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ATOS OFICIAIS
Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Administrativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.
A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez
mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.

Embasa alerta para os transtornos
gerados pelo escoamento indevido de
água de chuva na rede de esgoto

Com o início do período chuvoso, o escoamento irregular de
água de chuva e de lixo pela rede de esgoto provoca transtornos
para toda a população. Casos de extravasamento nas ruas e de
retorno do esgoto às residências são sinais de que muitos imóveis
continuam utilizando a rede de forma indevida.
A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) alerta ainda
para os riscos à vida de quem abre, de forma irregular, as tampas dos poços de visita [estrutura de inspeção da rede de esgoto
identificada por uma tampa] para escoamento da água de chuva,
devido à ausência ou ineficiência do sistema de drenagem.
Apesar do trabalho de sensibilização de orientação aos moradores, o gerente regional de operação de esgoto, Vagner Pereira,
reforça que a operação do sistema de esgoto durante o período
chuvoso se torna ainda mais difícil e complexo. “A água da chuva
e o lixo que entram na rede provocam obstruções, rompimento
da tubulação e pane nas bombas das estações de bombeamento,
prejudicando o transporte de esgoto para o tratamento”, afirma.
Para evitar o desgaste do sistema, a Embasa recomenda que os
moradores revisem as suas ligações e direcionem para a rede
coletora operada pela empresa apenas o esgoto produzido nos
imóveis. A água da chuva deve ir para o sistema próprio de drenagem, caso exista, ou diretamente para a via pública. Também é
muito importante evitar jogar lixo ou gordura na rede.
Serviço - Em caso de obstrução ou denúncia de uso irregular da
rede de esgoto, a população deve acionar a Embasa pelo 0800
0555 195; agência virtual no site www.embasa.ba.gov.br, aplicativo, ou pelo whatsapp no (71) 9908 9001.
Assessoria de Comunicação da Embasa
Unidade Regional de Barreiras (UNB)
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Código Sindical: 000.019.000.26814-4, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL SINPROFE
Pelo presente Edital, faço saber aos que o presente virem ou dele tiverem conhecimento, que no dia 11
(onze) do mês de Dezembro de 2020 (sexta-feira), no horário das 09h00min às 18h00min, será realizada
na sede do SINPROFE, situada na Rua Aroldo de Andrade, nº 183, centro, nesta cidade de BarreirasEstado da Bahia, a ELEIÇÃO para composição da Diretoria Executiva e do Conselho Administrativo e
Fiscal do SINPROFE - Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Professores, Professoras e Especialistas
em Educação da Rede Pública de Ensino do Município de Barreiras- Bahia, bem como dos seus
respectivos suplentes, para o triênio 2021 a 2023. Este edital será divulgado em Jornais de circulação
local, como também, na sede do Sindicato da categoria, no mural da Prefeitura de Barreiras-Bahia, mural
das Secretarias, Departamentos e no perfil do SINPROFE nas redes sociais. Os Interessados deverão
registrar suas chapas no período de 16 (dezesseis) ao dia 20(vinte) do mês dezembro de 2020, de
acordo com as previsões Estatutária e o Regimento Interno das Eleições do SINPROFE. O requerimento
para o registro de chapa deverá ser acompanhado de todos os documentos exigidos no regulamento
eleitoral, devendo ser assinado por todos os componentes da chapa, que será dirigido ao Presidente da
Comissão Eleitoral. A secretaria do SINPROFE funcionará para este fim, das 9h00min às 11h30h, de
segunda a sexta-feira, no período supracitado, onde se encontra a disposição dos interessados, pessoas
habilitadas para o atendimento, prestação de informações concernentes ao Processo Eleitoral e
fornecimento do correspondente protocolo. Caso haja a inscrição de apenas uma única chapa, a
Comissão Eleitoral prorrogará o prazo para novas inscrições por mais 2 (dois) dias corridos. Não existindo
novas chapas inscritas, a Comissão Eleitoral declarará eleita a chapa que se inscreveu e cumpriu todos
requisitos legais. No caso de recursos, a Comissão Eleitoral julgará os pedidos no prazo de 48 horas,
divulgado o resultado no mural da sede da entidade; que caberá pedido de reconsideração, observando
os mesmos prazos ali fixados. Até 24 horas após o encerramento das inscrições, e/ou da análise dos
recursos, ou pedido de reconsideração, havendo inscrição de mais de uma chapa, a Comissão Eleitoral
procederá com mesmos prazos e procedimentos para recursos. Após a conclusão destes, a Comissão
Eleitoral procederá com o sorteio da ordem de colocação das chapas para o Processo Eleitoral, ficando
referida a Comissão responsável pela igualdade de publicidade no espaço eleitoral. Na votação, será
declarada vencedora a chapa que obtiver a maioria dos votos válidos dos votantes, observando as
previsões estatutária, em caso de empate, será declarada a chapa que tiver o(a) candidato(a) que
concorreu ao cargo de Presidente da Diretoria Executiva, mais velho(a). Persistindo o empate, agora pela
idade, aplicará o mesmo critério de desempate ao Presidente do Conselho Administrativo.
Barreiras- Bahia, em 03 de Novembro de 2020.
_____________________________________________
Presidente da Comissão Eleitoral
Matrícula, Nº.
___________________________________________________________________________________________________
Rua Aroudo de Andrade nº183, Centro - Barreiras-BA. CEP: 47.800-240 – Em frente ao Estádio Geraldão
(77) 3613-1107 / 9 9976-6387 / 9 9962-3366
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Dispensas de Licitações
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE

Avisos de Ratificação do Ato
Dispensas de Licitação
Espécie: Dispensa de Licitação n.º 150/2020, com fundamento no inciso II, art. 24 da Lei n.º
8.666/1993; Favorecido: MB Variedades Ltda, inscrita no CNPJ sob o n° 12.902.382/000128; Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de mesas auxiliares destinadas ao
centro cirúrgico do Hospital Municipal Antônio Joaquim na sede do Município de Coribe Bahia; Vigência: Até 30 dias; Processo: PA n.º 228/2020; Valor: R$ 3.808,00 Cobertura
Orçamentária: 02.06.00 - 2.302 - 3.3.9.0.52.00; Comunicação: em 29/10/2020;
Ratificação: em 03/11/2020.
Coribe, Bahia, 03 de novembro de 2020.
Manuel Azevedo Rocha
Prefeito Municipal

__________________________________________________________________________________________________________________________
Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000
Telefone/fax.: 77 3480.2130
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VO+XQWCBCAON1PDMJAMKMQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 034/2020, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020.
“Concede Licença-Prêmio para
Servidora Pública Municipal.”

Gozo

a

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBOTIRAMA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e
com base no Art. 46, XXV, da Lei Orgânica Municipal e conforme Art. 82 da Lei 048/2017 –
Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Ibotirama – BA,
RESOLVE:
Art. 1°. Conceder licença-prêmio para gozo, com duração de 03 (três) meses, a Servidora
Pública Municipal Lucilene dos Santos Novais, Agente de Arrecadação, matrícula nº 1878,
lotada na Secretaria Municipal de Administração e Finanças.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibotirama, em 03 de novembro de 2020.

CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
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