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CNJ PROÍBE VOTAÇÃO DE PROPOSTA PARA UNIFICAR CARTÓRIOS

FERE A LEI A votação que
definiria a unificação dos
cartórios na Bahia foi sus-
pensa. A decisão foi tomada
pelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) ontem, na vés-
pera do dia em que a pauta
seria votada no Tribunal de
Justiça da Bahia (TJ). Na se-
mana passada, a votação ti-
nha sido adiada após um de-
sembargador faltar à sessão
por motivos de saúde.

LIMINAR O plenário do Tri-
bunal de Contas do Estado da
Bahia (TCE) confirmou, na
tarde de ontem, a medida
cautelar concedida para que
sejam suspensos os efeitos do
pregão eletrônico 04/2022,
realizado pela Agência Esta-
dual de Regulação dos Servi-
ços Públicos de Energia,
Transportes e Comunicações
da Bahia (Agerba), visando a
contratação de empresa para
operação e manutenção de
20 ônibus elétricos. A medi-
da foi concedida de forma
monocrática pela conselheira
Carolina Matos Alves Costa.

TCE mantém suspensão de
pregão eletrônico da Agerba

Salvador vacinará crianças
imunocomprometidas de
3 e 4 anos contra covid-19
A PARTIR DE HOJE A Secretaria Municipal da
Saúde (SMS) inicia, hoje, a imunização de
crianças imunocomprometidas de 3 e 4 anos
de idade. A medida é adotada após emissão
de Nota Técnica do Ministério da Saúde com
essa recomendação.

Os pequenos desse público-alvo serão va-
cinados exclusivamente com o imunizante
CoronaVac, como orientado pelo governo fe-
deral. “São crianças imunossuprimidas que,
por conta das condições clínicas, estão ainda
mais vulneráveis a complicações em decor-
rência do coronavírus e que agora também
poderão ser protegidas com a vacina”, des-
tacou o titular da SMS, Decio Martins.

A 4ª dose estará disponível para pessoas
com 40 anos ou mais, com nome na lista dis-
ponível no site www.saude.salva-
dor.ba.gov.br. Para ter acesso à dose de re-
forço, esse público deve ter recebido a 3ª do-
se até 23 de março de 2022.

A imunização também segue para os indi-
víduos com 18 anos ou mais, vacinados com
a Janssen no esquema primário. A recomen-
dação do Ministério da Saúde é que sejam
usadas as vacinas AstraZeneca, Pfizer ou
Janssen como segundo reforço (3ª dose).

A estratégia contempla ainda o “Liberou
Geral” para aplicação da 1ª, 2ª e 3ª doses para
indivíduos com 12 anos ou mais, indepen-
dentemente de ser residente em Salvador ou
não ter tomado as doses anteriores na capital
baiana. O único requisito é ter o Cartão SUS
vinculado a algum município baiano.
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Esse
público-
alvo será
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com a
Corona-
Vac,
como
orientado
pelo
governo
federal

BAHIA

Ônibus já foram
comprados pelo
estado, ao custo de
R$ 44 milhões, para
operar linhas
intermunicipais

O projeto, de autoria das
Corregedorias, causou polê-
mica, já que 89% das cida-
des baianas (370 municí-
pios) teriam apenas um car-
tório à disposição para a po-
pulação resolver todas as de-
mandas, desde tirar certidão
de nascimento, casamento
até uma averbação de com-
pra e venda de imóvel - isso,
possivelmente, acarretaria
maior fluxo de usuários. Ins-

tituições baianas, gestores
municipais e população já
haviam manifestado des-
contentamento.

A proposta, segundo deci-
são do CNJ, fere ainda o que
está previsto na Lei 8.935/94
e na Resolução 80 do Conse-
lho, nas quais há “vedação
expressa da junção das atri-
buições de Tabelionato de
Notas e Registro de Imó-
veis”.

Os ônibus já foram adqui-
ridos pelo governo do estado,
ao custo de R$ 44 milhões,
para operação em linhas in-
termunicipais da Região Me-
tropolitana de Salvador, mas,
em denúncia formulada ao
TCE/BA, as empresas Plata-
forma Transportes SPE S/A e

Ótima Transportes de Salva-
dor SPE S/A contestaram a
realização do processo licita-
tório por meio do modelo de
pregão eletrônico, alegando a
complexidade do objeto.

Durante o julgamento, a
Procuradoria-Geral do Estado
(PGE), por meio do procura-
dor Ubenilson Colombiano,
fez a defesa da posição da
Agerba, solicitando que a
medida cautelar não fosse
concedida, sob a alegação de
perda de objeto, o que foi re-
futado pelos conselheiros, por
unanimidade. A Agerba foi
procurada, mas não retornou.
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