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AUDITORES FISCAIS APONTAM QUE A BAHIA PODE
PERDER R$ 2,4 BILHÕES COM REDUÇÃO DO ICMS

Um estudo feito pelo Instituto dos Auditores
Fiscais do Estado da Bahia (IAF) apontou que o
decreto estadual que reduz a alíquota do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS),
em obediência ao Projeto de Lei Complementar (PLP)
18/2022, resultará em uma perda de cerca de R$
2,4 bilhões em arrecadação até o final de 2022.

Com o objetivo de provocar a redução no valor
dos combustíveis na bomba, aliviando o gasto do
consumidor com gasolina, o PLP 18, que limita a
aplicação de alíquota do ICMS sobre combustíveis, gás
natural, energia elétrica, comunicações e transporte
coletivo, foi aprovado no Senado. Com a decisão, as
operações com energia elétrica, combustíveis e serviços
de comunicação serão tributadas pela alíquota de 18%,
não se aplicando também a incidência do percentual
de 2% destinado ao fundo de combate à pobreza.
Diante disso, os municípios deixam de arrecadar 25%

A BAHIA, OUTROS 9 ESTADOS E O DF INGRESSARAM COM ADI NO STF, QUE
REQUISITOU INFORMAÇÕES À PRESIDÊNCIA, À CÂMARA E AO SENADO

FEDERAL SOBRE A NORMA. (FOTO: DIVULGAÇÃO / GOVBA)

do montante de R$ 2,4 bilhões, o que refletirá
diretamente no atendimento às demandas da educação,
saúde e segurança pública. "Será uma perda irreparável.
Os municípios irão perder receita e a população será
penalizada", alertou o diretor do IAF.

Até 22 de junho, as alíquotas aplicadas eram
de 25% para óleo diesel e álcool etílico anidro
combustível (AEAC); 26% nos serviços de
telecomunicações, inclusive serviço especial de
televisão por assinatura; e 28% nas operações com
gasolina. No caso do diesel, a legislação baiana já
previa redução de base de cálculo de forma que a
carga tributária ficasse em 18%. Adicionalmente,
através do Decreto nº 21.488 de 1º de julho, ficou
estabelecido que para fins de substituição tributária
em relação às operações com os produtos óleo diesel,
gasolina e gás liquefeito, a base de cálculo será a
média móvel dos preços médios praticados ao

consumidor final nos 60 meses anteriores.
Com o objetivo de reverter o quadro, a Bahia,

outros 9 estados e o Distrito Federal ingressaram
com a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
nº 7195, ressaltando que "a medida impõe ônus
excessivo e desproporcional aos entes federados,
comprometendo a continuidade dos serviços
essenciais prestados à população". A ministra do
Supremo Tribunal Federal (STF) e relatora da ADI,
Rosa Weber, requisitou informações ao presidente
da República, Jair Bolsonaro (PL), à Câmara dos
Deputados e ao Senado Federal sobre a norma que
passou a classificar combustíveis, gás natural e outros
itens como essenciais. As autoridades têm o prazo
comum de 10 dias para prestarem as informações e,
sucessivamente, a Advocacia-Geral da União (AGU)
e a Procuradoria-Geral da República (PGR) terão 5
dias para manifestação.
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MAETINGA: GOVERNO DO ESTADO INAUGURA
ARENA ESPORTIVA E AUTORIZA INÍCIO DA

OBRA DE AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO

O Estado da Bahia autorizou, nesta segunda-
feira (04), obras de reforma e ampliação no Colégio
Estadual Edvaldo Flores, no município de Maetinga,
no sudoeste baiano. A unidade atende 351 alunos
e terá cinco novas salas, auditório, refeitório, campo
de futebol society com pista de atletismo, vestiário e
quadra poliesportiva coberta. O investimento público
é de R$ 6,7 milhões.

Também foram autorizadas licitações para a
construção de um Sistema Simplificado de Abaste-
cimento de Água (SSAA) na localidade de Espinho,
que fica a 16km da sede do município, e para ampliação

NA ÁREA DA SEGURANÇA PÚBLICA, FORAM AUTORIZADAS LICITAÇÕES
PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE CONJUGADA PARA A POLÍCIA

CIVIL E PARA O PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR (PM-BA)

do Sistema Integrado de Abastecimento de Água
(SIAA) de Anagé, Caraíbas, Maetinga, Presidente Jânio
Quadros e localidades rurais na área de influência
desses municípios. Somadas, as obras terão um
investimento de mais de R$ 97 milhões.

Foi autorizada ainda a construção de cinco
barreiros para as localidades de Fazenda Gameleira,
Fazenda Lagoa do Raimundo, Fazenda Capim, Fazenda
Mundo Novo e Fazenda Serra, na zona rural. Para a
saúde, foi autorizada a construção de uma Unidade
Básica de Saúde (UBS) e a cessão de equipamentos
para a sala de emergência do Pronto de Atendimento

Adonídio João Ribeiro.
Na área da segurança pública, foram autorizadas

licitações para a construção de uma unidade conjugada
para a Polícia Civil e para o pelotão da Polícia Militar
(PM-BA). Para reforçar a infraestrutura, foi autorizada,
ainda, licitação para a pavimentação de diversas ruas.
Por fim, o município foi contemplado com a inauguração
da Areninha Campo Society, com grama sintética.
Também está autorizada a licitação para urbanização e
melhoras do parque que fica no entorno da obra, com
uma nova pista de caminhada, brinquedos e iluminação.
O investimento total é de mais de R$ 1,3 milhão.
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TCU CONCLUI INEXISTÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO
POR URÂNIO NAS ÁGUAS DE LAGOA REAL

O Tribunal de Contas da União (TCU) considerou,
através do Acórdão n° 1226/2022, plenamente
cumprida a determinação contida no Acórdão 1058/
2018-TCU-Plenário anexado ao processo TC
020.403/2016-0, no qual a Indústria Nucleares
do Brasil (INB) era questionada quanto à possível
contaminação em água para consumo humano em
Lagoa Real, município localizado no sudoeste baiano.

De acordo com a análise do órgão, realizada
através dos resultados de monitoração e pareceres
entregues pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), as
informações apresentadas indicam a inexistência de
contaminação por urânio nas águas do município.
As monitorações ambientais ocorreram entre 2018
e 2021 em consonância com as determinações do
TCU e com a definição dos pontos de amostragem
pela empresa conjuntamente com o Ibama.

O documento do TCU cita  o Ofício nº 1171/
2021/GABIN, de 28/10/2021, do IBAMA, segundo
o qual os resultados obtidos em 2021 são
semelhantes aos dos anos anteriores no sentido de
não terem sido identificadas anomalias relativas à
concentração de urânio, conforme trecho a seguir:
"Ao se considerar esse novo conjunto de dados de
monitoramento (quadrimestres de 2020 e primeiro
quadrimestre de 2021), mantém-se entendimento
exposto no Parecer Técnico nº 232/2020-COMIP/
CGTEF/DILIC (SEI 8403378), qual seja, que esta

A DECISÃO SE BASEOU NO PARECER DO IBAMA QUE MONITOROU
PONTOS DE UMA REGIÃO QUE COMPÕE A PROVÍNCIA URANÍFERA

equipe não identifica nenhuma anomalia nas
concentrações de urânio nas águas monitoradas".

Segundo parecer do IBAMA, os resultados
referentes aos quadrimestres de 2020 e ao primeiro
quadrimestre de 2021 não indicaram compro-
metimento das águas estudadas no que se refere ao
parâmetro Urânio Total, seja considerando os valores
máximos permitidos das normatizações ambientais
(0,02mg/L para águas superficiais e 0,015mg/L para
águas subterrâneas) ou os limites para potabilidade
na normatização do Ministério da Saúde (0,03mg/
L). Em suma, o IBAMA relata que não foram
identificadas, ao longo de todo o período de
monitoramento do Acórdão (2018/2021) e no
âmbito dos sítios amostrais de Lagoa Real, que
consideraram tanto pontos de águas superficiais
como subterrâneas, anomalias relativas à concentração
de urânio, seja pela superação dos valores de
background (anteriores à instalação do empreen-
dimento da INB na região) ou mesmo dos valores
máximos permitidos constantes dos normativos
ambientais.

Este parecer salienta ainda que os pontos
monitorados estão localizados em uma região que
compõe a Província Uranífera de Lagoa Real. Assim,
esse entendimento não exclui a possibilidade de
ocorrência de valores que fogem da normalidade
nas concentrações de urânio das águas até então
monitoradas, principalmente em função das

interações entre as condições climáticas e as
características dos solos e das rochas.

O processo, que havia sido aberto pelo TCU para
investigar a atuação da INB na região após a
veiculação de notícias pela imprensa de uma possível
contaminação de urânio, foi encerrado por
unanimidade. "Dessa forma, entende-se que as
informações apresentadas pelo Ibama ao longo do
processo atendem ao princípio da precaução de
forma razoável, sendo possível considerar plenamente
cumprido".

"Com o resultado da análise, a INB mais uma
vez comprova a sua responsabilidade com a
segurança e controle de seus processos e com a
proteção à saúde dos seus empregados e da
população que reside no entorno de suas instalações.
É importante ressaltar que a INB desenvolve
permanentemente programas de monitoração
ambiental e de proteção radiológica, que tiveram início
ainda na fase pré-operacional. Existe uma equipe
dedicada à execução destes programas e as atividades
realizadas seguem procedimentos previstos e
aprovados pela Comissão Nacional de Energia
Nuclear (CNEN) e pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
Os resultados das análises realizadas dentro dos
programas de monitoração são enviados pela INB
para serem avaliados e aprovados pela CNEN e pelo
Ibama", diz a INB, em nota.
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Quem vive muito apressado não gosta de si mesmo.
Tem sentido isso? É melhor perder um minuto na vida
do que a vida num minuto, diz um provérbio. Este
alerta aos que trafegam nas estradas traz em si uma
profunda verdade. Nós devemos ser os donos do
tempo. Ele está a nossa disposição, precisamos
aproveitá-lo, precisamos vivê-lo conscientemente. Então
nós nos damos tempo, nós desfrutamos do tempo.

Quem não se dá tempo arruína sua vida e muitas
vezes paga sua inquietação e pressa com a vida.
Quem vive apressado odeia a si mesmo, não viver
para si, mas contra si. Ele confunde vida com agitação
e pressa. Isto leva, muitas vezes, a um derrame cerebral

ou ao infarto. O que alguém pretendeu ter conquistado
com a pressa é, de repente, arrancado de suas mãos.
Mas quem se dá tempo tem mais tempo para aquilo
que gostaria de realizar na vida, chegará calmamente
ao seu objetivo. Ele faz de sua caminhada pela vida
um prazer e não precisa recuperar-se após uma
caminhada estafante. Toma para si a todos instante
apenas o que precisa para a vida.

Quem quer viver precisa dar-se tempo. Sem tempo
não há vida. A vida se consuma no tempo. Somente
aquele que se conforma com o seu ritmo adequado
de vida mergulha na vida que lhe convém. A
inquietação faz parte de nossa vida, ela no impele a

prosseguir crescendo, a não procurar cedo demais a
inatividade, mas viver de fato com gosto. Mas, mesmo
assim, há necessidade de fases de repouso, em que
algo possa sedimentar-se. Caso contrário, a
inquietação toma conta. Às vezes, a inquietação
interna precisa de tempos de repouso externo, para
que possa manifestar-se em palavras. Nesse caso há
necessidade de uma retirada mais longa para ouvir
os impulsos silenciosos que intranquilizam e que
mostram que aquilo que se está vivendo no tempo
presente já não serve. Por isso, pensemos na nossa
pressa. Na pressa que, muitas vezes, nos sufoca. É
preciso dar-se tempo.

PADRE EZEQUIEL DAL POZZO

QUEM VIVE APRESSADO NÃO SE AMA

GOVERNO DA BAHIA ENTREGOU QUADRA
POLIESPORTIVA E AUTORIZA CONSTRUÇÃO DE

NOVA ESCOLA EM CÂNDIDO SALES

Nesta terça-feira (05), dia em que completa 60
anos de emancipação, o município de Cândido Sales
recebeu uma nova quadra poliesportiva, com
arquibancada e iluminação em LED. O equipamento
localizado no povoado de Barro Vermelho foi
entregue pelo Estado da Bahia, que investiu R$ 395
mil na obra. O governador Rui Costa (PT) participou
da inauguração do Centro Esportivo e Lazer Parque
da Lagoa, além da entrega da implantação do
Laboratório Municipal de Análises Clínicas, ambos
realizados pela gestão municipal.

A cidade também terá uma nova unidade de
ensino da rede pública estadual , com um
investimento de R$ 18,1 milhões. O colégio
funcionará em tempo integral, com 12 salas de aula,
refeitório, auditório, biblioteca, campo de futebol
society, pista de atletismo, vestiário e quadra
poliesportiva coberta.

Na área da infraestrutura hídrica, será realizada
obra de extensão do Sistema de Abastecimento da
Adutora do Rio Pardo, no valor de R$ 198,6 mil, para
atender a localidade de Lagoa Nova. Serão 70 novas
ligações domiciliares, para cerca de 300 habitantes.
Foi autorizada, ainda, a elaboração de projeto para
implantação do Sistema de Abastecimento de Água
nas localidades de Porto Santa Cruz e Estiva.

Mais R$ 2,4 milhões serão destinados para a
pavimentação das ruas Hortência, Jasmim, Alfazema,
das Dálias, dos Cravos, Azaleia, Laranjeira, Girassol
e Porto de Santa Cruz, no bairro Primavera, na sede
de Cândido Sales. Na ocasião, foi anunciada a

RUI COSTA PARTICIPOU DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO E DA
ENTREGA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS

implantação do sinal de telefonia de celular da
operadora Claro, por meio do programa Fala Bahia,

criado pelas secretarias da Infraestrutura (Seinfra) e
da Fazenda (Sefaz).
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ARRAIÁ DE MORTUGABA FOI BOM DEMAIS!
Após dois anos sem ser realizado

de forma presencial, em razão da
pandemia do coronavírus, entre os dias
23 e 25 de junho, a Prefeitura de
Mortugaba, que tem à frente da sua
administração o Prefeito Heráclito Matos
e o vice Dr. Júnior, com o apoio do
Governo da Bahia, através do Projeto
'São João da Bahia 2022', realizou o
Arraiá de Mortugaba com o tema 'o que
era bom ficou ainda melhor'.

O evento deste ano foi realizado na
Praça Júlio Carvalho, em virtude da
reforma que está sendo feita na área de
eventos, que tradicionalmente recebe os
eventos do município, desde que foi
construída. Como sempre o capricho na
decoração e ornamentação é um dos
pontos altos do evento, com as barracas
e seus fornos a lenha, especialmente
construídos para os festejos, servindo
as mais variados comidas e bebidas
típicas desta época do ano.

Com pouco mais de 12,5 mil
habitantes, o município de Mortugaba
se transforma nessa época do ano, com
a chegada de visitantes vindos de vários
cantos da região, do estado e até
mesmo de outros estados, aquecendo
o comércio local e fazendo com que a
rede hoteleira tenha 100% de taxa de
ocupação. Destaque para os filhos da
terra, que aproveitam essa época do
ano para rever parentes e amigos e
também curtir uma grande festa.

E quem esteve em Mortugaba não
se arrependeu. Diversas atrações
passaram pelo palco principal do
evento, garantindo a animação do
público, com destaque para o cantor
Luan, que tocou no raiar do dia para
um grande público que não arredou o

FOTOS: CRISTIANE AGUIAR TEIXEIRA

pé para ver uma das atrações principais
do Arraiá de Mortugaba. Destaque
também para o Trio Nordestino, que
com seu tradicional forró pé-de-serra
fez todo mundo dançar pra valer.

O Arraiá de Mortugaba contou
ainda com as apresentações de
Robertinha, Lauro Bonde, Cacau
Carvalho, Hamilton Souza, Elber David,

Forró Baiano, Léo Santos, Vando Bahia
e Zé Alves dos Teclados e Paredinha
CM. Destaque também para a linda
queima de fogos e para a tradicional
queima da 'Nega de Fogo' e as
belíssimas apresentações culturais
realizadas durante o evento.

O Prefeito Heráclito Matos, ao lado
da esposa Vera Lúcia, estiveram

presentes em todos os momentos dos
festejos, que foram marcados pela
alegria e paz, não tendo sido registrado
nenhum incidente mais grave ao longo
de todo o Arraiá de Mortugaba 2022.
Ao final da festa, o gostinho de quero
mais e a certeza de que ano que vem
tem mais dão a certeza de que em
2023 a festa será ainda melhor.
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BRUMADO: ALUNOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS
ASSISTEM PALESTRA SOBRE TRABALHO INFANTIL

Nessa quinta-feira (07), foi reali-
zada na Escola Municipal em Tempo
Integral Professora Maria Sônia e Sá
Teles, localizada na Vila Presidente
Vargas, a palestra "Não ao Trabalho
Infantil, Sim à Educação de Qualidade",
para os alunos do Ensino Fundamental
ll e aos seus responsáveis.

Ministrada pela psicóloga Mariana
Teixeira e pela assistente social Iara Thaís,
dos Centros de Referência em Assistência
Social (CRAS) Yolanda Pires e Especiali-
zado em Assistência Social (CREAS) Chi-
co Xavier, respectivamente, além da cola-
boração dos membros do Núcleo de
Cidadania dos Adolescentes (NUCA)
e profissionais da área da educação.

A PALESTRA FOI MINISTRADA PELA PSICÓLOGA MARIANA TEIXEIRA E PELA
ASSISTENTE SOCIAL IARA THAÍS NESSA QUINTA-FEIRA (07)

RUAS DO DISTRITO DA JIBOIA ESTÃO SENDO
PAVIMENTADAS PELA PREFEITURA DE CARAÍBAS

As ruas do distrito da
Jiboia, município de Caraíbas,

localizado no sudoeste
baiano, estão passando por

obras de calçamento e
pavimentação. Segundo a

Prefeitura Municipal de
Caraíbas, em informação
divulgada via Instagram

nessa terça-feira (05), ao
todo, mais de 2 mil metros já

foram pavimentados, re-
presentando cerca de 50%
do serviço a ser concluído.

AO TODO, MAIS DE 2 MIL METROS JÁ FORAM PAVIMENTADOS,
REPRESENTANDO CERCA DE 50% DO SERVIÇO A SER CONCLUÍDO
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FESTA PROMOVIDA PELO VEREADOR JOEL TEIXEIRA
MARCOU A ABERTURA DO SÃO JOÃO DE ITUAÇU

Uma festa promovida pelo Vereador Joel Teixeira,
no Povoado de Lagoa dos Patos, marcou a abertura
oficial dos festejos juninos do município de Ituaçu. A
festa foi realizada no início do mês de junho e contou
com as presenças do prefeito Phellipe Brito, do deputado
estadual Marquinho Viana, dos vereadores Zé Paixão

A FESTA CONTOU COM AS PRESENÇAS DO PREFEITO PHELLIPE BRITO, DO
DEPUTADO MARQUINHO VIANA, DOS VEREADORES ZÉ PAIXÃO E NEI DE
TRANQUEIRAS, DO EX-VICE-PREFEITO RUY E DE UM GRANDE PÚBLICO.

e Nei de Tranqueiras, do ex-vice-prefeito Ruy e de um
grande público da própria localidade e de outras regiões
do município, que compareceram em peso para prestigiar
o evento. Destaque para a apresentação do cantor
Sandro Júnior, que animou a todos.

Presente no evento, o prefeito de Ituaçu, Phellipe

Brito parabenizou o Vereador Joel Teixeira pelo
evento. "Parabenizo o Vereador Joel pela linda festa
e agradeço a presença do amigo Deputado Estadual
Marquinho Viana, Vereadores Nei e Zé Paixão, Amigo
Ruy e todo público pela festa e os artistas pela
apresentação", destacou Phellipe.
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PREFEITURA DE IBIASSUCÊ INAUGURA CREAS

Na última terça-feira (28), a Prefeitura de
Ibiassucê, através da Secretaria Municipal de
Assistência Social (SMAS), realizou a inauguração
do Centro de Referência Especializado de Assistência
Social (CREAS). Estiveram presentes autoridades,
trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social
(SUAS) e conselheiros do Centro Municipal de
Assistência Social (CMAS).

A unidade terá a coordenação da psicóloga
Cristiane Nascimento e a equipe técnica composta pela
psicóloga Bruna Andrade, a advogada Claudia
Gonçalves, e a assistente social Marinalva Santana,
que atuavam anteriormente na equipe de proteção social
especial no órgão gestor. Estas profissionais atuarão
no Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à
Famílias e Indivíduos (PAEFI). A sede do CREAS está
localizada na Rua Tiradentes, 240 - Centro.

O CREAS é uma unidade pública que integra o
SUAS dentro da proteção social especial de média
complexidade, oferecendo serviços especializados e
sistemáticos para famílias e indivíduos que se
encontram em situação de risco pessoal e social
devido à violação de seus direitos.

Em sua fala na inauguração, a Secretária
Municipal de Assistência Social, Maria Placivana,
destacou a importância da implantação do CREAS
no município: "Essa é mais uma conquista para a
nossa cidade e fico feliz em dividir com cada cidadão
de Ibiassucê. O ideal seria se ninguém precisasse
passar por aqui, mas infelizmente ainda há muitas
famílias e jovens que necessitam desse apoio e
acompanhamento. Teve muito trabalho, força e
determinação, com uma equipe maravilhosa,
conseguimos o CREAS.  Esse é um trabalho que não
tem visibilidade, mas é um trabalho que transforma a
vida das pessoas.  O CREAS é a casa da família. Vivemos
tempos de intolerância e estamos empenhados em
fortalecer os vínculos, em garantir direitos. Esse é mais
um passo nessa direção" - disse ela.

A Proteção Social Especial começou a ser pensada
no município quando passou a ser mencionada na

LOCALIZADA NA RUA TIRADENTES, O CREAS SERÁ COORDENADO PELA
PSICÓLOGA CRISTIANE NASCIMENTO E OFERTARÁ SERVIÇO DE PROTEÇÃO

E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI).

1ª Lei Municipal do SUAS em 2017 e em sua
atualização em 2021. Mas o planejamento se fez
presente mesmo dentro do Plano Municipal de
Assistência Social (PMAS) 2018-2021 que buscava
articulação para implantação de um CREAS Regional.
E principalmente após a implantação de uma equipe
de proteção social especial (2018) e de um setor de
vigilância socioassistencial (2019), que contribuíram
diretamente no atendimento das principais demandas
e na geração, padronização e organização de dados
estatísticos para montar diagnósticos e mapeamentos,
respectivamente.

A psicóloga Cristiane Nascimento agradeceu a
gestão pela oportunidade de estar na coordenação,
e falou sobre a importância da implantação do CREAS
no município.  "O CREAS tem uma função muito
importante e deve ofertar atenção nas situações de
risco pessoal e social, negligência, abandono,
violência, ameaça. É uma unidade que prestará
serviços de enfrentamento à violência, abuso e

exploração sexual, serviço de orientação, apoio e
acompanhamento especializado para indivíduos e
famílias com seus direitos violados, orientação e
apoio para adolescentes em cumprimento de medidas
sócio educativas e tantos outros serviços de Atenção
Social Especial. Deixo meu compromisso com a gestão
e com a população de ofertar sempre um serviço
qualificado, acolhedor, humanizado e protetivo."

A nova unidade da assistência social será
mantida com recursos financeiros do Município e
do Estado. O cofinanciamento estadual foi garantido
pela SMAS após adesão à expansão apresentada na
reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) de
agosto de 2021. O aceite ocorreu porque o
município já havia enviado no início daquele mês
um diagnóstico detalhado com a incidência das
violações de direitos e violências em Ibiassucê. As
parcelas serão de R$ 3.600 mensais através do Bloco
de Proteção Social Especial alocado no Fundo
Municipal de Assistência Social.
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FALE CONOSCO: (77) 9 9923-5707 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP

MATINA RECEBE DO ESTADO DA BAHIA
INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO, SEGURANÇA,

SAÚDE, INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO

Em Matina, no sudoeste baiano, o Estado da
Bahia emitiu, nesta quinta-feira (07), ordem de
serviço para a pavimentação da BA-573, no trecho
que liga o município a Riacho de Santana,
compreendendo 36,61km, em que serão
investidos R$ 63,8 milhões. Também foi autorizada
licitação para recuperação de outro trecho da
mesma rodovia, que liga Matina a Guanambi. A
população de cerca de 12,3 mil pessoas terá,
ainda, uma nova unidade de ensino da rede
pública estadual, para atender aos alunos do atual
Colégio Estadual Grandes Mestres Brasileiros. Os
anúncios foram feitos em solenidade com a
presença do governador Rui Costa (PT).

O novo colégio funcionará em tempo integral e
será composto por um bloco principal, com dois
pavimentos, para 12 salas de aula, quatro laboratórios,
biblioteca e salas multifuncionais. A unidade também
contará com auditório, refeitório e cozinha industrial,
além de quadra poliesportiva coberta e com
arquibancada, vestiário e campo de futebol society

SOMADOS, OS INVESTIMENTOS SÃO DE CERCA DE R$ 88,5 MILHÕES

com pista de atletismo. A ordem de serviço autoriza
a obra que terá investimentos de R$ 18,7 milhões.

Também serão investidos mais R$ 1,4 milhão,
destinados para aquisição de mobiliários e
equipamentos para as escolas municipais de Matina,
promovendo adequação das unidades de ensino.
O Estado da Bahia autorizou, também, a cessão de
um ônibus escolar para o município e firmou parceria
com a prefeitura para a implantação de uma unidade
da Creche Pró-Infância, no bairro Alvorada, com
investimentos de R$ 4,2 milhões do Estado.

O Estado da Bahia autorizou, ainda, a licitação
para construção do Centro Integrado de Segurança
Pública, onde serão instalados a Delegacia Territorial
(DT) e o destacamento da Polícia Militar de Matina.
Na área da saúde, o Estado da Bahia autorizou
licitação para obras de construção de uma Unidade
Básica de Saúde. Na ocasião, foi anunciada a cessão
de uso de equipamentos hospitalares e de um kit
odontológico para o Hospital Municipal Herme-
negildo Cardoso de Castro, com investimento de R$

281 mil para os matinenses.
Para promover a comercialização de produtos da

agricultura familiar, a gestão estadual autorizou a
cessão de 20 barracas, que serão utilizadas em feiras
livres. O Estado também autorizou investimentos para
melhoria do tráfego e escoamento da produção
agropecuária da região, a partir da locação de
máquinas e aquisição de combustível para
recuperação de estradas vicinais afetadas pelas fortes
chuvas ocorridas em dezembro de 2021.

Para a urbanização de Matina, foi autorizado dois
processos licitatórios para pavimentação de ruas, com
drenagem e sinalização vertical de trânsito,
contemplando as seguintes ruas: da Bandeira, 27
de Novembro, Alcebíades Ribeiro e Santo Antônio.
A segunda licitação atende à Rua Germina Francisca
de Oliveira e travessas adjacentes, além das ruas
José Pereira Benevides, Juvenal José Nogueira e
Travessa Arthur Fernandes. A ação de urbanização
inclui, ainda, a implantação de sinalização vertical
de trânsito para outras ruas do município.
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SEBRAE: MUNICÍPIO DE TANHAÇU PARTICIPA
DO PROGRAMA ‘CIDADE EMPREENDEDORA’

Com mais de 20 mil habitantes, Tanhaçu, no
Sudoeste baiano, entra na lista dos municípios que
aderiram ao programa Cidade Empreendedora em
2022. Com uma cultura empreendedora desde o
surgimento, o município firmou parceria com o Sebrae
e deve desenvolver as ações do programa em todos
os eixos estratégicos.

Para Josi Viana, gerente regional do Sebrae, o
comprometimento da gestão municipal e dos agentes
de transformação do município, junto às ações do
programa, certamente trará resultados muito positivos.
"O programa Cidade Empreendedora vem somar
esforços com o município para facilitar a vida do
empreendedor, desde a entrada única de documentos
para a formalização de negócios, passando pelo

AÇÕES ESTRATÉGICAS JÁ ESTÃO SENDO ELABORADAS PRINCIPALMENTE NO
SEGMENTO DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA. (FOTO: DANILO PEREIRA)

fomento da educação empreendedora no ensino
fundamental, até as oportunidades que poderão ser
criadas para os pequenos negócios locais já
existentes, através das compras públicas. O
engajamento dos atores municipais será crucial para
possamos fazer de Tanhaçu um lugar melhor para
empreender", reforçou a gerente.

De acordo com Edson Carlos Silva, secretário de
Administração e Finanças do município, as ações
do programa estão em concordância com os objetivos
pretendidos pela gestão municipal. "O Cidade
Empreendedora veio muito a calhar, porque nós,
enquanto gestão, estamos buscando modernizar a
parte burocrática de formalização dos negócios,
fomentar o comércio e capacitar a mão de obra local.

Dessa forma, é possível reter renda no município e
ajudar a melhorar a qualidade de vida da população",
afirmou Silva.

Ainda conforme o secretário, o que mais chamou
a atenção foi a atuação do programa em diversos
eixos estratégicos, principalmente no que diz respeito
à educação. "Nossas expectativas são as melhores
possíveis. O programa atinge a sociedade no ponto
mais sensível de transformação, que é a educação,
de forma que a gente já possa estimular em nossas
crianças, desde cedo, nosso espírito empreendedor,
no sentido de cuidar bem dos recursos, dar valor ao
dinheiro. Penso que fazendo esse programa funcionar
de verdade, existe uma perspectiva muito boa de
transformação em toda a população", destacou.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CNPJ 13.694.138/0001-80

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022 - A Pregoeira torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 18/22-PA 125//22, tipo menor preço por lote (único). Objeto: Registro de preços para
futura e eventual contratação de empresa para serviços contínuos de manutenção e reparos, manutenção preventiva e corretiva
nos logradouros públicos, sem o fornecimento de materiais. Recebimento das Propostas e Habilitação: 5.7.22 a 19.7.22 até as
8:30h, Abertura das Propostas: 19.7.22 às 8:30h, Disputa: 19.7.22 às 9 h - 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° 947252 ou na integra
no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 5.7.22.
Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 -  A CÂMARA MUNICIPAL DE MORTUGABA -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 002/2022 do tipo menor preço Global, para o dia 21/07/2022, às 10:00hrs na Sede da Câmara, situada à Praça Julio
Carvalho, nº 96, na cidade Mortugaba,Bahia. OBJETO: Contratação  de Empresa para prestar serviços de Engenharia na
Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal, de acordo com as especificações constantes do Edital. Informações na
Sede da Câmara e através do e?mail: camarademortugaba@gmail.com. Edital e outros atos referentes a este processo serão
publicados exclusivamente no Diário Oficial do Município de Motugaba - Ba, disponível no site https://www.cama-
ramortugaba.ba.gov.br. 04 de Julho de 2022, Edileusa de Carvalho Sousa Tolentino - Presidente da Câmara Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ 04.858.506/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E REPUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 - A Prefeitura Municipal de Caculé
- Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público que a
licitação na modalidade Tomada de Preços nº 003/2022, tipo MENOR PREÇO POR EMPREITADA POR LOTE, com sessão
pública em 15/06/2022, objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra e serviços de engenharia para
construção de Barreiros de Terra, na Zona Rural no município de Caculé/BA, de acordo com os descritos nos anexos que
integram este Edital, foi declarada DESERTA, por ausência de participantes/interessados. Diante da ausência de participantes,
fica designada nova data de abertura para o dia 18 de julho de 2022 às 14h00min, a realizar-se em sua sede. Aos interessados,
o Edital Republicado 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, 30 de junho de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro - Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 - SRP -  A Prefeitura Municipal de Caculé - Bahia, em conformidade
com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.650/2021 e 1.651/2021, 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
PRESENCIAL nº 017/2022, tendo como objeto o Registro de Preços para eventual e futura prestação de serviços funerários,
incluindo o fornecimento de urnas funerárias e a realização de translado municipais e intermunicipais, em atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste município, conforme condições estabelecidas no Edital e
seus anexos, que será realizado no dia 19 de julho de 2022, às 09h00min, na sede desta Prefeitura. 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, 06 de julho de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 - 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 será realizado o PREGÃO PRESENCIAL nº
018/2022, tendo como objeto a contratação de empresa (as) para o fornecimento de kits de enxoval para recém-nascido (Kits
Natalidade) para serem entregues as gestantes em situação de vulnerabilidade, assistidas pela Secretaria Municipal de Assistência
Social, neste município, conforme condições estabelecidas no Edital e seus anexos, que será realizado no dia 19 de julho de
2022, às 14h00min, na sede desta Prefeitura. 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, 06 de
julho de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.
AVISO DE RECEBIMENTO DE RECURSO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022 - O Município de Caculé, por intermédio do
Pregoeiro Municipal, torna público para ciência dos interessados, o recebimento de Recurso Administrativo, relativo Processo
Licitatório - Pregão Eletrônico nº 024/2022, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de máquinas
pesadas diversas, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, deste município, conforme
condições e especificações constantes no Edital e seus anexos, interposto pela empresa Licitante JUSTI EQUIPAMENTOS
COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 44.859.853/0001-59,
razão pela qual consoante o disposto no artigo 44, § 2º do Decreto Federal 10.024/2019, fica declarado em aberto o prazo de
03 (três) dias para apresentação de contrarrazões ao recurso recebido, na forma de como estabelece o instrumento convocatório.
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, 06 de julho de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro - Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ 13.284.658/0001-14

ORDEM DE SERVIÇOS TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022 -  A Prefeitura Municipal de Guajeru / Bahia, inscrita no CNPJ sob
nº 13.284.658/0001-14, através da presente Ordem de Serviços, autoriza a empresa Baleeiro Construtora Ltda, inscrita sob o
CNPJ nº 34.635.783/0001-00, a dar início à Obra de Revitalização da Praça Antônio Carlos Magalhães na Sede do Município
de Guajeru - Ba, contemplando serviços se demolição, canteiros, pavimentação, paisagismo, iluminação, ginástica, parque
infantil, pergolado, palco e lago artificial, no valor de R$ 1.104.941,94 (um milhão, cento e quatro mil, novecentos e quarenta e
um reais e noventa e quatro centavos), que tem seu objeto e planilha orçamentária adstrita ao quanto autorizado pelo Convênio
nº 515/2022, firmado com a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia CONDER, tudo de acordo com a
licitação Tomada de Preços nº 009/2022 e com o edital publicado. Prazo da execução, conforme cronograma físico financeiro.
Guajeru, 01 de julho de 2022. JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO - PREFEITO MUNICIPAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA
CNPJ 13.922.588/0001-82

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 - A Prefeitura Municipal de Ibicoara torna público a Tomada de
Preços nº 005/2022 - objeto - pavimentação em piso intertravado das Ruas Rio Preto e Otacílio Silva Luz, na sede do Município.
Edital e inf. das 08:00 às 12:00, pelo tel: (77) 3413-2199 ou email: licitacaoibicoara2124@gmail.com. Abertura no dia 21 de julho
de 2022 às 09:30. Ibicoara-Bahia, 04 de julho de 2022. Renan Pires Silva - Presidente da CPL.

ORDEM DE SERVIÇO 005/2022 -  O MUNICÍPIO DE MALHADA DE PEDRAS, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na
Praça da Bandeira, 07, Centro, Malhada de Pedras / BA, CEP: 46.110-000, inscrito no CNPJ sob n° 14.106.561/0001-84, Representado
por Carlos Roberto Santos da Silva, pautando no procedimento licitatório tipo Tomada de Preço registrada sob n° 004-05/2022, e
em cumprimento ao Contrato n° 013-06/2022, autoriza a empresa GVS Construtora e Engenharia Ltda - CNPJ: 25.306.312/0001-
59, a proceder com a execução da Construção da Praça Nely Aparecida na Sede do Município de Malhada de Pedras, de acordo
com o Convênio n° 397/2022, firmado entre o Município e a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER.
, comprazo de 120 (cento e vinte) dias. Malhada de Pedras, 01 de julho de 2022. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito.

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

AVISO DE CONVOCAÇÃO DE LICITANTE REMANESCENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021 - A Prefeitura Municipal
de Caculé, em conformidade com o art. 4º da Lei 10.520/2002, torna público aos interessados, e em especial aos participantes
do Pregão Presencial nº 023/2021, que, tendo em vista que a empresa vencedora do Lote 03 do referido processo licitatório,
conforme especificações constantes na Ata de Registro de Preço nº 050/2021, solicitou desistência amigável junto a esta
administração, que CONVOCA, num prazo de três dias úteis, o licitante remanescente, na ordem de classificação, G SILVA
FERREIRA ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 26.879.743/0001-
77, classificada em terceiro lugar do Lote 03, do certame. Desde já, solicitamos a mesma documentação de habilitação
constante no Edital do referido processo, bem como a proposta de preço reformulada do Lote remanescente, para após
comprovação dos requisitos de habilitação, analisada a proposta e demais documentos complementares, proceder a
assinatura de Ata de Registro de Preços/Contrato. A contratação se dará nas mesmas condições propostas no certame,
inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório. Caso não aceite será convocado(a) o(a)
quarto(a) classificado(a) e assim sucessivamente até a conclusão do processo. 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. Outros atos referentes a este processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé
- Bahia, 06 de julho de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro - Pregoeiro.
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CACULÉ: SÃO JOÃO TEVE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

Depois de dois anos sem celebrar
uma das maiores manifestações
culturais do nordeste devido a
pandemia, a Prefeitura de Caculé
resolveu quebrar o jejum e realizou o
São João 2022. Os festejos aconte-
ceram durante todo o mês de junho,
tendo uma programação especial entre
os dias 24 e 26, com as apresentações
de diversas bandas nacionais na Praça
Deoclides Cardoso (Praça da Feira).

As atrações reconhecidas nacional-
mente e regionalmente abrilhantaram
a festa, que já é tradição no município.
A mistura de ritmos e o foco no
tradicional forró deixou os fanáticos
pela festa muito animados.

No dia 24 de junho, abrindo a
programação especial, destaque para as
apresentações das bandas Companhia
do Calypso e Moleca 100 Vergonha.
Apresentaram-se ainda nessa noite:
Leleu de Zé de Chico e Geo do Piseiro
e Célio Silva.

No sábado, dia 25, segunda noite
da programação especial, destaque para
a apresentação do cantor Tierry e da
banda 100 Parêa. Dio do Acordeon e
Lucas Lima também se apresentaram
nessa noite.

No domingo, dia 26, fechando com
chave de ouro o São João de Caculé
2022, destaque para as apresentações
da dupla sertaneja João Neto e Frederico
e da banda Catuaba com Amendoim. A
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última noite de festa na praça da feira
contou ainda com as apresentações de
Ramom e Mônica e Waldonys.

Além da tradicional festa na praça,
A Prefeitura de Caculé ainda montou
uma Vila Junina em frente ao Estádio

Nilo Xavier, espaço onde foram concen-
tradas todas as apresentações culturais.

Neste ano de 2022 a gestão
municipal junto a secretaria de cultura,
buscou resgatar o lado mais tradicional
da festa, trazendo de volta o forró dos

bairros e o verdadeiro forró na roça,
em algumas comunidades rurais.

Os moradores do povoado da
Várzea Grande também aproveitaram a
festa com a realização do tradicional São
Pedro, nos dias 1º e 2 de julho.
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