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PREPARATIVOS

Mesários iniciam
treinamento para eleição
TÁCIO CALDAS*

Começou ontem o treina-
mento para os cidadãos que
foram convocados para
atuarem como mesários nas
eleições municipais deste
ano e, devido à pandemia da
Covid-19, a capacitação dos
mesários deverá ocorrer,
preferencialmente, por
meios virtuais.

De acordo com Socorro
Gouveia, chefe de cartório
da 2ª zona eleitoral e pre-
sidente da Comissão de Me-
sários do Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia (TRE-BA),
existem três formas dife-
rentes para a aplicação do
treinamento. “Nós temos
três modalidades de curso e
cada uma delas fica a cri-
tério do juiz eleitoral. Como
a gente está nesse momento
de pandemia, a maioria dos
cursos serão ministrados
via EAD, pela internet”, in-
formou.

Para participar do curso,
os indivíduos deverão aces-
sar o portal de educação a
distância do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), o Apli-
cativo do Mesário no celular
ou, em último caso, para si-
tuações onde o cidadão não
tenha acesso a essas opções,
local onde será realizado o
curso de forma presencial.

Ainda buscando esclare-
cer a situação a presidente da
Comissão de Mesários do
TRE-BA alertou que na mo-
dalidade por aplicativo, qual-
quer cidadão pode partici-
par, sendo mesário ou não, e
pontuou que existe uma pe-
quena diferença nesse pro-
cesso. “Pelo aplicativo, o ci-

dadão, mesário ou não, pode
fazer o curso. A diferença é
que o mesário recebe uma
senha, enquanto o cidadão
participa como ouvinte. A
presencial, praticamente
não vai existir, mas como al-
gumaszonaseleitoraisnoin-
terior que tem dificuldade
com a internet, o juiz pode
optar por essa opção. Na ca-
pital o curso deve ser todo à
distância”, finalizou

Em conversa com José
Eduardo Santos, cidadão
convidadoasermesáriosím-
bolo pelo TRE-BA devido aos
seus trinta nos de serviços
nas eleições, ficou claro co-
mo estava funcionando o
treinamento. “O treinamen-
to online ele é muito prático
e rápido. A pessoa que já tem
uma certa expertise em lhe
dar com um computador é
tudo muito simples, a coisa é
explicita e sem dificuldade
alguma”, informou.

Já para Shirley Francisca
da Silva, mesária que atuou
nas eleições presidenciais de
2018, em comparação com
períodos eleitorais anterio-
res, ela imagina que, apesar
deocorrerpormeiosdigitais,
o aprendizado não será afe-
tado. “[...] no treinamento,
que eu gostei bastante por
sinal, houve aulas teóricas e
práticas onde eu aprendi to-
dos os detalhes. Foi desde co-
mo abordar o eleitor até co-
mo lhe dar com a boca de
urna. Nos moldes atuais eu
acredito que não vá mudar
muito, afinal o processo é
bem tranquilo”, afirmou.

* SOB SUPERVISÃO DO JORNALISTA
LEONARDO COUTINHO

ABORTO LEGAL

Maia: portaria é inconstitucional
HELOÍSA CRISTALDO
Agência Brasil, Brasília

O presidente da Câmara, de-
putado Rodrigo Maia
(DEM-RJ), disse hoje ontem
que a portaria do Ministério
da Saúde que altera os pro-
cedimentos para o aborto le-
gal em caso de estupro é “ile-
gal” e “inconstitucional”. O
congressista avalia que se o
governo não recuar, Parla-
mentoouSupremoTribunal
Federal (STF) podem sustar a
medida.

A nova portaria do gover-
no,publicada no “DiárioOfi-
cial da União” na última ter-
ça-feira, determina que a
equipe médica é obrigada a
notificar à polícia os casos
de acolhimento de pacien-
tes quando houver indícios

ou confirmação de crime de
estupro. A portaria prevê
ainda que a equipe médica
deve oferecer à vítima de es-
tupro a visualização do feto
ou do embrião por meio de
ultrassonografia.

“Não é o Ministério da
Saúde que pode tomar a de-
cisão como tomou, uma in-

terferência em uma lei. A
melhor decisão é que o go-
verno pudesse recuar, se is-
so não ocorrer, devemos ter
voto aqui na Câmara ou ir ao
Supremo Tribunal Federal
para sustar uma portaria ile-
gal”, disse o presidente da
Câmara.

Para Maia, a legislação
brasileira já define um mar-
co “claro e nítido” sobre o
estupro. A nova norma prevê
que, antes de aprovar a in-
terrupção da gravidez, a
equipe médica deverá infor-
mar a gestante acerca da
possibilidade de visualizar o
feto ou embrião por meio de
ultrassonografia, caso as-
sim deseje. Outro ponto exi-
ge que médicos, profissio-
nais de saúde ou responsá-
veis por estabelecimento de

saúde notifiquem à polícia
os casos em que houver in-
dícios ou confirmações de
estupro. Especialistas ava-
liam que a medida pode di-
ficultar o acesso de mulhe-
res ao direito já previsto em
lei.

“A gente não deve criar ne-
nhum tipo de decreto, ou
portariaqueconstranjaade-
cisão da mulher. Uma por-
taria completamente ilegal,
inconstitucional, que não
respeita as normas legais do
nosso país. É a minha po-
siçãopessoal,porissoqueeu
não digo nem posso dizer
qual vai ser a decisão, mas eu
acho que o melhor caminho
é que o governo pudesse re-
cuar e pudesse discutir com
o Congresso, debater o as-
sunto”, argumentou.

Deputado
afirma que
Parlamento
ou STF podem
sustar a
medida

LEGISLATIVO A matéria tem sido alvo de críticas de
bolsonaristas, mas também de especialistas no tema

Lídice: “Governo
dificulta votação de
PL das fake news”
RODRIGO AGUIAR

Além do calendário apertado
e da aproximação das elei-
ções, o governo Bolsonaro
torna difícil a votação ainda
este ano, na Câmara Federal,
do projeto de combate às fake
news, afirma a deputada Lí-
dicedaMata(PSB),relatorada
CPI das Fake News.

“O Congresso está funcio-
nando prioritariamente em
função da pandemia. E se
lembrarmos que vai ter uma
eleição, a gente pode ima-
ginar que fique um pouco
para frente [a votação]. Mas,
mais do que o calendário in-
terferindo no debate, acho
mesmo é que o governo está
contra o projeto”, avalia.

A matéria tem sido alvo de
críticas de bolsonaristas,
mas também de especialis-
tas em comunicação e direi-
to digital. Após passar pelo
Senado no final de junho,

atualmente tramita na Câ-
mara dos Deputados.

Prováveis mudanças no
texto obrigariam nova apre-
ciação pelo Senado. Só de-
pois disso, caso aprovado, o
projeto iria para a sanção do
presidente Jair Bolsonaro,
que já ameaçou vetar dis-
positivos antes mesmo de
concluída a versão final.

O presidente da Câmara,
Rodrigo Maia (DEM), desig-
nou um grupo informal de
deputados para aprimorar o
texto e resolver alguns pon-
tos, como a identificação de
usuáriosemcasosdedenún-
cias e a rastreabilidade de
mensagens.

Ajustes
Para Lídice, apesar de se tra-
tar de um projeto "comple-
xo", já "começa a ter con-
dição de uma parte da Casa
ter opinião sobre ele". A de-
putada defende a realização

Shirley Stolze / Ag. A TARDE

Lídice é relatora
do projeto de lei
que busca coibir
as fake news

Bolsonaro
ameaçou vetar
dispositivos
antes mesmo
de concluída a
versão final

de ajustes na matéria. "Na
minha concepção, deve es-
tar mais voltado para carac-
terizar-se como um projeto
com foco em tornar a rede
mais transparente do que
em tentar regulamentar o
que é ou não é fake news,
porque isso é muito mais
amplo", argumenta.

Em meio às polêmicas,
uma opção, acrescenta Lídi-
ce, seria debater uma legis-
lação específica sobre o as-
sunto para o período elei-
toral, com regras apenas pa-
ra a campanha.

A deputada ainda disse ser
natural que o projeto tenha
sido colocado como priorida-
de por Maia no começo do
segundo semestre. "O presi-
dente da Câmara foi e é ví-
timaconstantedasfakenews,
então é natural que ele tenha
mais pressa e compreenda
mais o crime cometido por
muitos", afirmou.

Entre os pontos criticados
por especialistas, está a exi-
gência de que o usuário
apresente documento de
identidade caso haja indí-
cios de se tratar de um robô
não identificado. O temor é
de que as informações se-
jam utilizadas por platafor-
mas para comercializar
conteúdo direcionado.
Também causa preocupa-
ção a capacidade de as pla-
taformas protegerem os da-
dos dos usuários.

O limite de contas contro-
ladas por um mesmo usuá-
rio também é questionado,
com o argumento de que is-
so poderia prejudicar pes-
soas que atuam em diferen-
tes áreas.

Os especialistas ainda
contestam o dispositivo so-
bre a rastreabilidade de
mensagens em aplicativos
como WhatsApp e Tele-
gram.

Exigência de
identidade
de usuários
tem sido
criticada por
especialistas

Capital
Social

Lucros e Prejuízo
Acumulado

S.C.P.
Result.

Reserva
Legal

Reserva de Lucros
e Contigências Total do PL

Saldos em 31 de dezembro 2018 5.000.000 14.123.202 12.707.073 1.000.000 3.264.318 36.094.593
Lucro Líquido do Exercício - 16.336.710 - - - 16.336.710
Integralização de Capital
Distribuição de Dividendos - (5.594.126) - - - (5.594.126)
Lucros e Prejuízos SCPs - - (12.707.073) - - (12.707.073)
Destinação dos lucros - 16.207.912 - - - 16.207.912
Capital Investidas SCP 20.000 - - - - 20.000
Saldos em 31 de dezembro 2019 5.020.000 41.073.699 - 1.000.000 3.264.318 50.358.016

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE ALAGOINHAS S.A.
CNPJ nº 13.518.634/0001-82

End: Praça Ruy Barbosa, nº 11 - Centro, Alagoinhas - Bahia - Brasil - CEP: 48.010-130 - Tel: (75) 3423-9300

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores acionistas, em cumprimento das disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter à apreciação
de V.Sªs. as demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2019. À Diretoria.

BALANÇO PATRIMONIAL em 31 de dezembro de 2018 e 2019 (Em Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - (Em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - (Em Reais)DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Método Indireto - (Em Reais)

ATIVO 2018 2019
ATIVO CIRCULANTE 59.829.814 85.358.363
Caixa, banco e disponibilidades 16.148.539 20.195.174
Duplicatas a Receber 11.183.051 11.103.242
Adiantamentos Diversos 10.966.521 19.542.075
Outros Créditos 14.784.997 27.112.831
Estoques de Mat. Hospitalares 5.577.088 6.387.507
Tributos recuperáveis 1.169.617 1.017.533
ATIVO NÃO CIRCULANTE 668.902 700.870
Depósitos judiciais e outros créditos 668.902 700.870
PERMANENTE 10.802.359 24.260.963
Investimentos 4.146.212 17.398.006
Imobilizado 6.656.147 6.862.956

TOTAL DO ATIVO 71.301.075 110.320.195

PASSIVO 2018 2019
PASSIVO CIRCULANTE 29.393.899 42.924.787
Trabalhista e Previdenciária 921.611 1.026.762
Obrigações Tributárias 10.051.711 9.660.275
Outras Exigibilidades 921.243 2.206.514
Fornecedores 5.934.385 6.152.368
Outras Contas a Pagar 11.564.949 23.878.869
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 5.812.583 17.037.391
Empréstimos e Financiamentos 5.812.583 17.037.391
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 36.094.593 50.358.016
Capital Social 5.000.000 5.020.000
Reservas Estatutárias 4.264.318 4.264.318
Lucros e Prejuízos Acumulados 14.123.202 41.073.699
Sociedade em Contas de Participação 12.707.073
TOTAL DO PASSIVO 71.301.075 110.320.195

ATIVIDADES OPERACIONAIS 2018 2019
Lucro Líquido 12.798.058 16.336.710
(+) Depreciação e Amortização 188.638 221.764
(-/+) Resultado Equivalência SCP (7.407.566) (9.373.110)
(+) Despesas Financeiras 187.671 415.235
(-/+) Clientes 1.755.457 79.809
(-/+) Estoque (2.551.123) (810.419)
(-/+) Fornecedores 3.829.999 217.983
(-/+) Contas a Pagar 10.119.644 12.313.919
(=) Fluxo de Caixa das Operações 18.920.779 19.401.892
Aquisição de Imobilizado (1.970.659) (206.809)
(=) Fluxo de CaixaAtividade Invest. 16.950.120 19.195.083
(-/+) SCP - Sócios Contas
Participação (11.756.843) (9.554.322)
( - ) Dividendos (2.093.286) (5.594.126)
(=) Fluxo de Caixa Líquido 3.099.991 4.046.635

2018 2019
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS 71.820.324 72.420.209
(-) Impostos/Deduções sobre Serviços 7.823.843 4.389.412
(=) RECEITA LÍQUIDA 63.996.482 68.030.797
(-) Custo dos Serviços Prestados 23.892.599 27.416.321
(=) LUCRO BRUTO 40.103.882 40.614.477
(-) Despesas Administrativas 25.902.171 23.277.662
(-) Despesas Tributárias 101.612 89.953
(-) Despesas Financeiras 187.671 415.235
(+) Receitas Financeiras - Líquido 716.520 1.500.427
(=) RESULTADO OPERACIONAL 14.628.949 18.332.053
(+/-) Resultado não Operacional
(=) LUCRO ANTES DO I.R. 14.628.949 18.332.053
(-) Impostos 1.830.890 1.995.343
(=) LUCRO LÍQUIDO 12.798.058 16.336.710

1. CONTEXTO OPERACIONAL: Hospital das Clínicas de
Alagoinhas S.A., constituído em 25 de maio de 1970, tem por
objetivo social a atividade de atendimento hospitalar. 2. RESUMO
DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: Demonstrações
da Companhia dos exercícios findos em 31 dezembro de 2018
e 2019 foram consolidadas e elaboradas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil com base nas disposições
contindas da Lei das Sociedades por ações, Lei n° 6.404/76 e
alteradas pelas Leis nos 11.638/07 e 11.941/09. 3. RESERVAS E
DISTRIBUIÇÕES: As reservas e distribuições serão efetuadas

de acordo com o resultado de cada unidade, sendo descritos
em AGO, sendo que 25% para seus acionaistas e a diferença
para a Reserva Estatutárias. 4. DAS DEMONSTRAÇÕES: Os
saldos findos em 31/12/2018 sofreram alterações decorrentes
do processo de reescrituração contábil e fiscal do período.
5. SOCIDADEPORCONTASDEPARTICIPAÇÃO:ACompanhia
participa como sócio ostensivo da Sociedade por contas de
participação HCA/LMPR SCP, CNPJ nº 27.248.618/0001-21; UTI
HCA/GMC SCP; CNPJ nº 24.455.397/0001-74 ambas tributadas
pelo Lucro Presumido no ano de 2019 e HOSPITAL DAS
CLÍNICAS SCP; CNPJ nº 29.412.126/0001-55 (sem movimento),
todas movimentações foram apresentadas nos resultados das
demonstrações de seus livros eletrônicos.

DIRETORIA CONTADOR
Domingos Brito Costa - Diretor

CPF: 008.852.155-91
Willian Rogério Antonio
CRC 1SP 219.617/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
PREGÃO PRESENCIAL 23/2020. Objeto: disponibilização de internet, com fornecimento de equipamentos em
regime de comodato, para o programa de inclusão digital do Município. Menor preço global. Dia 15/06/2020
às 9h. Informações: na CPL, de 8 às 12h. Irecê/Ba, 02/09/2020. Joazino A. Machado. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORDESTINA
CNPJ N: 13.347.539/0001-63

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020
O Município de Nordestina/Bahia, realizará Licitação na modalidade: Tomada de Preços nº
007/2020, em 17/09/2020, às 09 horas, para acontratação de empresa para prestação de serviços
de construção de Unidade Básica de Saúde da Família na sede deste município, tipo Menor Preço
Global. O edital está disponível no setor de licitação, na Praça João Soares Moura, Nº 103 – Centro
– Nordestina/Bahia, das 8h às 12h, Telefone (75)3650-2133. Ricardo Souza Bispo – Presidente
da Comissão de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ
CNPJ N: 13.752.993/0001-08

REPUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2020
A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico n°
026/2020, objetivando a contratação de empresa para aquisição de equipamentos e acessórios de informática.
A sessão ocorrerá no dia 17 de setembro de 2020, às 09:00h (nove horas), no Portal de licitações do Banco
do Brasil. O edital estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, no site www.itororo-
ba.portaltp.com.br e www.licitacoese.com.br. Informações gerais através do site www.itororo.ba.io.org.br ou
pelo tel. (73) 3265-1910. Itororó-Bahia, 01 de setembro de 2020. Fernando Silva Lima. PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ N: 13.846.753/0001-64

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Municipio de Ibirapitanga - Bahia fará realizar no dia 15/09/2020 às 08:30 horas, no Prédio
Sede da Prefeitura Municipal, situado na Praça Manoel Jorge e Silva, s/n, Centro na sede deste Município, na
modalidade Pregão Presencial de nº. PP-27-2020, Menor Preço por lotes, a presente licitação tem como objeto
e operação, a contratação de pessoa jurídica para fornecimento Equipamento de proteção individual (EPIs) e
equipamento de Informática para atender a secretaria de educação deste município, ficando os interessados
cientificados que todos os atos desta licitação serão publicados no Diário Oficial do Município, disponível no
citado link,, imprensa oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS
TOMADA DE PREÇO Nº 013/2020

A CPL, designada através do Decreto nº 14/2020, torna público aos interessados que realizará no dia 19 de outubro de
2020 às 09:00h, na sede da Secretaria da Administração e Planejamento, Sala da Comissão de Licitação, situada Av.
Vereador João Silva, 06, Térreo, Santo Antônio de Jesus, licitação namodalidade TOMADADEPREÇO, através daMelhor
Técnica e Preço, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços para Revisão do
Plano Diretor Municipal de Santo Antônio de Jesus, e da legislação urbanística básica que o acompanha, em obediência
aos preceitos e às diretrizes estabelecidas na Resolução nº. 25 de 18 de março de 2005, do Ministério das Cidades /
Conselho das Cidades, embasados no Estatuto da Cidade, Lei Federal nº. 10.257/01. O Edital e anexos estão disponíveis
aos interessados no site oficial www.santoantoniodejesus.ba.io.org.br, no Acesso à Informação: Licitações e Contratos
– Íntegra. Santo Antônio de Jesus, 01 de setembro de 2020. Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA
PREGÃO PRESENCIAL SRP 30/2020. Dia 15/09/2020 às 9h. Objeto: aquisição de Dispositivos moveis
portáteis (Tablets). Edital: na CPL, de 8 às 12h ou http://www.americadourada.ba.gov.br/licitacoes. América
Dourada/Ba, 02 de setembro de 2020. Ivanilson Carvalho R. Júnior. Pregoeiro.

AVISODECONVOCAÇÃO

AComissão Especial de Chamamento Público/SMS, instituída pela Portaria
SMS nº 909/2019, combase na Lei Municipal nº 8.631/2014, regulamentada
pelo Decreto Municipal nº 28.232/2016 (alterado pelo Decreto
nº 32.202/2020), sendo aplicada subsidiariamente a Lei Federal
nº 8.666/93, Lei Federal nº 8.080/1990, Decreto Federal nº 7.508/2011, Lei
Municipal nº 8.421/2013 e demais normas e regulamentações aplicáveis,
tornapúblicoparaconhecimentodos interessados, a realizaçãodoseguinte
certame: Chamamento Público – SMS nº 021/2020. Processo
nº 20.263/2019-SMS. Objeto: Seleção de entidade de direito privado, sem
fins lucrativos, qualificada comoOrganização Social na área de Saúde, para
celebrar Contrato de Gestão visando a transferência de atividades de
Planejamento, Gestão, Operacionalização e Execução das ações e serviços
de saúde do PROJETOGIRASSÓISDERUA. Recebimento dos envelopes e
abertura da Sessão: 17/09/2020 às 9h. O Edital e seus Anexos estarão
disponíveis no endereço eletrônico: www.compras.salvador.ba.gov.br.
Salvador, 28 de agosto de 2020. José Egídio de Santana – Presidente
da Comissão Especial de Chamamento Público/SMS.

PUBLICAÇÕES DE EDITAIS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30849165.2020.CPL SFIEB.PE.0110.SENAIDE
Objeto: Registro de preços para o fornecimento, sob demanda, de ferramentas e materiais para fins
didáticos, vide edital.
Abertura: 11/09/2020 às 09h (horário local)

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30849103.2020.CPL SFIEB.PE.0108.SENACET
Objeto: Registro de preços para o fornecimento, sob demanda, de chapas de acrílico, vide edital.
Abertura: 11/09/2020 às 09h (horário local)

Retirada dos Editais, a partir do dia 02/09/2020, no site do Portal de Compras: https://compras.fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br

Salvador, 02/09/2020
Pregoeiro

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER
CNPJ N: 13.595.251/0001-08

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA- CONDER,
Empresa Pública, com sede na Avenida Edgard Santos, nº 936, Narandiba, Salvador/
Bahia, vem por meio da empregada pública Emília Barreto Bittencourt Lage Magalhães,
designada através da Portaria DIPRE nº 244/2020, com base nas prerrogativas que lhes
foram conferidas, intimar oMunicípio de Filadélfia, para efetuar o pagamento, no prazo de
30 (trinta) dias, sob pena de inscrição do débito respectivo na Dívida Ativa não tributária,
ou para impugnação, no prazo de 10 (dez) dias, do referido valor, referente ao Processo
de Reparação de Danos - PRD, SEI nº 043.4058.2020.0008824-41, instaurado em
virtude da utilização indevida dos recursos do objeto convenial nº 233/2014. Para mais
informações: (71) 3117-3501 e e-mail:emiliamagalhaes@conder.ba.gov.br., Salvador/
Ba., 01 de setembro de 2020. Emília Barreto Bittencourt Lage Magalhães, Analista
Administrativo/CONDER.


