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Fórum Teixeira de Freitas e seus 
anexos receberão nova pintura

Após mais de seis anos sem receber 
uma nova pintura, o Fórum Teixeira de 
Freitas e seus anexos já estavam, há tem-
pos, precisando de uma recuperação.

Mas, a partir desta semana, as obras 
de recuperação, limpeza e pintura dos 
prédios terão início após a assinatura, no 
dia 20/1, pelo diretor do Foro, juiz fede-
ral Ávio Novaes, do contrato com a em-
presa Adolfo José de Moraes & Cia Ltda 
ME, vencedora da licitação.

Pelo contrato, serão realizadas obras 
no Edifício-sede, no prédio Anexo Maria 
do Carmo Vieira Gomar, no prédio anexo 

da Marcenaria, nas guaritas, nos reserva-
tórios elevados e nas muretas.

Segundo a executora do contrato, a 
servidora e arquiteta Isabel Lemos, além 
da limpeza e pintura das fachadas, serão 
retirados todos os brises, aquelas placas 
verticais e horizontais que são vistas ao 
lado de todas as janelas, elementos ar-
quitetônicos que servem para barrar a 
entrada do sol direto. Esses brises são 
afixados por cantoneiras matálicas. Es-
sas cantoneiras estavam oxidadas pelo 
tempo e, devido ao seu peso, alguns bri-
ses estavam em situação crítica  em rela-
ção à segurança. 

Também serão instalados chapins so-
bre as platibandas (peças que são insta-
ladas nos topos das paredes que se ele-
vam acima dos telhados).

O contrato dos serviços vigora por 
285 dias, sendo 180 dias para a execu-
ção, 15 dias para recebimento provisório 
e 90 dias para o recebimento definitivo. 
O valor da obra, objeto do contrato é de 
R$ 373 mil 

A última vez que o Fórum Teixeira de 
Freitas recebeu uma pintura externa foi 
entre os meses de outubro de 2006 e 
março de 2007.

Fachada atual do Fórum Teixeira de Freitas Fachada anterior do Fórum Teixeira de Freitas

Justiça Federal em Vitória da Conquista 
condena ex-prefeito de Ituaçu por improbidade

O juiz federal da Subseção Judiciá-
ria de Vitória da Conquista, João Batista 
de Castro Júnior, condenou o ex-prefeito 
da cidade de Ituaçu, Albércio da Costa 
Brito Filho, o ex-presidente da comissão 
de licitação do município Aroldo Lima 
Chaves, os ex-secretários municipais de 
Saúde, Maria José Silva Braga e Marcelo 
Alves Bezerra Santana, as empresas Ser-
col Odonto-Médico, Santana Odontológi-
ca e Base Construções e os empresários 
Eustáquio Magela Magalhães e Euzano 
Teixeira Santana, por improbidade admi-
nistrativa. 

Além das condenações por impro-
bidade administrativa, o gestor e o ex-
-presidente da comissão de licitação fo-
ram condenados ao pagamento de dano 
moral coletivo no valor de R$ 500 mil, 
em ação relativa ao desvio de recursos da 
Saúde e Educação. 

 O então prefeito foi alvo de duas 
ações propostas pelo MPF. De acordo 

com uma delas, o gestor, em conluio 
com o ex-presidente da comissão de li-
citação, fraudou procedimento licitatório 
que visava à construção de um Centro 
de Múltiplo Uso. Os mesmos réus teriam 
fraudado outro processo licitatório, desti-
nado à contratação de serviços gráficos 
para setores de educação e saúde da ci-
dade. Além disso, os réus promoveram 
dispensa irregular de licitação, realiza-
ram despesas inelegíveis com atividades 
do ensino fundamental, não pagaram o 
adicional de férias e 13º salário para os 
professores e utilizaram nota fiscal inidô-
nea para justificar despesa. 

Em 2003, Albércio da Costa Brito 
Filho e Aroldo Lima Chaves promove-
ram compra de materiais de expedien-
te, confecção de formulários e cadernos 
com recursos do FNDE sem licitação ou 
pesquisa de preço. Ambos foram conde-
nados ainda por simular licitação para a 
construção de 115 unidades sanitárias 
domiciliares por meio de convênio com a 
Funasa e por mau uso de recursos apli-
cados para finalidade diversa da prevista. 

Em outra ação também envolvendo o 
ex-prefeito e o ex-presidente da comissão 
de licitação, o MPF apurou que, em lici-
tação para aquisição de materiais odon-
tológicos para manutenção dos Postos de 
Saúde da Família, houve esquema frau-

dulento para beneficiar a empresa que 
venceu o certame.  

Em função dos ilícitos cometidos, a 
Justiça Federal condenou os réus por frus-
trar a licitude de processo licitatório, com 
ressarcimento solidário e integral do dano.  
O ex-prefeito e o ex-presidente da comis-
são de licitação foram condenados por 
improbidade administrativa que atenta 
contra os princípios da administração pú-
blica qualquer ação ou omissão que viole 
os deveres de honestidade, imparcialida-
de, legalidade, e lealdade às instituições, 
com suspensão dos direitos políticos por 
três anos e proibição de contratar com o 
Poder Público ou receber incentivos fiscais 
ou creditícios por cinco anos. 

O ex-gestor foi condenado ainda por 
liberar verba pública sem a estrita obser-
vância das normas pertinentes ou influir 
de qualquer forma para a sua aplicação 
irregular, com ressarcimento solidário e 
integral do dano; perda, a qualquer tem-
po, da função pública após o trânsito em 
julgado da sentença; pagamento solidá-
rio de multa civil; suspensão dos direitos 
políticos por cinco anos; e proibição de 
contratar com o Poder Público ou receber 
incentivos fiscais ou creditícios pelo pra-
zo de cinco anos. 

Houve recurso de apelação por parte 
dos réus. 

Seleção de servidor 
para ocupar função 

comissionada
A 15ª Vara de Juizado Especial Fe-

deral seleciona servidor(a) para ocu-
par função comissionada (FC-05) em 
Gabinete.

O(a) interessado(a) deverá contatar o 
juiz titular da referida Unidade, por meio 
do telefone 3616-4660 ou do e-mail 
cristiano.santana@trf1.jus.br.

14ª Vara defere liminar 
para que adolescente 
curse Medicina sem 

concluir ensino médio
A juíza federal substituta da 14ª 

vara, Renata Mesquita Ribeiro Qua-
dros, concedeu liminar, no último dia 
17/1, para que a adolescente Maria 
Paula Frias, com apenas 16 anos de 
idade, e sem concluir o terceiro ano do 
ensino médio, pudesse se matricular 
no curso de Medicina da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA). Trata-se do 
quinto curso mais disputado do país e 
Maria Paula obteve a 10ª maior nota 
entre os classificados. 

Apesar do seu desempenho, Maria 
Paula não conseguira se matricular na 
UFBA porque sua idade não permite ob-
ter o certificado de conclusão do ensino 
médio, necessário para a matrícula. 

A família, então, entrou com uma 
ação na Justiça Federal para que a filha 
pudesse cursar o ensino superior sem 
precisar voltar à escola onde as aulas já 
começaram. 

Segundo o advogado Antonio Jor-
ge Santos, a decisão no mandado de 
segurança se baseou no artigo 205 da 
Constituição que versa sobre razoabi-
lidade e proporcionalidade. "Decisões 
como esta valorizam a meritocracia, 
garantindo o acesso da jovem à univer-
sidade sem precisar concluir o ensino 
médio", disse. 

A adolescente tem outras conquistas 
pessoais no seu currículo, pois quando 
ainda cursava o primeiro ano do ensi-
no médio, obteve 878 pontos - desem-
penho que lhe garantira vaga na Uni-
versidade Estadual Paulista (Unesp). 
Além disso, ela tem quatro medalhas 
em Olimpíadas Brasileiras de Química 
- duas de ouro, uma de prata e outra 
de bronze. 

Fonte: Correio da Bahia


