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o total de 417 municípios
baianos, 391 fizeram investimentos abaixo da
média nacional (R$ 403,37) na
saúde de cada habitante durante
o ano de 2017. Os dados foram
divulgados na última segunda-feira (21), pelo Conselho Federal
de Medicina (CFM) e são referentes às declarações no Sistema de
Informações sobre os Orçamentos Públicos em Saúde (Siops), do
Ministério da Saúde.
O levantamento mostra que,
naquele ano, o maior valor aplicado por um gestor municipal
da Bahia, com recursos próprios,
em Ações e Serviços Públicos de
Saúde (ASPS), foi de R$ 2.017
por habitante, em São Francisco
do Conde. Em seguida, aparecem
Madre de Deus (R$ 1.216,95) e
São Desidério (R$ 912,07).
Do lado oposto do ranking está
Conceição do Coité. O município investiu apenas R$ 122,84
por cada morador. Na penúltima posição aparece Valença (R$

124,56), seguida de Santo Amaro
(R$ 129,31).
Considerando-se apenas a
Bahia, a média de investimento
foi de R$ 470,66 por pessoa. A
média estadual de 2017 é ligeiramente maior do que a registrada nos dois anos anteriores: R$
459,19 em 2016 e R$ 464,64
em 2015.
INVESTIMENTOS DA CAPITAL
Ao contrário do que se pode
imaginar, a capital do estado, Salvador, está entre os municípios
com investimento abaixo da média nacional, ocupando a 180ª
posição. Segundo os dados do
CFM o gasto por habitante, em
2017, foi de R$ 243,40. Em novembro de 2018, o CFM já havia
apontado Salvador como a terceira capital com pior investimento
médio em saúde por habitante
(veja aqui), à frente apenas de
Rio Branco (R$ 214,36) e Macapá (R$ 156,67).
“No referido ano, a capital baia-

na investiu cerca de 20% de toda
arrecadação da Prefeitura na área
da saúde, percentual superior aos
15% constitucionais obrigatórios
pela legislação. No ano passado,
a gestão aportou um incremento
de 10% em relação ao exercício
anterior, finalizando 2018 com
um investimento de 950 milhões
provenientes exclusivamente do
tesouro municipal”, afirma a SMS.
O secretário municipal da pasta, Luiz Galvão, destacou ainda
que a cobertura de atenção básica aumentou de 18% para 50%
e que a prefeitura avançou com
a construção de oito UPAS, quatro multicentros; a construção
e requalificação de 208 postos
de saúde; a contratação de 3,8
mil profissionais; a ampliação
da oferta de exames e consultas
especializadas na rede contratualizada; e a entrega do primeiro
Hospital Municipal de Salvador.
“A escassez dos recursos da
União para os municípios vem
pressionando as prefeituras a

Teixeira de Freitas

Servidores da Saúde decretam greve e reivindicam
pagamento de segunda parcela do 13º
Divulgação

Servidores municipais concursados da área de Saúde decretaram greve em Teixeira de Freitas, sul da Bahia, ontem (23). De
acordo com o Sindicato dos Enfermeiros da cidade, a categoria
resolveu paralisar as atividades
em assembleia geral.
Cerca de 1.500 servidores reivindicam o pagamento da segunda parcela do 13º salário, que
deveria ter sido paga em dezembro de 2018. Um grupo segue
reunido na frente da prefeitura.
A assembleia que decidiu pela
greve foi realizada depois de um
protesto na frente da prefeitura,
na terça-feira (22). O atendimento de saúde na cidade está sendo
feito pelos servidores terceirizados.
Ainda segundo o sindicato,
o grupo só voltará a trabalhar
quando a gestão fizer o paga-

Categoria reivindica também pautas como a revisão do pagamento anual

mento dos valores, bem como
abrir negociação para outras
pautas da categoria, como a revisão do pagamento anual.
Em nota, a prefeitura de Teixeira de Freitas informou que a
cidade está passando por dificuldades financeiras devido à crise

econômica que afeta o país, e que
foi agravada pela falta de repasses que não estão chegando aos
cofres públicos do município.
Ainda segundo a administração
municipal, todos os esforços para
pagar a segunda parcela do 13º
Salário estão sendo realizados.

Rui entrega estradas recuperadas,
ponte e sistemas de água
em Itiúba e Cansanção
Hoje (24), às 9h, o governador entrega, no município de
Itiúba, as obras de construção
da ponte sobre o Rio Itapicuru
Mirim, próximo à sede municipal, na Rodovia BA-381,
no trecho de Filadélfia (no
entroncamento da BR-407) a
Itiúba. Durante a solenidade,
Rui também entrega o Sistema
Simplificado de Abastecimento
de Água com dessanilizador
nas localidades de Fazenda Capoeira _ Alegre, Mairi I e Cer-

cadinho e anuncia convênio do
Bahia Produtiva no segmento
de agroindústrias. Ao final da
visita ao município, o governador visita o Colégio Estadual
Ary Silva.
Logo em seguida, Rui segue para Cansanção, onde, às
10h15, inaugura a pavimentação da Rodovia BA-381, entre
Filadélfia, Itiúba, Cansanção e
contorno.
Durante a solenidade, que
ocorrerá na Avenida Tancredo

Neves, em frente à Companhia
de Polícia Militar, Rui assina
também convênio do Bahia
Produtiva, no segmento de
quilombolas. Em parceira com
a prefeitura de Cansanção,
Rui participa da inauguração
da pavimentação com drenagem de vias da cidade, além
de entregar 1.767 certificados
do Cadastro Ambiental Rural
(CAR). Por fim, O governador
fará uma visita ao Colégio Estadual Senhor do Bonfim.

fazerem mais investimentos no
setor com dinheiro próprio. E
vejo esse dado com outros olhos.
Se Salvador recebe menos recursos que outras capitais, e somos
a capital que mais avançou nos
seus indicadores, isso significa
que houve uma gestão eficiente
do gasto. Se tivéssemos sido contemplados com um volume maior
de recursos, o cidadão soteropolitano teria sentido menos os impactos dessa falta de investimentos na área por parte do Governo
Federal”, defende o secretário.
DADOS NACIONAIS
O levantamento mostra ainda
que os municípios menores, em
termos populacionais, apresentam uma maior despesa per capita. Em 2017, nas cidades com
menos de 5 mil habitantes, as
prefeituras gastaram em média
R$ 779,21 na saúde de cada cidadão.
Entre os mais altos valores por
pessoa, estão as duas menores

Divulgação

Mais de 90% dos municípios baianos investem
abaixo da média nacional na saúde

391 fizeram investimentos abaixo da média nacional na
saúde de cada habitante durante o ano de 2017

cidades do país. Com apenas
839 habitantes, Borá (SP) lidera
o ranking municipal, tendo aplicado R$ 2.971,92. Em segundo
lugar, aparece Serra da Saudade
(MG), cujas despesas em ações e
serviços de saúde alcançaram R$
2.764,19 por pessoa.

Na outra ponta, entre os que
tiveram menor desempenho nacional na aplicação de recursos,
estão três cidades de médio e
grande porte, todas situadas
no estado do Pará: Cametá (R$
67,54), Bragança (R$ 71,21) e
Ananindeua (R$ 76,83).

Eleitores enfrentam filas enormes para fazer
recadastramento biométrico em Candeias
Uma fila enorme foi formada
no Fórum de Candeias, região
metropoliatana de Salvador, na
manhã de ontem (23), por eleitores que ainda não fizeram o
recadastramento biométrico. Alguns pessoas chegaram às 7 da
manhã, mas por volta das 12h,
ainda não tinham conseguido
atendimento.
“A senha eu só recebi agora
[11h30], mas cheguei aqui 7h20
da manhã. Peguei a fila lá embaixo e estou debaixo desse sol
quente. Teve gente até passando mal. Está difícil, complicado”,
afirmou uma eleitora, identificada como Tatiana.
O prazo para fazer o redastramento biométrico para cidades
da região metropolitana de Salvador vai até 22 de fevereiro.
Quem não fizer o pocedimento
até a data, terá o título cancelado
e não poderá votar nas próximas
eleições. Além disso, o cancelamento do título tem outras implicações, como não poder se
inscrever em concursos públicos
ou prova para cargo ou função
pública.
Na fila, formada desde a madrugada, era possível ver várias
pessoas com guarda-chuva, tentado se proteger do sol, além de
bancos, utilizados para descansar. De acordo com o um dos
eleitores, esperar para fazer o
recadastramento tem sido difícil.
“Estou desde 7 horas da manhã. Isso aqui é o dia todo. Tem
gente que chegou as 4 horas da
manhã. Estou com a ficha 387.
É sol, é chuva. O povo sofrendo,
ninguém toma providência nenhuma”, afirmou um eleitor.
“Cheguei aqui 6h da manhã.
Eu moro no distrito longe, eu tenho que pagar carro para ir para
rodoviária, e da rodoviária pegar outro para vir aqui. A gente
nem pode tomar café da manhã”,
completou outra eleitora.

Em nota, o Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia (TRE-BA) afirmou que ampliou o horário de
atendimento em todas as zonas
onde o recadastramento é obrigatório. Disse que a medida foi
determinada por um ofício do
presidente do Tribunal, desem-

bargador José Edivaldo Rocha
Rotondano, e enviada aos juízes
das zonas eleitorais no dia 18 de
janeiro.
O TRE informou também que
diariamente são distribuídas 540
senhas, entre normal e prioridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES
CNPJ N: 14.197.768/0001-01

PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2019
A Prefeitura Municipal de Brejões - BA, torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, para
REGISTRO DE PREÇO, menor Preço, para o fornecimento PARCELADO de pães para atender as atividades das Secretarias
Municipais e a merenda escolar da rede municipal de ensino do Município de Brejões - BA, mediante a necessidade da
contratante. Conforme especificações constantes no Anexo I do Edital. Dia: 05/02/2019, às 08:00 horas, na Prefeitura
Municipal de Brejões, sito à Rua Prefeito Mário Meireles, nº 81, Centro, Brejões-BA, CEP 45.325-000. Quando serão
recebidas as propostas e documentos de habilitação, nos termos do edital e seus anexos. Para obter o Edital, no mesmo
endereço, das 08:00 H às 12:00. Informações: Telefone: (75) 3654-2158/2140. Brejões - BA, 24 de Janeiro de 2019.
Felipe de Jesus Mascarenhas, Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 - SRP
O MUNICÍPIO DE SAÚDE, através do Pregoeiro Oficial, no uso de suas atribuições, torna público que
realizará licitação, na modalidade Pregão Presencial, autuada sob o nº 003/2019, do tipo menor
preço, com critério de julgamento por item, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual
contratação de pessoa jurídica para fornecimento de equipamentos e acessórios de informática para
atender às necessidades das Secretarias do Município de Saúde - BA. Abertura dia: 05/02/19, às 09hs.
Os Editais e anexos disponíveis, das 08 às 12hs, na sede da PM, Praça Rui Barbosa, 29 – Centro – Saúde
– Bahia. Saúde-Ba, 21 de janeiro de 2019. GILBERTO CARVALHO FILHO - Pregoeiro Oficial

EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 6ª RM
35º BATALHÃO DE INFANTARIA

MINISTÉRIO DA
DEFESA

AVISO DE CHAMAMENTO PARA
CREDENCIAMENTO DE PIPEIROS/2018
O Ordenador de Despesas do 35º Batalhão de Infantaria torna público o
Chamamento Público que tem como objeto o Credenciamento de Prestadores
de Serviço Autônomos para Coleta, Transporte e Distribuição de Água Potável no
Semiárido Brasileiro no Estado da Bahia, para a participação do 2° sorteio, para
os seguintes Municípios; AMÉRICA DOURADA – ARACI – BAIXA GRANDE –
BARRO ALTO – BOQUIRA – BOTUPORÃ – BREJÕES – CAÉM – CAFARNAUM
- CALDEIRÃO GRANDE – CAMPO FORMOSO - CANARANA – CAPELA DO
ALTO ALEGRE – CAPIM GROSSO - CATURANA – CENTRAL – FEIRA DE
SANTANA – FILADÊLFIA – GAVIÃO – GENTIO DO OURO – IAÇU – IBIPITANGA
– IBIQUERA - IPIRÁ – ITABERABA – ITAGUAÇU DA BAHIA – ITATIM –
LAGEDINHO – LAMARÃO – MAIRI – MARCIONÍLIO SOUZA – MIRANGABA –
MULUNGU DO MORRO – NOVA ITARANA – NOVA REDENÇÃO – OUROLÂNDIA
PARATINGA – PONTO NOVO – QUEIMADAS – RAFAEL JAMBEIRO –
RETIROLÂNDIA – RIO DO PIRES – RUY BARBOSA – SANTA BARBARA –
SANTALUZ – SÃO DOMINGOS - SÃO GABRIEL – TEOFILÂNDIA – TUCANO
– UMBURANAS – VALENTE, por Inexigibilidade de Licitação Nr 011/2017, com
Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993, que ocorrerá
na Av. Eduardo Froes da Mota, 7770, Subaé, Feira de Santana, Bahia, no período
compreendido entre 24 de janeiro de 2019 à 21 de fevereiro de 2019, das 08:00
às 12:00 horas e 13:00 às 16:00 horas de segunda-feira a quintas-feiras e das
08:00 às 12:00 horas nas sextas–feiras, e posteriormente para a participação
dos credenciados no 2º sorteio, para os referidos municípios, que correrá entre
11 de março de 2019 à 22 de março de 2019, no referido endereço. Os motoristas
interessados no credenciamento para os Municípios constante acima deverão
retirar o edital no endereço www.35bi.eb.mil.br. Outras informações poderão ser
obtidas pelo telefone (75) 3223-4967.
JANILSON CAMPOS TEIXEIRA – Ten Cel
Ordenador de Despesas do 35º BI

