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Estado realiza segundo leilão de bens móveis hoje
Divulgação 

Veículos e outros bens móveis serão leiloados hoje a partir das 9 horas

Acontece hoje (29), a par-
tir das 9h, o segundo 
leilão de bens móveis do 

Estado em 2014. Organizado 
pela Secretaria da Administra-
ção (Saeb), o leilão irá alienar 
129 lotes, compostos por veí-
culos e sucatas de veículos, bar-
co, móveis, material hospitalar, 
carteiras escolares, máquinas 
e material de informática. Os 
bens estiveram disponíveis para 
avaliação dos interessados, até 
ontem (28), em sete locais de 
visitação nas cidades de Sal-
vador, Feira de Santana, Barra, 
Barreiras e Guanambi.

O leilão será realizado em Sal-
vador, no andar térreo do Bou-
levard Side Empresarial, situado 
na Rua Ewerton Visco, nº 290, 
bairro do Caminho das Árvores, 
atrás do Shopping Sumaré. A ex-
pectativa é que sejam arrecada-
dos mais de R$ 916 mil.  Em Sal-
vador, a visitação pode ser feita 

na sede do Almoxarifado Central 
do Estado, na Rua Carlos Bran-
dão da Silva, bairro da Mata Es-
cura. No interior, os itens estão 
disponíveis para avaliação em 
quatro municípios. Em todos os 
locais, a visitação pode ser feita 
das 9 às 17h. 

A cidade de Feira de Santana 
tem três locais de visitação - o 
Centro Territorial de Educação 
Profissional do Portal do Ser-
tão, na Estrada do Besouro, s/n, 
Pedra Furada; a Residência de 
Manutenção do Departamento 
de Infraestrutura de Transpor-
tes da Bahia (Derba), na BR-116 
Norte; e o Galpão do Estado si-
tuado no Km 5 da mesma rodo-
via. 

Em Barreiras, os lotes pode-
rão ser avaliados no 10º Bata-
lhão da Polícia Militar, na Rua 
Ruy Barbosa, s/n, Centro. Já, em 
Guanambi, o local de visitação 
será no 17º Batalhão da Polí-

cia Militar, situado na Avenida 
Benvindo Dias, s/n, Alvorada. 
No município de Barra, o item a 
ser alienado está na sede da 22ª 
Diretoria Regional de Saúde (Di-
res), situada na Rua Presidente 
Dutra, s/n, bairro da Pecuária.

A lista completa dos bens 
disponíveis para alienação está 
disponível no site do Compras-
net.ba Mais informações sobre 
o leilão podem ser obtidas pelo 
telefone (71) 3115-1549 ou e-
-mail dpa.ssa@saeb.ba.gov.br.

COMBATE AO DESPERDÍCIO
Os leilões do Estado integram 

as ações do Programa de Quali-
dade do Gasto Público - Compro-
misso Bahia, que tem o objetivo 
de ombater o desperdício na 
máquina pública, investindo os 
valores economizados no reapa-
relhamento da estrutura admi-
nistrativa. A receita obtida com a 
venda dos bens irá para a conta 

única do Tesouro Estadual.
Cabe à Saeb alienar os bens 

desativados do Estado, con-
forme o Artigo 7º do Decreto 

nº 9.461, de 20 de junho de 
2005, embora unidades da ad-
ministração indireta também 
possam realizar leilões. Os bens 

são considerados inservíveis 
quando o custo de manutenção 
é mais caro do que investir na 
compra de um novo bem.

Cruz das AlmasValente

Salvador

Trabalho da Guarda Municipal 
reduz número de incidências 

no município
ascom/Pmca

A guarda municipal colabora com os órgãos de segurança pública em ações 
conjuntas e contribui para a pacificação de conflitos

“Protetor e amigo”, com esse 
lema a Guarda Municipal de 
Cruz das Almas busca proteger 
as pessoas e patrimônios públi-
cos da cidade. Contando com a 
dedicação de 52 guardas e 86 
agentes de vigilância, a guarda 
municipal estar presente em es-
colas, praças, unidades de saú-
de, eventos e instituições gover-
namentais.

A Guarda Municipal colabora 
com os órgãos de segurança pú-
blica em ações conjuntas e con-
tribui para a pacificação de con-
flitos. De acordo com o chefe da 
guarda Luiz Mendes os índices 
de violência na cidade caíram 
desde o início deste ano. “De um 
ano pra cá nós contabilizamos 
uma incidência baixa de furtos 
ao patrimônio público, porém 
nós já estivemos em um perío-
do bem critico, onde aconteciam 
muita invasão e furto em esco-

las, além de tráfico de drogas 
nessas instituições no período 
da noite, quando não tinha nin-
guém na escola. E esse número 
caiu bastante devido a rondas 
noturnas que temos feito”, de-
clara Luiz Mendes.

Os guardas têm como função 
proteger e buscar evitar algu-
mas situações em parceria com 
a Polícia. Em casos de presenciar 
algum tipo de delito, os guardas 
entram em contato com a dele-
gacia e os policiais encaminham 
o infrator para a delegacia ou 
para o juizado de menores, caso 
seja menor de idade.

Para se tornar guarda muni-
cipal precisa ter ensino médio 
completo e passar em concurso 
público. Depois de aprovado, o 
interessado recebe um curso de 
especialização que ensina como 
funciona o trabalho e como agir 
em situações de conflito.

Em parceria com a prefeitura, CONAB distribui alimentos 
 asccom/Pmv

Diversas frutas e verduras foram distribuídas com a população carente

No começo desta semana, os 
produtores de alimentos da Agri-
cultura Familiar que são filiados 
à Associação da comunidade 
rural de Mandacaru realizaram 
a primeira etapa de fornecimen-
to de seus produtos à CONAB 
(Companhia Nacional de Abas-
tecimento - órgão do governo 
federal). 

O projeto que está sendo exe-
cutado através de parceria entre 
a Prefeitura Municipal de Valen-
te e a CONAB junto à referida 
Associação consiste em adquirir 
por meio do Programa de Aqui-
sição de Alimentos - PAA, frutas, 
verduras e legumes produzidos 
na própria comunidade e doar 
para as famílias em vulnerabili-
dade social das comunidades vi-
zinhas. No total, R$ 179.706,22 
serão investidos no periódo de 
01 ano na aquisição desses pro-

dutos, gerando assim, emprego, 
renda e melhores condições de 
vida para os munícipes.

Para a liderança da comunida-
de e assessor da Associação de 
Mandacaru, Antônio de Deber-

to, como é mais conhecido, esse 
projeto, além de movimentar a 
economia local, ajudará a custear 
as despesas de sobrevivência das 
famílias envolvidas. “Agora, pelo 
menos 38 produtores da nossa 

comunidade têm essa importan-
tíssima fonte de renda, e cerca 
de 100 famílias de Queimada 
do Curral e Queimada do Alto 
estão sendo beneficiadas com a 
doação dos alimentos. Estamos 
muito felizes!”, completou seu 
Antônio.

O prefeito Ismael Ferreira es-
teve acompanhando a primeira 
etapa e, na oportunidade, para-
benizou as associações locais 
pela conquista e pela organi-
zação das mesmas. O Conselho 
Municipal de Assistência Social, 
representado pela conselheira 
Mitze Lopes, Leiliane Simões e 
Maria Almirene também esteve 
acompanhando e fiscalizando a 
entrega. Nessa primeira etapa, 
foram fornecidos mais de 800 
kg de alface, melancia, maxixe, 
pimentão, quiabo, coentro e abó-
bora.

Projeto de desafetação de terrenos e imóveis será sancionado
Será sancionado nos próximos 

dias pelo prefeito ACM Neto o pro-
jeto de lei que autoriza a desafeta-
ção e alienação de 59 terrenos e 
imóveis pertencentes ao município, 
aprovado na noite de ontem pelos 
vereadores por 35 votos favoráveis 
contra seis. A partir da sanção do 
prefeito, parte destes terrenos se-
rão licitados. Outros serão transfe-

ridos para o fundo de investimen-
tos garantidor de Parcerias Público 
Privadas (PPPs), que vai viabilizar 
projetos como o Hospital Munici-
pal.

A expectativa de arrecadação 
com a licitação de parte dos terre-
nos é de R$ 300 milhões. “É im-
portante deixar claro que não esta-
mos tratando de “desfazimento” do 

patrimônio público e sim de uma 
proposta para trocarmos imóveis 
inservíveis à população por outros 
que tenham maior serventia para 
as áreas de saúde e educação, como 
construção de escolas, creches e 
postos de saúde etc”, esclareceu o 
secretário da Fazenda, Mauro Ri-
cardo.

O projeto, que inicialmente pre-

via a desafetação de 62 terrenos, 
é fruto de um estudo minucioso 
realizado pela Prefeitura para iden-
tificar, entre os cerca de 153 mil 
imóveis pertencentes ao municí-
pio, aqueles considerados inser-
víveis. Após ter sido amplamente 
discutido com os vereadores e com 
a população, por meio de diversas 
audiências públicas realizadas com 
a presença do secretário e de téc-
nicos da Sefaz, o projeto final foi 
aprovado pela Câmara com o apoio 
de parte da oposição.

“Houve uma solicitação, por par-
te de alguns vereadores, para reti-
rada de três áreas que deveriam ser 
melhor avaliadas posteriormente. 
O Executivo acatou o pedido a fim 
de garantir a rápida aprovação do 
projeto e início do processo de 
investimentos”, afirmou Mauro Ri-
cardo. Entre as emendas acatadas, 
também está prevista a criação 
cinturões verdes em faixas de ter-
ras não edificáveis, de cerca de 15 
metros, no condomínio Alphaville, 
localizado na Avenida Paralela.


