamos oferecer um serviço de

roçagem com qualidade e de
forma ágil. Já são 19 veículos
adquiridos em nossa gestão.

Poções segue avançando",
destacou o Prefeito Léo Mas-
carenhas.

POÇÕES: PREFEITURA VAI
INSTALAR CLIMATIZADORES

NO MERCADÃO

A Prefeitura de Poções, administração 'Governando para
o Povo', visando dar mais conforto para comerciantes e
consumidores que frequentam o 'Mercadão Municipal',
adquiriu climatizadores com jato d'água para serem instalados
no local. Segundo o prefeito Léo Mascarenhas, os
equipamentos já chegaram ao município e serão instalados
o mais rapidamente possível. "O mercadão, que é considerado
um dos principais centros comerciais da região, é bastante
frequentado pela população. Sabemos que o calor incomoda
os comerciantes e fregueses, e também compromete a
conservação dos produtos por conta da alta temperatura.
Seguimos trabalhando forte para melhorar a vida de vocês!
Avança, Poções!", destacou o prefeito Léo Mascarenhas em
uma rede social.


