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Distribuição Gratuita

RELATÓRIO DA REFORMA DO IR RETIRA R$ 13,1
BILHÕES DOS MUNICÍPIOS, ALERTA CNM
A Confederação Nacional
dos Municípios (CNM) publicou, nessa quarta-feira (14),
uma nota, alertando que o
relatório da Reforma do Imposto de Renda (IR), apresentado
pelo relator deputado federal
Celso Sabino (PSDB-PA) nessa
última terça-feira (13), retira R$
13,1 bilhões dos Municípios.
Na nota, assinada pelo
presidente da entidade, Paulo
Ziulkoski, a CNM diz que o
relatório "é um escândalo", já
que ele se propõe a "desonerar a renda das empresas e
pessoas mais ricas do país, em
um momento em que o mundo tenta avançar em sentido
contrário, quanto por produzir
um rombo de pelo menos R$
30 bilhões nas contas públicas", sendo que desse valor,
R$ 13,1 bilhões serão subtraídos dos cofres municipais.
A CNM também se posiciona a favor da correção da
tabela do IR das pessoas físicas,
com o retorno da tributação
sobre dividendos e com a

Na nota, assinada pelo presidente da entidade, a CNM diz que o relatório "é um escândalo".

redução moderada da carga
tributária das empresas, contudo, a entidade aponta que o
relatório exagera na dose,
produzindo "uma significativa
desoneração da renda do
capital, mesmo que alguns
benefícios fiscais estejam
sendo eliminados, e ampliará
os estímulos ao fenômeno da

pejotização, os quais pretendiam-se reduzidos originalmente com a tributação de
dividendos", informa a CNM,
que elencou as seguintes
falhas do texto apresentado
pelo relator:
Reduziu pela metade, de
25% para 12,5%, a alíquota do
IR das pessoas jurídicas das

grandes empresas, produzindo
uma perda esperada de R$ 100
bilhões para os cofres públicos, sendo R$ 24,5 bilhões
para os Municípios;
Não compensou devidamente essa perda de arrecadação com a retomada da tributação de dividendos, ao manter
uma faixa de isenção muito

elevada, de R$ 240 mil anuais
por sócio, e ao isentar a
transferência de dividendos
entre empresas de um mesmo
grupo, o que favorecerá a
retenção de lucros pelas
famílias mais ricas que se
organizam sob a forma de
holding para fugir da tributação sobre herança e, agora,
também da tributação sobre
dividendos;
Manteve tratamento tributário favorecido para fundos
imobiliários e outros instrumentos de aplicação financeira.
Por fim, a CNM enxerga
que o melhor caminho seria a
redução "da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) das empresas e dos
tributos sobre o consumo, que
são muito altos no Brasil. Mas
não promova uma deterioração
na receita do IR, tão importante
para reduzir as desigualdades
de renda na sociedade e na
federação, por meio dos Fundos
de Participação de Estados (FPE)
e dos Municípios (FPM)."

DEFESA CIVIL NACIONAL RECONHECE SITUAÇÃO
DE EMERGÊNCIA EM SÃO FÉLIX DO CORIBE
A Defesa Civil Nacional,
que é vinculada ao Ministério
de Desenvolvimento Regional
(MDR), reconheceu a situação
de emergência no município
baiano de São Félix do Coribe
por conta da estiagem. Ao
todo, dos 417 municípios da
Bahia, 112 estão em situação
de emergência, ou 26,8%.
Também obtiveram reconhecimento federal os municípios
de Camboriú (SC) e Imaruí (SC)
devido às chuvas intensas;
Maravilha (SC) e Nova Erechim
(SC) pela estiagem; e Cerro
Grande (RS) por causa de um
vendaval.
Após o reconhecimento de

situação de emergência pelo
governo federal, o município
poderá pedir recursos do MDR
para ações de resposta, que
são aquelas voltadas a socorro,
assistência e restabelecimento
de serviços essenciais, e de
reconstrução das áreas atingidas pelos desastres. Com base
nas informações enviadas por
meio do Sistema Integrado de
Informações sobre Desastres
(S2iD), a equipe técnica da
Defesa Civil Nacional avalia as
metas e os valores solicitados.
Com a aprovação, é publicada
portaria no Diário Oficial da
União (DOU) com a especificação do valor a ser liberado.
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ADALBERTO GOMES PRATES

ADALBERTO JÚNIOR*

UMA NOVA
RODOVIA

RODOVIA ADALBERTO PRATES
HOMENAGEM DO SEU FILHO ADALBERTO GOMES PRATES JÚNIOR

Em novembro de 2003, apresentei um Mapa
Rodoviário junto a um pedido de uma NovaRodoviapara
a capital do nosso Estado Via Maracás, que reduz a
distância em mais de 250km.
Na época era uma viagem sofrida durante 10 horas
em uma jornada de 654 kmpassando por Vitória da
Conquista.
Com as bênçãos de Deus, 50% da ditaRodovia
encontra-se prontaem conexão com a BR-116 em MilagresBA, com uma diferença para menos de 137 km.
Exemplo: De Brumado a Milagres via Maracás, são 275
km.
Via Vitória da Conquista, são 412 km.
Que sirva como
exemplo para a população da Região Metropolitana de Salvador,
que clama pela falta de
uma saída terrestre
digna para o sul, obrigando-se a deslocar-se
cerca de 100 km em
direção ao norte até
Feira de Santana para
depois voltar ao rumo desejado.
Uma Ponte é bem vinda para travessia de Salvador para
a Ilha de Itaparica para conectar cidades do sul com redução
de tempo e custos nos deslocamentos pelos municípios
de Nazaré, Santo Antônio de Jesus e Amargosa até a
conexão com a BR-116 em Milagres-BA., com o livre direito
de partir para o destino desejado.
Assim, teríamos uma distância de Brumado a Salvador
com pouco mais de 398 km.
Nas grandes Metrópoles existem pontes até por baixo
do mar, como exemplo da Suécia para a Dinamarca.
Em 1991, os goDinamarca
vernos da Dinamarca e
da Suécia combinaram
em construir uma ponte com 16 km de extensão, 50% dela por
baixo do mar para
conectar os dois países.
Tendo a dita ponte
concluída no dia 14
de agosto de 1999,
seis horas depois a
Princesa Real Vitória da
Suécia
Suécia com o Príncipe
Frederik da Dinamarca encontraram-se sobre aquela ponte
para consolidar a união da Dinamarca com a Suécia.
Maravilhas da Engenharia! Pontes com travessia por
baixo do mar, conectando países.
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Quero utilizar este veículo de comunicação de largo alcance em Brumado e região
para dizer e demonstrar que Adalberto Prates
é um grande Brumadense e lhe prestar uma
justa e merecida homenagem.
Nasceu em Ituaçu, começou sua vida
profissional em Vitória da Conquista, mas foi
Brumado que ele escolheu para desenvolver
seus projetos e realizações.
Ainda solteiro, formou-se em Química
Industrial, a distância, pelo Instituto Cientifico
de Química do Rio de Janeiro, o que o
inspirou na criação de uma fábrica de
bebidas, cujo carro-chefe foi o famosoVinho
de Jurubeba Lobo, muito conhecido de
Cachoeira, na Bahia, até a cidade de Montes
Claros, em Minas Gerais.
Na mesma época (década de 50), fundou
o primeiro Jornal de Brumado.
Casou-se em Brumado, com a Professora
Maria de Lourdes Prates, com quem teve quatro
filhos: Eu (o mais velho), Célia, Beth e Cleide.
Depois, quando eu ainda era muito
pequeno, fundou uma fábrica de colchões
de molas, usando a mais avançada tecnologia
disponível à época. Adalberto sempre foi um
homem à frente do seu tempo.
Mais tarde, - e isso eu me lembro com
mais clareza - abriu e operou durante muitos
anos a 1ª loja de móveis desta cidade, a
SIMPERBEL MÓVEIS, acrônimo que significa:
Simplicidade, Perfeição e Beleza. Naquela loja
ele ganhava a vida e reunia amigos. Lá foi
onde, aos 11 ou 12 anos, comecei a minha
"carreira profissional" como atendente e
limpador dos móveis em exposição. Desde
cedo, ele me ensinou o valor do trabalho.
Após a sua aposentadoria como comerciante, deu continuidade a outra grande ação
empreendedora: construir casas. E foram
muitas. Com certeza, as mais arrojadas do
seu tempo, seja do ponto de vista arquitetônico ou dos seus endereços (para quem não
sabe, foi ele opioneiro da Av. Otávio
Mangabeira, então Campo de Aviação).
Mas essas não foram as únicas realizações do meu pai. Sem nunca ter tido aspirações políticas (o que considero uma pena),
ele sempre foi um entusiasta do progresso
de Brumado. Lembro-me de inúmeras
situações em que ele atuou para o bem da
cidade, e cito: movimento pela fundação do
hospital; recepção de sinal de televisão;
tentativa de trazer uma rádio para Brumado
(isso na década de 60 ou 70 era uma grande
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ousadia), além de muitas outras ações que
minha memória de criança não foi capaz de
reter.
Mesmo agora, com mais de 80 anos, ele
não para. Com grande entusiasmo, está
escrevendo um livro em que conta a História
da Família Prates.
Entretanto, em meio a todas as suas
iniciativas, uma merece, neste momento, um
destaque todo especial. Cresci vendo meu
pai às voltas com desenhos de mapas, que
buscavam o caminho mais adequado para
ligar Brumado a Salvador, aproveitando
trechos já existentes (pavimentados ou não)
e sugerindo a abertura de outros. Era um
trabalho que envolvia, além de criatividade e
raciocínio lógico (dois dos seus maiores
talentos), muitos gastos com viagens,
telefonemas e consultas a profissionais e
autoridades. Teve apoiadores, mas não foram
muitos. Pagava tudo do próprio bolso.
Carregava debaixo do braço esses desenhos,
tentando incansavelmente angariar apoio ao
projeto. Nisso se foram três ou quatro décadas,
mas ele nunca deixou de acreditar e de lutar.
Ele dizia:
- Meu filho, um dia vai haver uma estrada
com cerca de 400 km que tornará possível
se tomar o café da manhã em Brumado e
almoçar em Salvador. Se voltarmos 40 anos
no tempo, lembraremos que essa mesma
viagem (de 654 km, passando por Conquista)
durava cerca de 10 horas.
Agora, com enorme satisfação e orgulho,
vejo que o projeto dele se realiza. Os anos
se passaram, os sucessivos governos foram
abrindo e asfaltando uma estrada aqui, outra
ali. Pessoas influentes foram se juntando e o
resultado é que aquele caminho que meu
pai sonhou e desenhou, hoje existe, para o
conforto e o bem-estar de todos os Brumadenses e moradores de cidades vizinhas.
Por tudo isso, quero dizer que essa estrada
(ou conjunto de estradas) tem oficialmente
muitas designações (BA isso... BR aquilo), mas,
pra mim, ela só tem um nome: ela se chama
Rodovia Adalberto Prates.
Parabéns, Brumado. Parabéns, Meu Pai.
(*) Adalberto Prates Jr é Administrador de
Empresas, Diretor Executivo da Mikatys Empreendimentos Imobiliários Ltda, empresa Portuguesa
do ramo de construção civil, com atuação em
Salvador e Fortaleza. Orgulha-se muito de ser filho
de Maria de Lourdes e Adalberto Prates.

CIRCULAÇÃO NOS MUNICÍPIOS: Abaíra, Anagé, Andaraí,
Aracatu, Barra da Estiva, Bom Jesus da Lapa, Boninal, Boquira,
Botuporã, Brumado, Caculé, Caetité, Candiba, Caraíbas,
Carinhanha, Caturama, Côcos, Condeúba, Contendas do Sincorá, Coribe, Correntina, Dom Basílio, Érico Cardoso, Feira da
Mata, Guajeru, Guanambi, Ibiassucê, Ibicoara, Ibotirama, Igaporã,
Iramaia, Ituaçu, Iuiu, Jacaraci, Jussiape, Lagoa Real, Licínio de
Almeida, Livramento de Nossa Senhora, Macaúbas, Maetinga,
Malhada, Malhada de Pedras, Matina, Mirante, Mortugaba,
Mucugê, Novo Horizonte, Oliveira dos Brejinhos, Palmas de
Monte Alto, Paramirim, Paratinga, Piatã, Pindaí, Piripá, Presidente
Jânio Quadros, Riacho de Santana, Rio de Contas, Rio do Antônio,
Rio do Pires, Santa Maria da Vitória, São Félix do Coribe, Seabra,
Sebastião Laranjeiras, Serra do Ramalho, Sítio do Mato, Tanhaçu,
Tanque Novo, Tremedal, Urandi e Vitória da Conquista.
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GOVERNADOR RUI COSTA ENTREGA MAIS DE R$ 1 MILHÃO
EM EQUIPAMENTOS PARA CONSÓRCIO CHAPADA FORTE
No sábado (03), o governador Rui Costa (PT) cumpriu
agenda de compromissos em
Andaraí, na região da Chapada
Diamantina, acompanhado dos
senadores Otto Alencar (PSD)
e Jaques Wagner (PT), quando
entregou equipamentos que
serão utilizados pelos 29
municípios que fazem parte do
Consórcio Intermunicipal de
Desenvolvimento do Circuito
do Diamante, conhecido também como Chapada Forte.
"Hoje é a entrega de
equipamentos de ônibus
escolares, mas é o fortalecimento de uma ideia, de que a
união faz a força, faz a diferença. Então, a união dos prefeitos
com apoio Governo do Estado
pode transformar para melhor,
tanto a infraestrutura do
Estado, como aumentar e
potencializar e organizar as
cadeias produtivas, ou seja,
fazendo com que a agricultura
familiar produza mais com a
qualidade melhor e o agricultor familiar possa ganhar mais
dinheiro, possa melhorar
qualidade de vida e sustentar
com dignidade, com bom
padrão de vida a sua família",

afirmou o governador.
O investimento de R$ 1,3
milhão, aplicado por meio da
Secretaria Estadual de Agricultura, garantiu a entrega de um
caminhão-pipa, uma motoniveladora, e um trator esteira para
o Consórcio Chapada Forte.
Rui Costa também entregou a
reforma e ampliação da sede
do Consórcio Chapada Forte,
que contou com investimento
de mais de R$ 90 mil. Também
foram entregues sete ônibus
escolares que irão atender os
municípios de Andaraí, Itaetê,
Ruy Barbosa, Boa Vista do

Tupim e Iaçu.
Na ocasião, o governador
Rui Costa recebeu do Consórcio Chapada Forte o título de
cidadão chapadeiro, e comentou o balanço nacional feito
pelo portal G1, mostrando que
em dois anos e meio de
mandato, o governador da
Bahia cumpriu 36 promessas
de campanha - confira mais
aqui. "Olha, eu me sinto
orgulhoso de mais uma vez,
ao longo de seis anos, o meu
governo, ser entre os 27
governadores aquele que mais
cumpriu o que se comprome-

teu a fazer, mas nós queremos
mais, nós queremos finalizar
nosso governo executando
praticamente tudo que nós
nos comprometemos".
AUT
ORIZAÇÕES - DuAUTORIZAÇÕES
rante a agenda em Andaraí, o
governador autorizou a Secretaria Estadual de Infraestrutura
(Seinfra) a celebrar convênio
com o consórcio Chapada
Forte para a realização de
serviços de manutenção e
conservação de rodovia. O
investimento realizado pelo
Governo do Estado é de mais
de R$ 1,8 milhão. Ainda foi

autorizado que a Secretaria de
Desenvolvimento Rural (SDR)
celebre convênio com o Chapada Forte para assistência
técnica, extensão rural (ATER),
regularização fundiária e
ambiental, entre outras ações.
Para esta ação foram destinados mais de R$ 7,7 milhões.
Integram o Consórcio
Chapada Forte os municípios
de Abaíra, Andaraí, Barra da
Estiva, Boninal, Ibicoara, Boa
Vista do Tupim, Iraquara,
Itaberaba, Itaetê, Lajedinho,
Lençóis, Marcionilio Souza,
Piatã, Palmeiras, Nova Redenção, Seabra, Mucugê, Souto
Soares, Wagner, Bonito, Ibiquera, Iramaia, Nova Redenção, Rio de Contas, Utinga, Piritiba, Novo Horizonte e
Macajuba. Participaram da
agenda do governador em
Andaraí os secretários de
educação, Jerônimo Rodrigues; de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti; de agricultura,
João Carlos Oliveira; de
relações Institucionais, Luiz
Caetano; de Desenvolvimento Rural, Josias Gomes e
o chefe de gabinete do governador, Cícero Monteiro.''

EX-PREFEITO DE LENÇÓIS É PUNIDO POR NEPOTISMO
ASCO
M/T
CM
-B
A
ASCOM/T
M/TCM
CM-B
-BA
Os conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios
da Bahia (TCM-BA) acataram
denúncia formulada contra o
ex-prefeito de Lençóis, Marco
Airton Alves de Araújo, em
razão da nomeação de familiares para cargos de confiança sem
comprovação de qualificação
técnica, o que configura nepotismo. A irregularidade foi
praticada nos exercícios de
2018 a 2020. O conselheiro
Mário Negromonte, relator do
parecer, multou o gestor em R$
3 mil. Cabe recurso da decisão.
Segundo a denúncia, o exprefeito nomeou sua filha,
Giovana Aguiar Alves de
Araújo, para o cargo de
Secretária Municipal de Administração; a esposa do seu

filho, Ana Carolina Cavalcante,
para o cargo de Secretária de
Ação Social e Gestora do
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS; e a sua
esposa, Andiara Pereira Aguiar
de Araújo, para o cargo de
Secretária Municipal de Saúde
e Gestora do Fundo Municipal
de Saúde.
Para o conselheiro Mário
Negromonte, o gestor não
apresentou a documentação
necessária à comprovação de
especialização técnica das
servidoras para o preenchimento dos cargos. Foram
encaminhados apenas currículos simples, sem qualquer
prova documental das descrições de qualificação ali
apontadas. O relator ainda
destacou, em seu voto, que "a
interpretação mais recente da

Súmula Vinculante nº 13 do
Supremo Tribunal Federal
expõe que, apesar desta súmula não se aplicar aos cargos
de natureza política, resta,
ainda, a necessidade de se
comprovar a qualificação
técnica e a idoneidade moral
dos agentes políticos nomeados, o que não foi atendido
pelo gestor".
O procurador do Ministério Público de Contas (MPC),
Guilherme Costa Macedo,
também se manifestou pela
procedência da denúncia, com
aplicação de multa ao gestor.
Recomendou, ainda, a formulação de representação ao
Ministério Público Estadual
(MP-BA), por entender que a
defesa não logrou êxito em
comprovar a qualificação
técnica das nomeadas.
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IBIASSUCÊ: MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR
RECEBEM NOVO TREINAMENTO DO SIPIA/CT
AUGUS
TO JA
CK
SON
AUGUST
JACK
CKSON
No mês de junho, nos dias
16 e 17 de junho, a Prefeitura
de Ibiassucê, através da Secretaria Municipal de Assistência
Social (SMAS), promoveu um
treinamento virtual e implantação oficial do Sistema de
Informação Para a Infância e
Adolescência - módulo Conselho Tutelar (SIPIA/CT) para
os conselheiros tutelares e
para a equipe técnica de
Gestão do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS) e
Vigilância Socioassistencial.
A atividade foi possível
graças à articulação da SMAS
com a Superintendência de
Apoio e Defesa aos Direitos
Humanos (SUDH), que é
vinculada à Secretaria Estadual
de Justiça, Direitos Humanos
e Desenvolvimento Social
(SJDHDS), e através da Coordenação de Proteção à Criança
e ao Adolescente (CPCA). A
SJDHDS vem realizando esse
tipo de capacitação através da
Escola de Conselhos e da
Caravana de Justiça Social
desde 2018, e agora, por conta

da pandemia de Covid-19, a
ação está sendo executada de
forma virtual. A atividade
contou com a participação
também de outros municípios
baianos como Iuiú, Guanambi,
Gavião, Uauá, Sebastião Laranjeiras, Barra do Choça, Feira da
Mata, Barro Preto dentre
outros. A mediação foi de
Liliane Tavares, coordenadora
do SIPIA na CPCA/SUDH/
SJDHDS e de Antônio Carlos
Ferreira, diretor da Associação
de Conselheiros e ex-Conselheiros Tutelares do Estado
da Bahia (ACTEBA).
Esta é a segunda grande
capacitação que os conselheiros tutelares de Ibiassucê
recebem sobre o sistema; a
primeira ocorreu ainda após a
posse do novo colegiado em
janeiro de 2020 e foi promovida inteiramente pela SMAS.
Além disso, foram dadas
outras orientações durante o
ano passado e realizada uma
reunião de alinhamento no
fim de maio deste ano. Do
município de Ibiassucê estiveram presentes as atuais conselheiras tutelares: Alessandra

O Sipia é uma plataforma nacional capaz de fornecer estatísticas e informações sobre as violações
dos direitos da criança e do adolescente. (Foto: Divulgação)

Farias Gomes Alves, Maria
Celeste Prado, Dasimar Rodrigues Ribeiro, Cristiélia Amado
de Almeida, e Angelina Novais de Freitas; o conselheiro
tutelar suplente: Ailton Neri de
Oliveira; o técnico de apoio à
Gestão do SUAS: Fabrício
Teixeira de Souza; o técnico de
apoio à Gestão do SUAS e à

Vigilância Socioassistencial:
Jhonatan Abreu de Araújo; a
Secretária Municipal de Assistência Social: Maria Placivana
Rocha Bispo.
O Sipia é uma plataforma
nacional qualificada de apoio
e retaguarda às ações federativas de planejamento, execução, monitoramento e avalia-

ção de políticas públicas
relacionadas à infância e à
adolescência. O banco de
dados é capaz de fornecer
estatísticas e informações
sobre as violações dos direitos
da criança e do adolescente,
permitindo a construção de
diagnósticos para subsidiar a
elaboração de políticas na área.

GUAJERU: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
AVANÇA NA AGENDA DE OBRAS EM JULHO
A Prefeitura de Guajeru publicou um balanço das ações
realizadas pelo Departamento
de Infraestrutura, que é vinculado à Secretaria Municipal de
Administração, neste mês de Julho. O mais recente é a execução de uma rede de abastecimento de água, que irá atender
vários moradores do bairro Jardim Paraíso. A ação, que aconteceu nessa terça-feira (13), contou com a parceria da Embasa.
Conforme o balanço, já
foram atendidas diversas
solicitações de serviços, como:
melhoramento do Campo de
Futebol Society; troca de rede
de água nas comunidades
rurais; patrolamento da estrada

que faz divisa com o município
de Presidente Jânio Quadros,
que já está na sua etapa final;
construção da Garagem Municipal; calçamento do lago da
igreja, que também está em
andamento; além da construção das secretarias de Educação e de Saúde, que se
encontram bem avançadas.
Para o secretário de Administração, Zé Carlos, "essas
conquistas passam por um
rigoroso planejamento e
empenho de toda a equipe
envolvida, agradeço ao prefeito Jilvan [Galego] Teixeira, pela
bela iniciativa, como também à
equipe do Departamento de
Infraestrutura."
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CACULÉ: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ENTREGA MAIS
DE 800 KITS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Na sexta-feira (09), a
Prefeitura de Caculé, através da
Secretaria Municipal da Educação e Cultura, realizou a
entrega de 870 kits de materiais para educação infantil dos
estudantes da rede pública
municipal de ensino com
idade entre 3 e 5 anos, como
livros, pasta, caderno, caderno
de desenho, lápis, giz de cera,

cola, entre outros. A ação foi
realizada na Praça da Lagoa,
em formato drive thru por
conta da pandemia de Covid19. A entrega mobilizou
dezenas de professores, que se
fantasiaram para recepcionar
os alunos beneficiados. Segundo a Prefeitura, o Investimento realizado pela de
aproximadamente R$ 100 mil.

PARAMIRIM: PREFEITURA ENDURECE MEDIDAS
PARA CONTER O AVANÇO DA COVID-19
Com o elevado aumento
do número de casos confirmados de Covid-19 nos últimos
dias em Paramirim, o prefeito
Gilberto Martins Brito (PSB)
decretou medidas restritivas
para conter a curva de transmissão da doença na cidade.
Os novos protocolos de
enfrentamento à pandemia
propõem a limitação de circulação, proibições de atividades
não essenciais, modificação no
horário de funcionamento dos
estabelecimentos comerciais e
proibição de funcionamento
de bares, restaurantes e similares nos finais de semana.
Conforme o novo decreto,
serão advertidos, multados e
até ter o alvará de funcionamento cassado os estabelecimentos que descumprirem as
regras. O documento prevê,
ainda, que a feira livre funcio-

A fiscalização será reforçada pela Vigilância Sanitária, Guarda Municipal e PM-BA. Denúncias podem
ser feitas, sendo assegurado o sigilo, através do Disk Denúncia Covid-19: (77) 99902 -1776.

nará somente com pessoas do
município.
O secretário municipal de
Saúde, Wesley Marques explicou que as medidas são
necessárias em virtude do
agravamento da situação atual.
"Volto a fazer um apelo para
mantermos as medidas de
prevenção, como uso de
máscara, álcool e o distanciamento social".
O uso de máscara em locais
públicos é obrigatório e está
previsto no decreto como forma
de reforço à norma já adotada
anteriormente. A gestão reforçará a fiscalização através da
equipe de Vigilância Sanitária,
com o apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar.
Denúncias podem ser feitas,
sendo assegurado o sigilo,
através do Disk Denúncia
Covid-19: (77) 99902 -1776.
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BRUMADO: RUI ENTREGA POLICLÍNICA REGIONAL Q
O governador Rui Costa
(PT), ao lado do prefeito de
Brumado, Eduardo Vasconcelos (PSB), entregou a nova
Policlínica Regional de Saúde,
em Brumado, no dia 05. Esta
é a 18ª unidade do modelo
entregue pelo Governo do
Estado. Ela atenderá a demanda de 16 municípios para
diversas especialidades, alcançando cerca de 320 mil
baianos em 16 municípios.
"Esse modelo de gestão
compartilhada significa que
estamos oferecendo uma
qualidade e quantidade de
serviços que não seria possível
oferecer à população sem a
união do Estado e municípios.
Se até países muito ricos, como
a Alemanha, fazem saúde
pública regionalizada para
ofertar uma saúde de mais
qualidade aos seus habitantes,
não seríamos nós, que não
temos nem de longe a riqueza
desses países, que deixaríamos
de fazer", destacou o governador, que aproveitou a oportunidade para agradecer a parceria dos municípios. "O funcionamento da Policlínica Regional
de Saúde requer uma arquitetura política e institucional em
que convida e aglutina prefeitos
e prefeitas para, juntos, gerirem
e assumirem um equipamento
dessa envergadura. Sinto muito
orgulho de, juntos, podermos

cumprir o importante objetivo
de cuidar da saúde do povo
baiano", ressaltou.
A Policlínica localizada em
Brumado contou com um
investimento de cerca de R$
28 milhões distribuídos entre
os custos da obra e de equipamentos. A obra de construção do prédio foi coordenada pela Companhia de
Desenvolvimento Urbano do
Estado (Conder). A partir desta
terça-feira (6), a população dos
municípios consorciados passam a contar com serviços
ambulatoriais especializados e
exames de alta complexidade.
Juntamente com a Policlínica,
foram entregues 10 microônibus para o transporte de
pacientes. Para manter o
funcionamento da unidade,
Governo do Estado também
arca com 40% dos custos. Os
outros 60% são divididos
entre os municípios consor-

ciados, proporcionalmente à
população de cada um. Os
atendimentos na unidade são
realizados por agendamento,
o que garante um serviço
rápido e sem filas.
A Policlínica Regional em
Brumado foi instalada em uma
área de 3,2 mil metros quadrados e atenderá nas especialidades de Angiologia, Cardiologia, Endocrinologia,
Gastroenterologia, Neurologia,
Otorrinolaringologia, Oftalmologia, Urologia, Pequenos Procedimentos Cirúrgicos, Ginecologia, Pneumologia, Dermatologia, Reumatologia, Anestesia e Ortopedia. Também são
oferecidas especialidades não
médicas: Farmácia Clínica,
Enfermagem, Psicólogo e
Nutricionista e exames de
MAPA, Holter, Ecocardiograma,
ergometria, eletrocardiograma,
eletroencefalograma, endoscopia digestiva, ultrassono-

grafia Doppler, RX, Ressonância
Magnética e Tomografia.
Fazem parte do Consórcio
da Policlínica Regional os
seguintes municípios: Barra da
Estiva, Boquira, Brumado,
Caturama, Contendas do
Sincorá, Dom Basílio, Érico
Cardoso, Ibicoara, Ibipitanga,
Ituaçu, Jussiape, Livramento de
Nossa Senhora, Paramirim, Rio
de Contas, Rio do Pires e
Tanhaçu. Além do secretário
estadual de Saúde, Fábio VilasBoas, participaram da agenda
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UE ATENDERÁ 320 MIL BAIANOS DE 16 MUNICÍPIOS

em Brumado os secretários
estaduais de Relações institucionais, Luiz Caetano; de
agricultura, João Carlos Oliveira; e de Educação, Jerônimo
Rodrigues; e diversos prefeitos
dos municípios atendidos.
Na ocasião, o governador
realizou a entrega de equipamentos para os Consórcios de
Desenvolvimento Sustentável
Intermunicipal do Alto Sertão,
Bacia do Paramirim e Vale do
Rio Gavião. Foram entregues
três motoniveladoras e um rolo

compactador. Rui também
entregou dez ônibus escolares
que irão atender nove municípios: Brumado , Caculé, Malhada
de Pedras, Maetinga, Presidente
Jânio Quadros, Tanque Novo,
Boquira, Paramirim e Jacaraci.
O governador autorizou a
SIHS/Embasa a expedir ordem
de serviço para a conclusão
da obra de implantação do
Sistema de Abastecimento de
Água de Samambaia e Pé do
Morro. Ainda na oportunidade, Rui autorizou a Secretaria de Educação a iniciar o
processo licitatório para contratação de empresa com vistas à
modernização do Colégio
Estadual de Brumado (CEB)
com implantação de campo
society, vestiário, cobertura da
quadra poliesportiva, refeitório
e auditório. Também foi dada
autorização à Secretaria de
Educação e à Conder para que
iniciem processo licitatório para
contratação de empresa com
vistas à construção de nova
unidade escolar de 12 salas,
com auditório, refeitório e
implantação de complexo
poliesportivo com piscina
semiolímpica, campo society, pista
de atletismo e manutenção no
ginásio existente. Por fim, o
governador visitou a Delegacia
de Polícia Civil de Brumado
(20ª Coorpin) e anunciou que
o prédio passará por reforma.
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GUAJERU: DURANTE A FEIRA DA AGRICULTURA
FAMILIAR, DEPUTADOS E PREFEITO ENTREGAM TRATOR

Foi realizada na sexta-feira,
dia 09/07, a Feira da Agricultura Familiar em Guajeru. O
evento contou com a presença
de feirantes, lideranças políticas e comunitárias, equipe do
governo municipal, prefeito
Jilvan 'Galego' Teixeira, vice-

prefeito Gilberto Cangussu,
Deputado Estadual Zé Raimundo e Deputado Federal Waldenor Pereira. Na oportunidade,
os parlamentares, em parceria
com a Prefeitura Municipal,
aproveitaram para realizar a
entrega de um trator agrícola

para a Associação de Sanguessuga. A feira, que é importante

para a comercialização de
produtos dos pequenos pro-

dutores rurais, ocorre todas as
sextas-feiras.

AEROPORTO DE GUANAMBI PODE CACULÉ: OBRAS DA
RECEBER VÔO REGULAR DA AZUL NOVA SEDE DA SEMEIA
Na quarta-feira (07), no
Aeroporto Municipal Isaac
Moura Rocha, em Guanambi,
o prefeito Nilo Coelho (DEM),
acompanhado dos secretários
municipais, recepcionaram o
assessor da presidência da
Azul Linhas Aéreas, Ronaldo
Veras; o diretor de Terminais e
Aeroportos da Secretaria
Estadual de Infraestrutura
(Seinfra), Denison de Oliveira;
e os técnicos que irão verificar
as condições estruturais para
o início da operação de um
voo regular no local.
Em entrevista coletiva,
Ronaldo Veras disse que a
expectativa é que o voo inaugural aconteça em setembro,
com uma linha ligando até
Belo Horizonte (MG). "Estamos
muito entusiasmados para que
a gente possa programar a
operação, a princípio com um
avião ATR-72, para 70 passageiros, ligando a Belo Horizonte, que é um grande hub
de operação nosso, e ligando
ao Brasil e ao Mundo", disse
Ronaldo Veras, relembrando
ainda que "já estivemos aqui
em outra ocasião, com a
empresa Azul, que fez um
levantamento das necessida-

ESTÃO FINALIZADAS

O encontro ocorreu na manhã dessa quarta-feira, dia 07/07, no
Aeroporto Municipal Isaac Moura Rocha. (Foto: Divulgação)

des, e nós cumprimos estas
condições todas que foram
feitas na época. Hoje eu tenho
certeza que vamos vão fazer
uma vistoria no nosso aeroporto e não vai encontrar nada
par ser feito. Pelo que vimos
aqui hoje, o aeroporto está
pronto para operação".
O prefeito Nilo Coelho
declarou que sua gestão está
focada em colocar os voos

regulares para operar, e está
trabalhando com parceria com
os órgãos e governos. "Será
um sucesso, acredito nisso,
Guanambi polariza mais de
40 cidades e será uma conquista para Guanambi e toda
a região, eu darei todo apoio
que for necessário pela Prefeitura de Guanambi para a
implantação desta linha regular", disse o gestor.

A Prefeitura de Caculé entregou a nova sede da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento, da Agricultura e
do Meio Ambiente (SEMEIA). O novo espaço conta com
estacionamento amplo, pátio para disposição dos
maquinários agrícolas, além de salas amplas que certificam
a qualidade ao atendimento do produtor e produtora rural.
"O compromisso com o bem-estar da população tem
sido marca registrada da gestão, que tem elaborado diversos
projetos a fim de ampliar os espaços de atendimento do
serviço público, impactando positivamente na qualidade do
serviço", destacou a Prefeitura em nota, sinalizando ainda
que as sedes de "outras secretarias [municipais] serão
reformadas e realocadas para novos espaços e, todos os
projetos estão sendo pensados para que a aplicação e
realização das obras sejam feitas de forma ordenada sem
gerar fortes impactos para os moradores que dependem
dos serviços."
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GOVERNO DE GUANAMBI CELEBRA APROVAÇÃO DE PROJETO
QUE VIABILIZA EDITAL EMERGENCIAL DE CULTURA
A Câmara de Vereadores de
Guanambi aprovou, na segunda (28), o Projeto de Lei N.º
17/2021, que dispõe de ações
emergenciais destinadas ao
setor cultural. Segundo informações da gestão municipal, um
vereador chegou a propor um
Projeto de Lei para estabelecer
um teto máximo de R$ 300 mil
para todos os editais publicados
no ano. Ainda segundo a
gestão municipal, caso o referido projeto de vereador fosse
aprovado, seria prejudicado o
planejamento da gestão municipal em realizar mais editais
com valores significativos,
enquanto o PL 17/2021, encaminhado pelo Poder Executivo
e aprovado pela Câmara de

Vereadores indica cada ponto
do novo edital emergencial.
Durante a tramitação do PL
17/2021, o mesmo vereador
ainda tentou apresentar uma
emenda estipulando um novo
valor para o edital, de R$ 300
mil, mesmo já tendo sido
detalhados os investimentos
planejados pelo Executivo
Municipal. A emenda foi
considerada inconstitucional,
visto que a ordenação de
despesas é de competência
exclusiva do Poder Executivo.
Com a rejeição da emenda pela
maioria da Câmara, a aprovação
do PL 17/2021 deu autonomia
ao Executivo e à Secretaria de
Cultura ampliar e seguir investindo na cultura local.

CONDEÚBA ULTRAPASSA
A MARCA DE 10 MIL
DOSES APLICADAS

INVES
TIMENT
O
EM
INVESTIMENT
TIMENTO
BO
A HORA - Os exatos R$
BOA
199.985,00 contemplarão um
total de 135 prêmios para
Agentes Culturais de R$
1.111,00 e 20 (vinte) prêmios
para Espaços Culturais de R$
2.500,00, com duas Categorias e suas Modalidades. O
Secretário de Cultura de
Guanambi Victor Boa Sorte
esclareceu para a comunidade
cultural da cidade que o
recurso será investido em um
Edital no valor de R$ 200 mil

reais e contemplará diversos
atores culturais de Guanambi.
"Nossa intenção é pôr
fim na política de balcão; é
democratizar o acesso ao
recurso público cultural,
lançando de dois a três
editais anuais ao longo de
cada ano e não podemos
ficar engessados com limitação de recurso, seja de
200 ou 300 mil reais. A
Secretaria de Cultura Esporte
e Lazer pretende fortalecer
os Agentes Culturais e suas

diversas linguagens, reconhecendo, através de um prêmio,
a legitimidade dos trabalhadores e trabalhadoras da
Cultura, principalmente nesse
momento de pandemia, onde o setor artístico foi amplamente atingido economicamente. Este é o segundo
maior edital cultural emergencial do interior da Bahia,
perdendo apenas para Vitória
da Conquista, cidade com
mais de 340 mil habitantes",
afirmou Victor Boa Sorte.

PARAMIRIM: PAVIMENTAÇÃO EM
CARAÍBAS SEGUE ACELERADA

A Prefeitura de Condeúba anunciou nesta segundafeira (05), por meio de suas redes sociais, que o município
ultrapassou a marca de 10 mil doses de vacina contra
Covid-19 aplicadas. Na publicação, a prefeitura destaca que
essa notícia os deixa "imensamentes felizes, porque aos
poucos estamos chegando perto dos dias melhores". A
prefeitura também aproveita para reforçar a importância das
demais medidas contra a disseminação da Covid-19, mesmo
para as pessoas que já estão imunizadas: "Lembre-se que
mesmo vacinado, você pode se infectar com o COVID-19 e
transmitir para outras pessoas. O cuidado, as máscaras e o
distanciamento social seguem sendo uma arma poderosa,
assim como a vacina."

ASCOM/PMP
A obra de pavimentação
de diversas ruas na comunidade de Caraíbas seguem
em ritmo acelerado. Na
quinta-feira (1º), foi iniciada
a colocação de brita e compactação com rolo com-

pressor e posteriormente
será usada uma película
chamada de emulsão asfáltica. A obra também compreende a construção de
meio-fio e sarjeta. Estão
sendo investidos mais de R$
550 mil para o asfaltamento
de mais de 7 mil metros

quadrados de ruas. A mesma
é fruto de convênio entre o
município e a COODEVASF.
A Administração Municipal
está investindo na busca de
pavimentações para diversas
regiões, uma vez que esta é
uma das principais demandas
do município.
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BRUMADO: VEREADORA VERIMAR PARTICIPA DE REUNIÃO
QUE DEFINE LOCAL PARA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR
Na manhã dessa quartafeira (14), o secretário municipal de Agricultura, Meio
Ambiente e Recursos Hídricos,
a presidente da Câmara de
Vereadores Verimar do Sindicato (PT) e agricultores familiares participaram de uma reunião, que definiu o Mercado
do Bairro São Félix como sendo
o local onde será instalada a
Feira da Agricultura Familiar.
Responsável pela indicação
do projeto, a vereadora Verimar
do Sindicato classificou o
evento como "mais uma de
muitas conquistas do nosso
mandato parlamentar na Câmara Municipal". A vereadora
declarou ainda que vai lutar
para que os "agricultores
possam crescer e desenvolver
no município", com a implantação da Escola Família Agrícola

A vereadora declarou ainda que irá lutar para que os "agricultores possam crescer e desenvolver no
município", com a implantação da Escola Família Agrícola. (Foto: Divulgação).

(EFA). De acordo com Verimar:
"é de suma importância a
educação voltada para a
realidade do campo como
forma de garantir acesso,

fortalecer a cidadania e o
desenvolvimento para centenas de famílias que vivem da
agricultura familiar em Brumado". As declarações foram

dadas em entrevista ao Sudoeste Acontece.
Já o Secretário Márcio
Aguiar anunciou que a Feira
da Agricultura Familiar funcio-

nará das 07h às 16h, sempre
aos sábados. De início, serão
25 barracas, onde os produtores poderão vender e expor
seus produtos na Feira da
Agricultura Familiar, sem
atravessadores. "Vamos nos
reunir na próxima segundafeira (19) para agendar quando iremos começar", declarou
o secretário.
A Escola Família Agrícola,
cuja implantação é defendida
pela Vereadora Verimar do
Sindicato, é uma instituição
educativa de ensino formal,
sem fins lucrativos, com disciplinas da Base Nacional
Comum e disciplinas voltadas
para o setor agrícola. Conta
com internet banda larga,
reciclagem de lixo, refeitório,
biblioteca, laboratório de
informática e sala de leitura.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ 14.592.836/0001-37

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU
CNPJ 14.105.712/0001-80

CARTA CONVITE Nº 010/2021 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de cortinas para os gabinetes,
presidência, e áreas administrativas desta Casa Legislativa. CONSIDERANDO que após apreciação do valor apresentado pela
Empresa DORIVALDO SILVA MOITINHO, foi mantida a decisão exarada pela Presidente da Comissão de Licitação, a qual
habilitou e declarou vencedora da Carta Convite n.º 010/2021 a licitante DORIVALDO SILVA MOITINHO, inscrita no CNPJ/MF
sob o n.º 02.964.662/0001-07, nos termos previstos na decisão da respectiva pasta licitatória; CONSIDERANDO, ainda, que tal
decisão visa garantir a melhor proposta para a Administração Pública, além de homenagear os princípios norteadores da
atividade administrativa, ADJUDICO E HOMOLOGO o resultado apresentado pela Presidente da Comissão de Licitação da
Câmara Municipal de Brumado, constante da ata da Carta Convite n.º 010/2021, para que atinjam os seus legais e necessários
efeitos. Publique-se e cumpra-se. Brumado-BA, 01 de julho de 2021. VERIMAR DIAS DA SILVA - Presidente da Câmara Municipal
de Brumado.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N º. 020/2021 - UASG: 983339 - OBJETO: Contratação de empresa para
fornecimento de equipamentos de informática para as Unidades Básicas de Saúde do Município de Aracatu - BA, com o objetivo
de informatização das equipes de saúde da família, por meio da implementação de prontuário eletrônico, conforme a Portaria
nº 3393/2020. Entrega das Propostas: a partir de 12/07/2021 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
22/07/2021 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. O Edital e seus anexos estão disponíveis aos interessados no
www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações com a Comissão Permanente de Licitações, nos dias úteis, das 08h às 12h,
de segunda a sexta ou pelo e-mail: licitacao@aracatu.ba.gov.br. Aracatu -BA. 09/07/2021. Tobias Costa da Silva - PREGOEIRO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 - OBJETO: Aquisição de materiais de escritório e prestação de serviços com encadernação,
para manutenção dos serviços desta Casa Legislativa. CONSIDERANDO que após apreciação do valor apresentado pela
Empresa RC & M COMERCIAL LTDA -ME, foi mantida a decisão exarada pela Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a qual
habilitou e declarou vencedora do Pregão Presencial n.º 012/2021 a licitante RC & M COMERCIAL LTDA -ME, inscrita no CNPJ/
MF sob nº05.400.934/0001-34, nos termos previstos na decisão da respectiva pasta licitatória; CONSIDERANDO, ainda, que
tal decisão visa garantir a melhor proposta para a Administração Pública, além de homenagear os princípios norteadores da
atividade administrativa, ADJUDICO E HOMOLOGO o resultado apresentado pela Pregoeira Oficial e membros da Equipe de
Apoio da Câmara Municipal de Brumado, constante da ata do Pregão Presencial n.º 012/2021, para que atinjam os seus legais
e necessários efeitos. Publique-se e cumpra-se. Brumado-BA, 01 de julho de 2021. VERIMAR DIAS DA SILVA MEIRA - Presidente
da Câmara Municipal de Brumado.
RESUMO DE CONTRATOS - MÊS DE JUNHO/2021
EXTRATO DO CONTRATO N°. 036/2021 - Contratante: Câmara Municipal de Brumado. Contratada: TELEFONICA BRASIL S/
A. CNPJ: 02.558.157/0001-02. Endereço: Av. Luiz Carlos Berrini, 1376, na cidade de São Paulo, CEP: 04571-000, Estado de São
Paulo. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal Smp), com tecnologia 4g ou superior, para o fornecimento de 20 (Vinte) linhas móveis de acesso Móvel Pós-Pago, com
fornecimento de apenas os chips em regime de comodato e a aquisição dos aparelhos celulares, em conformidade com a lei
geral das Telecomunicações e demais normas regulamentadoras emitidas pela Agência Nacional De Telecomunicações Anatel. Valor Global: R$40.176,28 (Quarenta mil, cento e setenta e seis reais e vinte e oito centavos). Sendo R$36.160,00 (Trinta
e seis mil, cento e sessenta reais) referente a 20 (vinte aparelhos celular Smartphone) e R$4.016,28 (Quatro mil dezesseis reais
e vinte oito centavos) referente aos serviços. Validade: 12 (doze) meses. Data Assinatura: 14/06/2021. Fundamento Legal:
Pregão Presencial - Licitação n.º 009/2021.
EXTRATO DO CONTRATO N°. 037/2021 - Contratante: Câmara Municipal de Brumado. Contratada: SIEPS SEGURANÇA
ELETRONICA LTDA. CNPJ: 34.412.354/0001-04. Endereço: Av. Dr. Antônio Mourão Guimarães, 37 sala 1 andar 1 - Brumado
Bahia - Bairro - Centro - CEP 46100-000. Objeto: Contratação de empresa especializada de sistemas de segurança eletrônico,
acionamento de ronda no local mediante suspeitos ou disparo de alarme com manutenção do sistema eletrônico. Valor Global:
R$4.200,00 (Quatro mil e duzentos reais). Validade: 31 de dezembro de 2021. Data Assinatura: 14/06/2021. Fundamento Legal:
Dispensa Licitatória Prevista no art. 24, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93.
CARTA CONVITE Nº 013/2021 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos,
consistentes no fornecimento de material em papelaria padronizada e outros serviços da Câmara Municipal de Brumado.
CONSIDERANDO que após apreciação do valor apresentado pela Empresa EUDÁLIO DOS SANTOS FERREIRA - ME, foi
mantida a decisão exarada pela Presidente da Comissão de Licitação, a qual habilitou e declarou vencedora da Carta Convite
n.º 013/2021 a licitante EUDÁLIO DOS SANTOS FERREIRA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.561.640/0001-04, nos
termos previstos na decisão da respectiva pasta licitatória; CONSIDERANDO, ainda, que tal decisão visa garantir a melhor
proposta para a Administração Pública, além de homenagear os princípios norteadores da atividade administrativa, ADJUDICO
E HOMOLOGO o resultado apresentado pela Presidente da Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Brumado, constante
da ata da Carta Convite n.º 013/2021, para que atinjam os seus legais e necessários efeitos. Publique-se e cumpra-se. BrumadoBA, 14 de julho de 2021. VERIMAR DIAS DA SILVA - Presidente da Câmara Municipal de Brumado.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N º. 021/2021 - UASG: 983339 - OBJETO: Contratação de empresa visando
aquisição de 04 (quatro) veículos 0km destinados as Secretarias do Município de Aracatu - BA. Entrega das Propostas: a partir
de 12/07/2021 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/07/2021 às 14h30 no site
www.comprasnet.gov.br. O Edital e seus anexos estão disponíveis aos interessados no www.comprasgovernamentais.gov.br.
Informações com a Comissão Permanente de Licitações, nos dias úteis, das 08h às 12h, de segunda a sexta ou pelo e-mail:
licitacao@aracatu.ba.gov.br. Aracatu. 09/07/2021. Tobias Costa da Silva.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N º. 022/2021 - UASG: 983339 - OBJETO: Contratação de empresa especializada
em prestação de serviços de locação mensal de veículos automotores com e sem motorista, com manutenção e seguro total,
visando atender às necessidades operacionais de diversas Secretarias e Gabinete da Prefeita, deste Município. Entrega das
Propostas: a partir de 12/07/2021 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 23/07/2021 às 08h30 no
site www.comprasnet.gov.br. O Edital e seus anexos estão disponíveis aos interessados no www.comprasgovernamentais.gov.br.
Informações com a Comissão Permanente de Licitações, nos dias úteis, das 08h às 12h, de segunda a sexta ou pelo e-mail:
licitacao@aracatu.ba.gov.br. Aracatu, 09/07/2021. Tobias Costa da Silva.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N º. 023/2021 - UASG: 983339 - OBJETO: Registro de preços para eventual
e futura contratação de empresa de prestação de serviços laboratoriais, compreendida em fornecimento de reagentes e insumos
laboratoriais, vinculada a cessão gratuita de equipamentos automatizados durante a vigência do contrato, para realização dos
exames em amostras humanas da Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Análise Patológica, no Laboratório Municipal.
Entrega das Propostas: a partir de 14/07/2021 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 26/07/2021
às 09:30h no site www.comprasnet.gov.br.O Edital e seus anexos estão disponíveis aos interessados no
www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações com a Comissão Permanente de Licitações, nos dias úteis, das 08h às 12h,
de segunda a sexta ou pelo e-mail: licitacao@aracatu.ba.gov.br. Aracatu. 13/07/2021. Tobias Costa da Silva - PREGOEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N º. 024/2021 - UASG: 983339 - OBJETO: Aquisição e prestação de serviços
funerários destinados a pessoas carentes deste Município. Entrega das Propostas: a partir de 14/07/2021 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 26/07/2021 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. O Edital e seus anexos
estão disponíveis aos interessados no www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações com a Comissão Permanente de
Licitações, nos dias úteis, das 08h às 12h, de segunda a sexta ou pelo e-mail: licitacao@aracatu.ba.gov.br. Aracatu. 13/07/2021.
Tobias Costa da Silva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 016/2021 - ID Nº 881034 - A Prefeitura Municipal de Caculé - Bahia, em
conformidade com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 1.652/2021,
Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público
que será realizado o Pregão Eletrônico nº 016/2021, tendo como objeto a aquisição de 01 Trator Pá Carregadeira para atender
ao Convênio nº 242/2021CAR/AJU em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento deste
Município, (conforme termo de referência), que será realizado no dia 16 de julho de 2021, às 10h00min, na sede desta Prefeitura,
através da plataforma www.licitacoese. com.br. Aos interessados o Edital estará à disposição na íntegra no link: Diário Oficial
do Município - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br) e/ou Portal da Transparência - Prefeitura Municipal
de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa - Nº
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26, Centro - Caculé/BA - CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais
atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 05 de julho de 2021. Pregoeiro: João Pedro
Ribeiro do Nascimento.
ERRATA AO EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 019/2021 DISPONÍVEL NO ACESSO A INFORMAÇÃO
CONFORME PRECONIZA A LC 131/2009 NO DIA 29 DE JUNHO DE 2021 - ONDE-SE-LÊ: 12.3. A empresa interessada deverá
sob pena de desclassificação realizar visita técnica junto a comissão de pregão informado de forma detalhada o método de
trabalho a ser desempenhado, objetivando ter pleno conhecimento das condições e da natureza dos trabalhos a serem executados,
devendo obter o Atestado de Visita Técnica - Anexo IX, onde receberá da Secretaria Municipal de Saúde por Marlene Gonçalves
ou por Camila Neves, esta visita deverá ser realizada até um dia útil antes da data da apresentação da Proposta ou seja até
o dia 14/06/2021 até as 12:00hs, o qual fará parte do credenciamento. LER-SE-A: 12.3. A empresa interessada deverá sob pena
de desclassificação realizar visita técnica junto a comissão de pregão informado de forma detalhada o método de trabalho a ser
desempenhado, objetivando ter pleno conhecimento das condições e da natureza dos trabalhos a serem executados, devendo
obter o Atestado de Visita Técnica - Anexo IX, onde receberá da Secretaria Municipal de Saúde por Marlene Gonçalves ou por
Camila Neves, esta visita deverá ser realizada até um dia útil antes da data da apresentação da Proposta ou seja até o dia 12/
07/2021 até as 12:00hs, o qual fará parte do credenciamento.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 021/2021 - A Prefeitura Municipal de Caculé - Bahia, em conformidade
com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.650/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente
a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público que o PREGÃO PRESENCIAL nº 021/2021, tendo
como objeto o registro de preços para o fornecimento de urnas e prestação de serviços funerários em atendimento as necessidades
das diversas secretarias deste Município, (conforme termo de referência), que seria realizado no dia 14/072021, às 10h00min,
na sede desta Prefeitura fica SUSPENSO para o dia 20/07/2021 no mesmo local e horário. Saliento que a suspensão se dá por
motivo de conveniência a administração pública. Aos interessados o Edital estará à disposição na íntegra no link: Diário Oficial
do Município - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br) e/ou Portal da
Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações junto ao setor competente,
estabelecido à Rua Rui Barbosa - Nº 26, Centro - Caculé/BA - CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via E-mail:
licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 12 de
julho de 2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 021/2021 - A Prefeitura Municipal de Caculé - Bahia, em conformidade
com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.650/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente
a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público que o PREGÃO PRESENCIAL nº 021/2021, tendo
como objeto o registro de preços para o fornecimento de urnas e prestação de serviços funerários em atendimento as necessidades
das diversas secretarias deste Município, (conforme termo de referência), que seria realizado no dia 14/072021, às 10h00min,
na sede desta Prefeitura fica SUSPENSO para o dia 20/07/2021 no mesmo local e horário. Saliento que a suspensão se dá por
motivo de conveniência a administração pública. Aos interessados o Edital estará à disposição na íntegra no link: Diário Oficial
do Município - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br) e/ou Portal da Transparência - Prefeitura Municipal
de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa - Nº
26, Centro - Caculé/BA - CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais
atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 12 de julho de 2021. Pregoeiro: João Pedro
Ribeiro do Nascimento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CNPJ 13.694.138/0001-80
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2021 - O Pregoeiro torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 25/21-PA 62/21, tipo menor preço por lote. Objeto: Registro de preços para futura e
eventual contratação de prestador de serviços (pessoa jurídica e/ou física) para locação de máquinas pesadas, com seus
respectivos motoristas e operadores, incluindo combustível, lubrificante e manutenção para serem utilizadas nas atividades da
Prefeitura Municipal e recuperação das estradas vicinais do município. Recebimento das Propostas e Habilitação: 7.7.21 a
21.7.21 até as 8:30h, Abertura das Propostas: 21.7.21 às 8:30h, Disputa: 21.7.21 às 9h - horário de Brasília. Edital disponível
em: Setor de Licitações Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba - BA, www.licitacoes-e.com.br ID n° 880553
ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba,
BA - 7.7.21. Antônio Alves de Lima - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ 13.284.658/0001-14
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com Decreto
Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 068, de 17 de Setembro de 2018, Decreto Municipal nº 066, de
07 de maio de 2013, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público o Edital de abertura
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 003/2021 do tipo menor preço Global, cuja sessão pública será no dia 20/07/
2021, às 09:00h na Sede da Prefeitura, situada à Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, Fone:
(77)3417-2252. OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviços de Captação, Alimentação e Transmissão de dados
junto ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria-SIGA deste Município, de acordo com as especificações constantes do Edital.
Informações na Sede da Prefeitura e através do e-mail: licitacaoguajeru@gmail.com. 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/diario-oficial. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com a Lei Federal
nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações, torna público o Edital de abertura da Licitação na Modalidade Tomada de Preços
nº 003/2021 do tipo menor preço Global, para o dia 02/08/2021, às 08:30h na Sede da Prefeitura, situada à Praça Antônio Carlos
Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, Fone: (77)3417-2252. OBJETO: Contratação de Empresa para prestar serviços de
Engenharia na Reforma do Centro de Saúde Mosenhor Valdemar, de acordo com as especificações constantes do Edital.
Informações na Sede da Prefeitura e através do e-mail: licitacaoguajeru@gmail.com. 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/diario-oficial. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
CNPJ 14.106.280/0001-21
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 006/2021 - O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, torna público a
realização de procedimento licitatório na modalidade de TOMADA DE PREÇOS autuado sob o nº 006/2021, Processo
Administrativo nº 137/2021, no dia 26 de julho de 2021, às 9h:00m, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, na
Sede da Prefeitura Municipal de Ituaçu, sita na praça Gilberto Gil, s/nº, visando a contratação de empresa para recuperação de
estradas vicinais no município de Ituaçú, conforme termo de referência constante do edital. Mais informações sobre o certame
no endereço precitado, de segunda a sexta- feira das 08:00 às 12h:00 e das 14h:00 às17h:00, bem como no site:
www.ituacu.ba.gov.br ou pelo e-mail: ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 07 de julho de 2021. Aleomar Gomes BritoPresidente da CPL.
AVISO DE L ICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 128/2021
- O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial, senhor Aleomar Gomes Brito,
devidamente nomeado através da Portaria nº 003/2021, no uso de suas atribuições legais, torna público a realização
de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO autuado sob o nº 003/2021, Processo Administrativo nº
128/2021, no dia 23 de julho de 2021, às 9h:00m na sala da Comissão de Pregão, na Sede da Prefeitura Municipal de Ituaçu,sita
na praça Gilberto Gil, s/nº, visando a contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de locação de
veículos, a fim de atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais desta Administração Pública, conforme
relação, quantitativos e especificações constantes no Edital e em seus anexos. O texto integral do edital (contendo todas as
informações sobre o certame) estará disponível na Comissão de Pregão no endereço precitado, de segunda a sexta-feira das
08:00 às 2h:00 e das 14h:00 às 17h:00, bem como no site:www.ituacu.ba.gov.br ou pelo e-mail:ituaculicitacao@gmail.com.Ituaçu/
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BA, ou pelo Portal: Bolsa de Licitações do Brasil- BLL www.bll.org.br, 13 de julho de 2021. Aleomar Gomes Brito-Pregoeiro.
AVISO DE L ICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 138/2021
- O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial, senhor Aleomar Gomes Brito,
devidamente nomeado através da Portaria nº 003/2021, no uso de suas atribuições legais, torna público a realização de
procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO autuado sob o nº 004/2021, Processo Administrativo nº 138/
2021, no dia 23 de julho de 2021, às 15h:00m na sala da Comissão de Pregão, na Sede da Prefeitura Municipal de Ituaçu,sita
na praça Gilberto Gil, s/nº, visando a contratação de empresa para a prestação de serviços de Terceirização de mão de obra
para apoio as atividades das secretárias deste município, conforme relação, quantitativos e especificações constantes no Edital
e em seus anexos. O texto integral do edital (contendo todas as informações sobre o certame) estará disponível na Comissão
de Pregão no endereço precitado, de segunda a sexta-feira das 08:00 às 2h:00 e das 14h:00 às 17h:00, bem como no
site:www.ituacu.ba.gov.br ou pelo e-mail:ituaculicitacao@gmail.com.Ituaçu/BA, ou pelo Portal: Bolsa de Licitações do BrasilBLL www.bll.org.br, 13 de julho de 2021. Aleomar Gomes Brito-Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
CNPJ: 13.677.109/0001-00
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 011/2021 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Objeto: Registro de
preços destinado a eventual e futura aquisição de material de construção civil, conforme edital e anexos. Data: 21/07/2021.
Horário: 08:00 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 14:00 h de segunda a quinta e na sexta- feira das 07:00 às 13:00 h. Site: www.jacaraci.ba.gov.br.
Fone: (77) 3466-2151. Jacaraci, 08 de Julho de 2021. João Paulo da Silva Souza - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS
CNPJ 14.106.561/0001-84
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 - A Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras-Ba, em acordo
com Decreto Municipal nº 017, de 04 de Março de 2021 e Decreto Municipal nº 018, de 04 de Março de 2021, Decreto Municipal
nº 019, de 04 de Março de 2021, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a
realização do Pregão Eletrônico nº 008/2021 do tipo menor preço Lote, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Aquisição de
Material e Equipamentos de Informática, Suprimentos e serviços de manutenção de Impressoras, Materiais e Serviços de
Recarga de Toner's de impressoras, para atender as necessidades das Secretarias Municipais, de acordo com as especificações
constantes do Edital. O pregão será realizado no site www.licitacoes-e.com.br, no qual encontra-se o edital completo. Demais
publicações e Edital deste processo serão divulgados no site Diário Oficial do Município: www.malhadadepedras.ba.gov.br.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 07/07/2021 até 16/07/2021 às 08:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 16/07/
2021, às 08:30h. Informações: licitacoes.malhadadepedras@gmail.com e (77) 3449-2120. Carlos Roberto Santos da Silva Prefeito Municipal.

COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITUAÇU LTDA
CNPJ nº 08.045.368/0001-88
Endereço: Fazenda Boa Sorte, s.n, Zona Rural - Serra do Gerais.
Tel.: (77) 3415-2188 - E-mail - neta.coopri@hotmail.com
CEP 46.640-000 - ITUAÇU - BA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A presidente do conselho de administração da COOPRI - COOPERATIVA DOS
PRODUTORES RURAIS DE ITUAÇU LTDA, no uso de suas atribuições estatutárias
conforme os itens "d" art. 37 e "e" do art. 49, convoca todos os cooperados matriculados,
em dias com suas obrigações para com esta cooperativa, para participarem de uma
Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 11 de Julho de 2021, em
primeira convocação com quórum de 2/3 (dois terços) ás 8:30 horas, em segunda
convocação com o quórum de metade mais um dos cooperados as 9:30 horas, ou em
terceira e ultima convocação com o quórum de no mínimo de 10(dez) cooperantes ás
10:30 horas, na sede desta entidade, onde serão tratados os seguintes assuntos da
ordem do dia:
1. Mudança do Conselho administrativo
2. Renovação de no mínimo 1/3 da Diretoria e do Conselho Fiscal conforme
Art. 45 e 54 do Estatuto;
3. O que ocorrer
Outrossim, para efeitos de quórum de instalação, fica esclarecido que, até a presente
data existem 31 (trinta e um) cooperados.
Ituaçu - Bahia, 06 de Julho de 2021.
VALDECI JUNIOR PIRES
Diretora Presidente

TRABALHE CONOSCO
L & M SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o n° 07.009.524./0001-92, com sede na Rua Vereador Paulo Chaves,
513 - Bairro Jardim Brasil - Brumado-BA, CEP 46.100-000, em cumprimento à Lei de
n° 8.213, de 24 de julho de 1991, que promove a integração de portadores de
necessidades especiais no mercado de trabalho, vem por meio deste informar aos
interessados, que estamos recebendo CURRÍCULO PARA PREENCHIMENTO DE
VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA). Os
interessados deverão enviar currículo para o e-mail: lm.servicos@hotmail.com Ou
entregar diretamente na sede da empresa, setor recepção.
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GUANAMBI: NILO COELHO ANUNCIA PACOTE DE OBRAS

Após cumprir agenda oficial em Brasília (DF) na segunda-feira (12), onde, ao lado do
deputado federal Arthur Maia
(DEM), se reuniu com 3 ministros e o presidente da República Jair Bolsonaro (Sem
Partido), o prefeito de Guanambi, Nilo Coelho (DEM),
anunciou oficialmente um
amplo conjunto de obras "que
resolverá gargalos esperados
há mais de 10 anos", garantiu
a Prefeitura, em nota, ressaltando que esse impacto "será
fundamentado na transformação e desenvolvimento da
cidade, com impactos na
mobilidade urbana, gestão e
economia do município". As

obras serão financiadas com
recursos municipais.
"São obras que há muito
tempo o povo esperava, e com
coragem, estamos enfrentando
desafios e anunciando melhorias em várias áreas", disse
Nilo, aproveitando para destacar o trabalho de sua gestão
no enfrentamento à pandemia
de Covid-19, "onde [Guanambi] dobrou os leitos clínicos, abriu um novo hospital
de campanha em parceria com
a Ânima/UniFG e adquiriu
novas ambulâncias UTI em
parceria com a FIPGuanambi",
além disso, o Município "é
destaque estadual na vacinação contra a Covid-19", com

35.616 pessoas que foram
vacinadas, pelo menos, com a
1ª dose, sendo que 1.012
receberam a vacina da Jansen,
que é de dose única, até às
17h dessa quarta (14), segundo a Secretaria da Saúde
da Bahia (Sesab).
PACO
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Almoxarifado Central
modernizará gestão - As

obras já tiveram início e estão
na fase de fundação. O espaço tem uma área de 1.400
m2 e será destinado ao
armazenamento de todo o
material das secretarias municipais, "reduzindo gastos com
aluguéis de imóveis, dinamizando e aumentando o controle dos materiais em sistema
todo automatizado em banco
de dados", explicou a Prefeitura.
A obra está localizada ao lado
da sede da Secretaria Municipal
de Assistência Social.
Tr ansf
orma
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Avv enida Sanitária em espaço
de lazer e preservação A urbanização da Avenida
Sanitária, na margem do Riacho
do Belém, contará com pistas
de caminhada e implantação
de iluminação pública, toda
em led, "melhorando toda
área, sem interferir no leito do
rio para garantir sua preservação, que será recuperada,
além criar mais um espaço para
atividade física", explicou a
Prefeitura, informando que já
foi feita a limpeza da área e
projeto já está finalizado,
restando o início das obras.
Pr
err
eir
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entregue dia 20 de novembro - A Praça José
Ferreira, localizada no centro,
está receberá estacionamentos,
banheiros e aparelhos para
práticas esportivas. A praça já
foi demolida e vai entrar na
fase de obras de drenagem,
visto que as inundações que
são um problema antigo da
área. A primeira fase da
licitação foi realizada e a
previsão de entrega é para o
dia 20 de novembro.
Novo Cemitério Municipal - Segundo a Prefeitura,
"a criação de um novo Cemitério [Municipal] irá resolver de
forma definitiva o colapso de
vagas no atual cemitério. A
área é de 50 mil m2, ou cerca
de 5 hectares2, e está sendo
preparada com 4 velatórios,
muro, ruamento interno e
iluminação. O espaço está
localizado na saída para
Matina, às margens da BA573. Também é projetada uma
avenida que ligará o novo
cemitério até a outra extremidade da cidade, interligando
com a BR-030. A previsão de
entrega é para março do
próximo ano.
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