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BOLSONARO SANCIONA COM VETO
PROJETO QUE REGULAMENTA O FUNDEB

O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta
terça-feira (28) o projeto que regulamenta o Fundo
de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).
O chefe do Executivo nacional optou por vetar um
trecho da medida. O veto foi sobre a previsão de
que estados e municípios poderiam movimentar
recursos do Fundeb para outras contas usadas por
prefeituras e governos estaduais.

Para o deputado federal Gastão Vieira (PROS-
MA), que foi relator do projeto na Câmara, a nova
lei vai proporcionar mais segurança jurídica aos
gestores públicos a partir de 2022. "Algumas coisas
que estavam pendentes, como pagar, por onde pagar
já foi resolvido por essa regulamentação. O conceito
de profissionais da Educação que podem receber
recursos do Fundeb também foi resolvido. A entrada
de profissionais de outras áreas, como psicólogos
vai entrar, mas pelos 30% do fundo e não pelos
70%", destaca.

A proposta foi aprovada pela Câmara dos
Deputados no dia 16 de dezembro, após passar pelo
aval do Senado Federal. O objetivo da matéria é
regulamentar pontos acerca do pagamento e o uso
dos recursos do fundo. Em dezembro de 2020, uma
regulamentação do Fundeb já havia sido aprovada,
mas os parlamentares preferiram aprofundar a
legislação sobre o tema.

A matéria sancionada adia de 2021 para 2023
a definição dos chamados "fatores de ponderação",
que estabelecem como será o rateio dos recursos
entre estados e municípios.

FUNDEB -FUNDEB -FUNDEB -FUNDEB -FUNDEB - O Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb)
é um fundo especial, composto por recursos
provenientes de impostos e das transferências dos
estados, Distrito Federal e municípios vinculados à
educação. Todo o recurso do fundo é redistribuído

para aplicação exclusiva na manutenção e no
desenvolvimento da educação básica pública, assim
como na valorização dos profissionais da educação,
incluída sua remuneração. É o que explica a
professora da Faculdade de Educação da Universi-
dade de Brasília (UnB), Catarina de Almeida.

"É o principal fundo para financiamento da
educação básica no Brasil. O Fundeb tem como grande
objetivo valorizar os profissionais da Educação e
garantir condições para que as escolas de educação
básica no Brasil possam ter condições de garantir o
direito à educação", pontua.

Promulgado em agosto de 2020 pelo Congresso
Nacional, o novo Fundeb passou a compor a
Constituição Federal e se tornou um fundo permanente.
Até então, o fundo tinha prazo determinado e acabaria
no fim do ano passado. No novo formato, 70% do
Fundeb pode ser destinado ao pagamento de salários
de profissionais da educação.

O VETO FOI SOBRE A PREVISÃO DE QUE ESTADOS E MUNICÍPIOS
PODERIAM MOVIMENTAR RECURSOS DO FUNDEB PARA OUTRAS

CONTAS USADAS POR PREFEITURAS E GOVERNOS ESTADUAIS
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RHI MAGNESITA DOA 14 TONELADAS DE
ALIMENTOS EM BRUMADO E EM REGIÕES

ATINGIDAS POR TEMPORAIS NA BAHIA

Em solidariedade as cidades da Bahia, afetadas
pelas fortes chuvas desde o início de dezembro, a
RHI Magnesita integrou uma ação conjunta formatada
pelo Poder Executivo Estadual e fez a doação de
alimentos que serão destinados para o município
de Itamaraju, cidade que decretou situação de
calamidade e emergência. Em outra frente de
prosperidade e responsabilidade social, a empresa
direcionou às comunidades do entorno da Planta
de Brumado, mais de 5 toneladas de alimentos.

"Quando o coletivo está bem, todos crescemos

EMPRESA TAMBÉM DESTINOU ALIMENTOS PARA ITAMARAJU, UM DOS
MUNICÍPIOS MAIS IMPACTADOS PELOS TEMPORAIS NO SUL DA BAHIA

juntos. Buscamos a construção de uma sociedade cada
vez mais justa e igualitária. A fome dói e mesmo atuando
em ações sólidas e sustentáveis para o desenvolvimento
social, precisamos olhar para aqueles que sofrem
insegurança alimentar, de forma responsável. A situação
desses municípios é de apoio emergencial, e honramos
o nosso compromisso em atender as principais
necessidades das famílias em situação de vulnerabili-
dade", comenta Lucilla Soledade, especialista em
Comunicação e Relacionamento com as Comunidades.

A campanha macro do governo baiano está

destinando às cidades da região sul da Bahia, além
de gêneros alimentícios, outros materiais de primeira
necessidade como: vestuário, itens de higiene pessoal
e farmácia, bem como, materiais para construção civil.
"Esperamos que a situação seja amenizada e que esses
municípios possam se reerguer o quanto antes.
Permanecemos atentos às oportunidades de apoio e
prontos para contribuir, sempre que necessário.
Sabemos da importância de sermos parte dos esforços
para o combate à fome no país, especialmente no
momento crítico que estamos passando", ressalta Lucilla.
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PREFEITURA DE BRUMADO REVOGA DECRETO E
USO DE MÁSCARAS VOLTA A SER OBRIGATÓRIO
A Prefeitura de Brumado publicou o Decreto Nº

5.629, de 30 de dezembro de 2021, revogando o
Decreto Nº 5.584, de 18 de outubro de 2021, que
desobrigava o uso de máscara facial em razão da
pandemia da COVID-19, em locais abertos e fechados,
em todo o município de Brumado. Com o novo
decreto, o uso de máscaras volta a ser obrigatório
em Brumado.

O novo Decreto foi publicado após o Ministério
Público ter ajuizado uma Ação Civil Pública em face
do município de Brumado. Em Decisão do Juiz de
1º Grau, o pedido do MP foi negado, tendo o
magistrado destacou que o Decreto foi editado há
mais de dois meses, mas o MP esperou o recesso
forense para ajuizar a ação, sem justificativa plausível.
"Constata-se, portanto, que a matéria aqui deduzida
não se insere na relação de matérias urgentes
previstas a serem tramitadas e julgadas durante o
período do Recesso Judiciário, eis que a presente
demanda foi distribuída nesta data (27/12/2021),
sendo que a situação narrada é preexistente ao início
do Plantão', justificou o Magistrado em sua decisão.

No entanto, o MP recorreu da decisão e o
Desembargador plantonista deferiu a antecipação de
tutela recursal determinando que fossem suspensos
os efeitos do Decreto Municipal Nº 5.584/2021
até posterior deliberação.

PREFEITURA DE IBIASSUCÊ INICIA RECUPERAÇÃO
DAS ESTRADAS AFETADAS PELAS FORTES CHUVAS

A Prefeitura de Ibiassucê, através
da Secretaria de Infraestrutura,
Serviços Públicos e Desenvolvimento
Econômico (SEINFRA), começou em
alguns pontos a fazer a recuperação
de algumas estradas vicinais,
fazendo o desvio de água para que
a população possa ter acesso a
cidade. Em um vídeo divulgado no
Intagram, o secretário de Infra-
estrutura Erico Viana, explica que
neste momento não é viável fazer a
manutenção de todas as estradas
degradas pela intensas chuvas, pois
ainda estamos em um período
chuvoso, e todo o trabalho acabará
sendo em vão. "Assim que esse
período chuvoso passar e entrarmos
na estiagem, colocaremos máquinas
e servidores para atuarem em
diversas localidades promovendo o
alargamento de vias, limpeza das
margens em locais mais danifi-
cados", explicou o Secretário.
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HIV E AIDS: PROFESSORA DA UNIFG ESCLARECE
MITOS E FALA SOBRE FORMAS DE PREVENÇÃO

O Dezembro Vermelho, campanha instituída pela
Lei Federal nº 13.504/2017, marca uma grande
mobilização nacional na luta contra o vírus HIV, a
Aids e outras IST (infecções sexualmente transmis-
síveis), chamando a atenção para a prevenção, a
assistência e a proteção dos direitos das pessoas
infectadas com o HIV.

De acordo esclarece a infectologista e professora
do Centro Universitário UniFG, Vanessa Teixeira, estar
infectado com o vírus HIV não é a mesma coisa de
ter Aids. "O HIV é o vírus que causa a doença
chamada Aids, só que para uma pessoa desenvolver
essa doença, precisa, muitas vezes, de três a cinco
anos de evolução com o vírus no organismo,
atacando o sistema imunológico, para que, só depois
desse tempo, o sistema esteja fraco o suficiente. Nesse
momento, a gente denomina a doença como Aids",
aponta a médica.

Por isso, a especialista defende a adesão da
população à testagem para detecção do HIV, a fim
de garantir o diagnóstico precoce e evitar que o vírus
se manifeste de forma mais grave, com a evolução
para a Aids. Segundo a médica, o teste é oferecido

ESPECIALISTA EXPLICA COMO FUNCIONAM AS PROFILAXIAS PRÉ-
EXPOSIÇÃO E PÓS-EXPOSIÇÃO E DEFENDE A IMPORTÂNCIA DA

TESTAGEM PARA GARANTIR O DIAGNÓSTICO PRECOCE

gratuitamente nas Unidades Centrais e Básicas de
Saúde e o resultado sai em cerca de 30 minutos.

"O teste de HIV é recomendado como rotina,
não é necessário que a pessoa esteja doente ou
que esteja grávida. A gente recomenda sempre que,
a partir do momento que a pessoa tenha uma
exposição que pode ser de risco, após o início da
sua vida sexual, ou até mesmo pessoas que não têm
uma vida sexual ativa, mas que venham a ter algum
fator de risco para ter contraído o HIV, façam o teste",
recomenda a Dra. Vanessa Teixeira.

Em se tratando de prevenção, a médica esclarece,
ainda, que, atualmente, o Ministério da Saúde trabalha
com diversas estratégias combinadas, oferecendo
mais alternativas para que as pessoas evitem a
contaminação pelo HIV. Além da recomendação do
uso do preservativo em qualquer relação sexual, da
testagem e da distribuição de seringas estéreis para
usuários de drogas venosas, mais recentemente
surgiram as Profilaxias Pré-Exposição (PreP) e Pós-
Exposição (PEP).

"A PreP é recomendada para pacientes que vivem
em situação de risco, ou seja, profissionais do sexo

e casais sorodiscordantes, quando um é positivo e o
outro é negativo para HIV. É como se fosse um
tratamento anterior à exposição ao vírus, para no
caso de isso acontecer, a pessoa já possuir no sangue
níveis de medicamento suficientes para evitar que
esse vírus invada o seu corpo e a infecção aconteça.
Já em relação à PEP, a partir do momento que o
paciente tem uma exposição de risco, ele pode fazer
uso da medicação durante 28 dias e isso evita que
ele se contamine", explica a médica.

A infectologista defende, por fim, a importância
da quebra do preconceito e da consolidação de uma
estratégia em que se fale sobre o HIV em todas as
Unidades de Saúde, incentivando todas as pessoas
que passam por ali a realizarem o teste, mesmo que
não apresentem nenhum sintoma. "Quanto mais
precoce o diagnóstico, maior a possibilidade de um
tratamento antes que o paciente desenvolva Aids. A
partir do momento que o paciente está em tratamento,
a saúde dele já vai ficar preservada. Além disso,
diminuem muito as chances de transmitir o vírus para
outras pessoas, já que com o tratamento ele vai ficar
indetectável para HIV", finaliza a Dra. Vanessa Teixeira.
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SOS BAHIA: DOAÇÕES ARRECADADAS EM
ITUAÇU FORAM ENTREGUES EM JEQUIÉ

Nesta quinta-feira, dia 30, o Prefeito de Ituaçu
Phellipe Brito e o Secretário Municipal de Assistência
Social de Ituaçu, José Carlos Anjos, conhecido
popularmente como 'Zé Popô', estiveram em Jequié
para fazer a entrega das doações feitas pela
população, em apenas 48 horas de campanha. Em
contato com a nossa redação, o Prefeito Phellipe Brito
agradeceu o empenho de toda equipe e agradeceu
a solidariedade do povo ituaçuense. "Agradeço em
nome do secretário Zé Carlos a toda a equipe, que
esteve empenhada e principalmente à população, que
abraçou a causa e em 48 horas doou mantimentos
para encher um caminhão e uma picape Strada.
Ficamos muito felizes pela população ituaçuense ter
abraçado essa causa e pedimos que que continuem
fazendo as entregas nos locais de recolhimento para
que, em breve, possamos atender outros municípios
que estão em situação precária, em situação de
calamidade pública. Que Deus abençoe a cada um e
um feliz ano novo", afirmou Phellipe.

O Secretário Zé Popô, por sua vez, destacou que
a campanha continua. "A nossa campanha não
termina aqui. Nossa campanha começa aqui. Quem
não doou, pode doar e quem já doou, pode doar
novamente. A gente continua recebendo essas

O PREFEITO PHELLIPE BRITO AGRADECEU O EMPENHO DE TODA
EQUIPE E AGRADECEU A SOLIDARIEDADE DO POVO ITUAÇU.

doações nos mesmos postos de entrega: EMAC,
Secretaria de Assistência Social, Centro de Geração
Emprego e Renda, CRAS e SAMU. Vamos continuar
a campanha. A nossa campanha vai continuar e por
isso nós gostaríamos de agradecer imensamente a
todas as pessoas que contribuíram e pedir que

continuem contribuindo para que a gente possa
melhorar um pouco a situação dessas pessoas que
perderam tudo. Hoje nós estamos indo para Jequié
e na próxima semana já temos uma outra região que
a gente vai entregar. Muito obrigado a todos, que
Deus os abençoe", afirmou Zé Popô.
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PADRE EZEQUIEL DAL POZZO

Iniciamos o ano novo. Neste período, os sentimentos dos corações se assemelham. Nós desejamos a quem encontramos um Feliz e Próspero
Ano Novo. Também vão desejos de saúde, de alegria, de amor, de prosperidade e sucesso. Parece que a atmosfera se une num congraçamento
onde todos querem o bem e o desejam a outros. Esse sentimento e essa atitude são importantes. Ela contagia a realidade. Desperta a esperança,
entusiasmo e cria impulso aos nossos dias. Gostamos que nos desejem o bem. Nos alegramos com um abraço e um aperto de mão. Tudo isso é
muito humano e, de certa forma, nos humaniza.

Claro que isso também se une ao convencional. Todo mundo diz, todos desejam ao outro, por isso, entramos numa esfera daquilo que
também é convencional e fica estranho não cumprimentar com essas felicitações. Entrando na esfera do convencional, do normal, isso também
perde um pouco sua força. Felicita-se, deseja-se a paz e o bem, mas a intensidade que isso tem para quem recebe e quem deseja as felicitações
é relativa. Você sabe bem que para algumas pessoas isso não passa de uma formalidade. Deseja-se porque todos o fazem. Na verdade, a
intensidade daquilo que oferecemos e desejamos aos outros passa pela intensidade de nosso relacionamento com essas pessoas. Um Feliz Ano
Novo desejado ou recebido de quem amamos e convivemos, trabalhamos e festejamos, rimos e choramos, certamente tem o significado mais
intenso e real. É nesse ambiente que se dá a verdade. Com essas pessoas, nesses relacionamentos, a vida pulsa e se constrói. Ali somos aquilo
que somos e a partir disso tem sentido a mensagem de amor e de paz que o Ano Novo vem trazer.

Por isso, podemos nos perguntar a quantas pessoas as nossas felicitações terão realmente o peso da verdade e da intensidade? Para muitas,
será mera formalidade. Para outras, só pensar na possibilidade de esquecê-las já provocará dor e sentimento de falta. "Por que não me desejou
Feliz Ano Novo?" ou ainda, o silêncio do coração dirá: "O seu desejo de Feliz Ano Novo foi o mais significativo para mim". Mesmo sem dizer o
coração sentirá.

Não podemos perder de vista esta realidade. Por isso, eu também quero desejar a você todo bem e a paz para este ano que já iniciou.
Contudo, sei que as melhores felicitações deverão vir de quem constrói e vive a vida com você. Se faltar a felicitação dessas pessoas, provavelmente,
faltará muito. Mas eu desejo a você um FELIZ E ABENÇOADO 2022!

DESEJE, DE CORAÇÃO, FELIZ ANO NOVO!

APÓS CHUVAS, POPULAÇÃO DO VALE DO
PARAMIRIM SOFRE COM VIAS INTRANSITÁVEIS

Inundações torrenciais, causadas por fortes
chuvas, castigam a região do Vale do Paramirim.
Moradores, principalmente das zonas rurais, sofrem
com vias intransitáveis, onde em alguns trechos nem
mesmo as motos conseguem passar. A título de
ilustração, uma ambulância que transportava uma

paciente da comunidade de Sítio Rodrigues para o
Hospital Aurélio Justiniano Rocha, atolou no meio
do caminho. A prefeitura enviou um trator que
também ficou preso na lama, comprovando tamanha
calamidade enfrentada. De acordo com a Secretaria de
Agricultura de Paramirim, apenas na última semana já

caíram 225 milímetros de chuva (período entre 22 e
29 de dezembro), no mês de dezembro o acumulado
já ultrapassou 430 MM. Com isso, a região se encontra
em alerta máximo, pois a Barragem Zabumbão que não
atingia seu volume máximo há 11 anos, verteu
(sangrou), causando prejuízos desastrosos.
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CACULÉ: FAMÍLIAS RECEBEM CESTAS BÁSICAS
E PRESENTES ATRAVÉS DE AÇÃO CONJUNTA DO

SUAS E CONSÓRCIO ALTO SERTÃO

A Secretaria Municipal de Assistência Social de
Caculé, em parceria com o Consórcio Alto Sertão,
realizou no dia 20, um momento muito especial para
as famílias atendidas pelo Programa Primeira Infância
no SUAS - PIS, que é executado no Centro de
Referência de Assistência Social - CRAS. O Natal
Compartilhado teve como objetivo unir a equipe e
as famílias em um momento de lazer, cultura e
informação, havendo ainda a entrega de 150 cestas
básicas, 300 kits de brinquedos e o sorteio de uma

O NATAL COMPARTILHADO REALIZOU A ENTREGA DE 150 CESTAS
BÁSICAS, 300 KITS DE BRINQUEDOS E O SORTEIO DE UMA BICICLETA

(FOTOS: JOSIVAN VIEIRA - ASCOM/PMC).

bicicleta. O evento foi de grande relevância,
principalmente por esclarecer às famílias qual o
verdadeiro sentido do Programa.

Em discurso, o vice-prefeito Willian Lima, reforçou
a importância de ações como essa e relembrou outros
benefícios destinados ao município através da parceria
com o Consórcio Alto Sertão. O secretário da pasta,
Williams Matheus, agradeceu à equipe pelo trabalho
desempenhado durante o ano de 2021 e frisou sobre
a preocupação em trazer novos programas para a sua

pasta, a fim de beneficiar cada vez mais caculeenses.
O SUAS fecha o ano com um belíssimo saldo de

ações positivas, cumprindo as pautas necessárias e
beneficiando quem mais precisa. Seja através da
secretaria itinerante, que leva atenção e cuidado para
quem mora mais distante, tem os diversos programas
de atenção às famílias carentes como agosto dourado,
PAA Leite e PAA Alimento. Em 2021 o trabalho e a
força dos servidores do SUAS levou alegria e
esperança para a mesa de milhares de caculeenses.
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PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE LIVRAMENTO DE
NOSSA SENHORA PARTICIPAM DE CAPACITAÇÃO

EM SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO

Os profissionais da rede municipal de saúde,
principalmente, da UPA 24h Dr. Marilton Tanajura
Matias e do Hospital Municipal Dr. Ulysses
Celestino da Silva, participaram de uma capa-
citação de suporte básico e avançado de vida,
oferecido pela gestão municipal e ministrado pela
CTE PH Treinamento, de Vitória da Conquista, entre

ENTRE MÉDICOS, ENFERMEIROS, FISIOTERAPEUTAS E TÉCNICOS DE
ENFERMAGEM, DA REDE, O TOTAL DE 90 PESSOAS PARTICIPARAM

DO CURSO (FOTO: DIVULGAÇÃO/PMLNS).

os dias 20 e 22 de dezembro de 2021, na
Câmara de Vereadores. O curso teve o objetivo
de qualificar os técnicos em saúde nos atendi-
mentos de urgência e emergência, reconhecer o
tipo da gravidade do estado do paciente em
ambiente intra-hospitalar , a realização e o
manuseio em parada cardiorrespiratória, intubação

orotraqueal, reanimação, uso dos aparelhos
ventiladores, monitores cardíaco, DEA e uso de
medicamentos para reanimação e intubação,
seguindo os fluxogramas e protocolos atualizados
do Ministério da Saúde. Entre médicos, enfermeiros,
fisioterapeutas e técnicos de enfermagem, da rede,
o total de 90 pessoas participaram do curso.
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ESTADO ANTECIPA O ICMS AOS 417 MUNICÍPIOS
O Governo do Estado, por

meio da Secretaria da Fazenda
(Sefaz-Ba), antecipou aos 417
municípios baianos, no dia 30 de
dezembro, as respectivas cotas do
ICMS a ser arrecadado nos dias
27, 28 e 29, que de acordo com
o calendário das transferências
constitucionais só seriam repassa-
das em janeiro. A antecipação
atende a pedido encaminhado ao
governador Rui Costa e à Secretaria
da Fazenda pela União dos
Municípios da Bahia (UPB).

O cronograma de repasses
para os próximos dias, definido
após entendimento do Estado com
o Banco do Brasil, prevê ainda que
o imposto arrecadado entre os
próximos dias 20 e 24 estará nas
contas dos municípios no dia 28
de dezembro. A arrecadação
relativa à movimentação econômica
dos dias 30 e 31 será repassada
em 4 de janeiro. "A antecipação
deverá ajudar os municípios a
fecharem suas contas em um ano
ainda marcado pelos impactos da
pandemia", afirma o governador
Rui Costa.
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IBIASSUCÊ: 7ª CONFERENCIA DE SAÚDE TEVE
COMO TEMA "O SUS QUE QUEREMOS - DESAFIOS

DE HOJE E PERSPECTIVAS DE AMANHÃ"

A Prefeitura de Ibiassucê, através da Secretaria
Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de
Saúde (CMS), realizou a 7ª Conferencia Municipal
de Saúde, com o tema "O SUS que queremos -
desafios de hoje e perspectivas de amanhã", na sede
da Câmara Municipal.  As Conferências Municipais
de saúde são convocadas para que os representantes
da Sociedade Civil, do Governo Municipal e do
Controle Social avaliem a situação da saúde e
proponham diretrizes para a formulação da política
de saúde do município.

A Secretária Rosania Almeida relatou os percalços
enfrentados nos anos 2020 e 2021 com a
pandemia da Covid-19, "para realizar essa
Conferência foi feito um levantamento das metas
alcançadas e não alcançadas do Plano Municipal
de Saúde (PMS) 2018-2021, com o objetivo de
realizar um diagnóstico da situação atual de saúde
do município, levantar problemas e elaborar propostas
para construir o PMS 2022-2025."

O prefeito Adauto Prates falou da satisfação de
receber todos, com a participação maciça da
comunidade para elaborar propostas em prol da
melhoria da saúde da população e que tem como
plano de governo oferecer cada vez mais melhorias
na saúde do município. "Nosso objetivo é levar mais
qualidade de vida para a nossa população, trazendo
dignidade a todas as pessoas que precisarem de
atendimento público. Vocês que estão aqui hoje, nos
ajudará a melhorar cada dia mais, a saúde de nosso
município", disse Adauto Prates.

Já o diretor clínico do Hospital Municipal São
Sebastião, Ítalo Augusto Prates, relembrou os projetos
que já foram executados no hospital, como as
melhorias na estrutura física e a aquisição de novos
equipamentos, além de também destacar os projetos
futuros, que oferecerão uma saúde cada vez melhor
e digna aos pacientes que necessitar dos serviços.

Elivânia Lima de Brito, presidente do CMS, falou

A CONFERÊNCIA, QUE OCORREU NA SEDE CÂMARA MUNICIPAL,
CONTOU COM AMPLA PARTICIPAÇÃO DAS AUTORIDADES MUNICIPAIS E

DA SOCIEDADE. (TEXTO/FOTOS: AUGUSTO JACKSON/DIVULGAÇÃO)

da satisfação em ver a presença de grande parte da
população civil e desejou bons trabalhos na
elaboração das propostas para a construção do Plano
Municipal de Saúde 2022-2025.

No segundo momento, aconteceram os grupos de
debates, para explanação, discussão e elaboração de
propostas nos 06 eixos temáticos, são eles: Eixo I -
Atenção Primária à Saúde; Eixo II - Atenção Especializada;
Eixo III - Vigilância em Saúde; Eixo IV - Impacto da
pandemia de Covid-19 nas redes de atenção:
atualidade e perspectivas; Eixo V - Controle Social e
Participação Popular; Eixo VI - Gestão do trabalho e da
educação na saúde. As propostas foram colocadas em

plenária e votadas pelos Delegados presentes.
O evento ocorreu na Câmara de vereadores e

contou com presença do prefeito Adauto Prates; dos
secretários municipais de Saúde e de Administração,
Rosania Almeida e Sebastião Neto, respectivamente;
da presidente do CMS, Elivânia Brito; da Coorde-
nadora da Atenção Básica, Indira Marques; do
Diretor Clínico do Hospital Municipal São Sebastião,
Ítalo Augusto Prates; do vereador Júlio Antônio; das
representantes das Bases de Saúde de Guanambi e
de Caetité, Alzira Stela e Lívia Castro, respectivamente;
além dos profissionais da área da saúde e de
representantes da sociedade civil.
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AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2021 - Processo de Administrativo
n.º 115/2021. Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços. Objeto: PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MATERIAL PARA TELHADO) NO
MUNICÍPIO DE MORTUAGBA-BA. Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 07
de janeiro de 2022, às 09:00 horas, na sua sede administrativa, situada na Rua Francisco Silva, n.º 015, Centro, Mortugaba -
BA, Bahia, estará recebendo propostas de preços em atendimento ao Processo Licitatório acima especificado. Maiores informações
poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima especificado, ou pelo telefone (0xx77) 3464-
2212, das 08:00 horas ao meio dia. Mortugaba-Ba. 22 de dezembro de 2021. ANDERSON DIAS DA ROCHA - PREGOEIRO
OFICIAL.

PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO DESERTA - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 050/2021 - Processo
Administrativo n° 110/2021. Edital Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 050/2021. Torno público, para conhecimento
dos interessados, que foi declarado DESERTO, pela ausência de interessados na licitação referente ao Edital de Pregão
Eletrônico para Registro de Preços n° 050/2021, Processo Administrativo n° 102/2021 com data de Disputa da sessão para o
dia 21 de dezembro de 2021 às 09:00 horas, cujo objeto é: PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MATERIAL PARA TELHADO) NO MUNICÍPIO DE
MORTUAGBA-BA. Mortugaba, 22 de dezembro de 2021. ANDERSON DIAS DA ROCHA - Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ 13.677.687/0001-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS
CNPJ 14.106.561/0001-84

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021 - 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 024/2021 do tipo MAIOR TAXA DE DESCONTO, com modo de disputa "aberto". OBJETO:
Contratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento, controle e aquisição de Combustíveis
com Fornecimento de Cartão eletrônico com chips, para atender as necessidades da Frota de Veículos e Máquinas Pesadas
do Município, 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: até 04/01/2022 às 08:45h. Início da sessão
de disputa eletrônica: 04/01/2022, às 09:00h. Informações: licitacoes.malhadadepedras@gmail.com e (77) 3449-2120. Carlos
Roberto Santos da Silva - Prefeito Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ 14.592.836/0001-37

AVISO LICITAÇÃO Nº 021/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO - A Câmara Municipal de Brumado-BA torna público aos interessados
o CANCELAMENTO da licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021-2021 (CÓDIGO: 913396), cujo objeto consistia na aquisição
de 03 (três) veículos automotores novos (zero quilômetro), sendo 02 (dois) veículos do tipo passeio e 01 (um) veículo do tipo
picape, em razão de equívocos técnicos observados no cadastramento do certame na plataforma eletrônica www.licitacoes-
e.com.br. inviabilizadores da realização da disputa pública. Tão logo promovido os ajustes necessários para a aquisição
pretendida, será publicado novo processo licitatório de igual modalidade, comunicando-se tempestivamente todos os interessados
através dos veículos oficiais de divulgação. Ana Paula dos Santos Silva Caldeira - Pregoeira Oficial da Câmara Municipal de
Brumado. Fone: (77) 3453 - 8601. Brumado-BA, 22 de dezembro de 2021. ANA PAULA DOS SANTOS SILVA CALDEIRA -
PREGOEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 - SRP - ID Nº 915003 - 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 026/2021, tendo como objeto o Registro de Preços para a aquisição futura/
eventual de gêneros alimentícios, em atendimento as necessidades das diversas secretarias deste Município, conforme
quantidades, condições e especificações constantes neste Edital e seus anexos, que será realizado no dia 06 de janeiro de
2022, às 09h00min, na sede desta Prefeitura, através da plataforma www.licitacoes-e.com.br. Aos interessados o Edital estará
à disposição na íntegra no link: 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, 23 de dezembro de 2021. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 - SRP - ID Nº 915017 - 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 027/2021, tendo como objeto o registro de preços para futura/eventual
aquisição de Emulsão Asfáltica Catatônica de ruptura lenta, tipo RL-1C, para atender as necessidades da Secretaria Municipal
de Obras e Saneamento, conforme condições e especificações constantes neste edital e seus anexos, que será realizado no
dia 07 de janeiro de 2022, às 09h00min, na sede desta Prefeitura, através da plataforma www.licitacoes-e.com.br. Aos interessados
o Edital estará à disposição na íntegra no link: 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, 23 de dezembro de 2021. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.

AVISO DE PRORROGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 - 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 para ciência dos interessados, que o PREGÃO
PRESENCIAL nº 029/2021, tendo como objeto o registro de preços para a aquisição de material de construção, elétrico e
hidráulico em atendimento as necessidades das diversas secretarias deste Município, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, fica com horário PRORROGADO para às 14h00min, do mesmo dia 28

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU
CNPJ 63.170.468/0001-44

HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 - O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu,
no uso de suas atribuições e tendo em vista que foram cumpridas as determinações legais, sem qualquer vício ou ilegalidade,
conforme parecer exarado no processo administrativo, torna público que foi homologada a Dispensa de Licitação de n° 007/2021
à empresa JAQUELINE DE MIRANDA CAIRES, inscrita no CNPJ: 27.077.638/0001-87 no valor global de R$ 8.800,00 (oito mil
e oitocentos reais), com o objetivo de contratação de empresa do ramo para aquisição de escada de aço de 3,60Ax 5,65Cx1,00L;
com 18 degraus e corrimão que será destinada ao acesso do piso superior da Câmara Municipal de Ituaçu. Ituaçu - Bahia, 23
de dezembro de 2021. JOSÉ CESAR WANDERLEY BRITO - Presidente da Câmara de Ituaçu.

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 - OBJETO: Contratação de empresa do ramo para aquisição de
escada de aço de 3,60Ax 5,65Cx1,00L; com 18 degraus e corrimão que será destinada ao acesso do piso superior da Câmara
Municipal de Ituaçu. EMPRESA: JAQUELINE DE MIRANDA CAIRES. CNPJ: 27.077.638/0001-87. VALOR GLOBAL: R$ 8.800,00
(oito mil e oitocentos reais). BASE LEGAL: Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações. DA
AUTORIZAÇÃO: Autorizo a presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. Ituaçu - Bahia, 23 de dezembro de
2021. JOSÉ CESAR WANDERLEY BRITO - Presidente da Câmara de Ituaçu.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ 13.284.658/0001-14

AVISO DE REVOGAÇÃO LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 - 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, Leis Federais nº
8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a  REVOGAÇÃO da Licitação na Modalidade Pregão
Eletrônico nº 029/2021 do tipo menor preço Lote, cuja sessão pública foi realizada o dia 23/11/2021, às 09:00h na sistema
licitações-e do Banco do Brasil S/A. OBJETO: Registro de Preços para Fornecimento de Pneus, Baterias e Lubrificantes para
manutenção da frota de veículos e máquinas pesadas da frota das Secretarias Municipais. Informações na Sede da Prefeitura
e através do e-mail: licitacaoguajeru@gmail.com. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU
CNPJ 14.105.712/0001-80

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N º. 038/2021 UASG: 983339 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura
e eventual aquisição de gêneros alimentícios necessários para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
para os alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município de Aracatu - Bahia. Entrega das Propostas: a partir
de 03/01/2022 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/01/2022 às 08:30h no site
www.comprasnet.gov.br.O Edital e seus anexos estão disponíveis aos interessados no www.comprasgovernamentais.gov.br
e www.aracatu.ba.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. 30/12/2021. Tobias Costa da Silva PREGOEIRO.

de dezembro de 2021, na sede desta Prefeitura. Aos interessados o Edital está à disposição na íntegra no link: 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, 23 de
dezembro de 2021. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO - CREDENCIAMENTO Nº 004/2021-FMS - O Município de Caculé - Bahia, em conformidade
com o que dispõe a Constituição Federal da República de 1988, em especial os seus artigos 196 e seguintes, as Leis n° 8.080/
1990 e nº 8.142/1990, as normas gerais da Lei n° 8.666/1993 e suas posteriores alterações, torna público aos interessados que
está procedendo ao CHAMAMENTO PÚBLICO/CREDENCIAMENTO Nº 004/2021-FMS no período de 29 de dezembro de 2021
a 31 de dezembro de 2022, em horário de expediente, das 7h00min às 13h00min e das 14h00min às 17h00min, na Secretaria
Municipal de Saúde, sito a Praça Coração de Jesus, nº 191, Centro, Caculé - Bahia. Objetivando Chamamento Público para fins
de CREDENCIAMENTO de Pessoas Físicas ou Jurídicas para EVENTUAL Contratação e prestação de serviços de saúde para
atender às necessidades do Município de Caculé/BA, em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde. Os demais atos
serão publicados no diário Oficial do Município, 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). Marilene
Gonçalves - Secretária Municipal de Saúde; Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal. Caculé, BA - 27/12/2021.
AVISO DE REVOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2021 - SRP - O Município de Caculé, torna público para ciência dos
interessados, que tendo em vista o pedido formal de desistência, protocolado em 10 de dezembro de 2021, por motivo justo
decorrente de fato superveniente, em face do Pregão Presencial nº 028/2021, que fora realizado no dia 30 de novembro de 2021
e homologado no dia 06 de dezembro de 2021, formulado pela empresa NITA ALINE AGUIAR SILVA 85992299580 (MEI), pessoa
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 42.380.425/0001-13, adjudicatária do objeto: Registro de preços para
aquisição fracionada de brindes comemorativos e personalizados, a serem confeccionados em atendimento às necessidades
das diversas secretarias deste município, que declara, observando a supremacia do interesse público, REVOGADO o ato de
homologação do procedimento licitatório supracitado. Não havendo possibilidade de convocação de licitantes remanescentes,
por ordem de classificação, fica também declarado FRACASSADO o Pregão Presencial nº 028/2021. Cumpre salientar que a
revogação de licitações utilizando-se do juízo de discricionariedade, levando em consideração a conveniência do órgão
licitante em relação ao interesse público, é medida perfeitamente legal, consoante doutrina e jurisprudência sobre o assunto.
Caculé, 20 de dezembro 2021. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.
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LIVRAMENTO: CAMPANHA DO PROGRAMA CRIANÇA
FELIZ PRESENTEOU MAIS DE 200 FAMÍLIAS

PANETONES E PRESENTES DE NATAL FORAM DADOS PARA CRIANÇAS,
GESTANTES E FAMILIARES QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO

PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. (FOTOS: DIVULGAÇÃO)

A equipe do programa Primeira Infância no SUAS
- Criança Feliz, da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social (SEDES) de Livramento de
Nossa Senhora, realizou a entrega de panetones e
presentes de Natal para crianças, gestantes e familiares
que são acompanhados pelo serviço. Ao todo, foram

aproximadamente 200 famílias atendidas.
O programa Criança Feliz oferece para as

famílias com crianças de 0 a 3 anos inseridas no
CadÚnico e crianças de 0 a 6 anos que recebem
o Benefício de Prestação Continuada (BPC),
portadoras de algum tipo de deficiência e

gestantes, serviços para o desenvolvimento integral
dos pequenos, fazendo o acompanhamento e
dando orientações importantes para fortalecer os
vínculos familiares, fazendo também a rede de
apoio e  encaminhamentos necessários para os
setores responsáveis da assistência social.


