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prevenção e controle para enfrentamento do COVID-19, no 
âmbito do Município de Camaçari/BA, passa a vigorar 
acrescido dos seguintes dispositivos:

Art. 2º-A Fica considerado obrigatório o uso de máscara facial 
não profissional durante o deslocamento de pessoas pelos 
bens públicos do Município, para o atendimento em 
estabelecimentos com funcionamento autorizado, bem como 
nos serviços de transporte público e privado de passageiros.

§ 1º A produção de máscaras artesanais pode ser realizada 
segundo as orientações constantes da Nota Informativa nº 
3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS, disponível na página do 
Ministério da Saúde no endereço eletrônico www.saude.gov.br, 
e o seu uso observará as orientações constantes do ANEXO I 
deste Decreto.

§ 2º O descumprimento da regra prevista no caput deste artigo 
sujeitará o infrator às sanções legais, ficando os prestadores 
dos serviços de transporte e estabelecimentos que já estão com 
funcionamento autorizado obrigados a exigir a utilização de 
máscaras para os passageiros e clientes que adentrarem nos 
veículos e em suas dependências, respectivamente, sob pena 
de se sujeitar às sanções referidas no § 5º do art. 10 deste 
Decreto.   

Art. 2º Como forma de garantir a destinação das máscaras 
profissionais aos servidores da Secretaria da Saúde que atuam 
diretamente no combate ao COVID-19, bem assim aos demais 
servidores vinculados aos serviços essenciais, deve a 
Administração Pública Municipal adotar as medidas 
necessárias à contratação de associações, cooperativas e 
pequenas empresas do município de Camaçari para a 
confecção de máscaras caseiras a serem distribuídas, 
gratuitamente, à população em estado de vulnerabilidade.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, EM 
23 DE ABRIL DE 2020.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I

ORIENTAÇÕES PARA CONFECÇÃO, UTILIZAÇÃO E 
HIGIENIZAÇÃO DE MÁSCARA FACIAL NÃO 

PROFISSIONAL

As máscaras devem ser preferencialmente:

 confeccionadas em tecidos de algodão;
 em número de cinco para cada usuário; 
para utilização não compartilhada, sem prejuízo da 
observância das recomendações de afastamento mínimo entre 
as pessoas e de contínua higienização das mãos, com água e 

DE 23 DE ABRIL DE 2020

Altera o Decreto nº 7334, de 13 de abril de 2020, 
para incluir a obrigatoriedade da utilização de 
máscaras de proteção facial, como medida 
complementar de prevenção à disseminação do 
COVID-19, no âmbito do Município de 
Camaçari/BA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei 
Orgânica do Município, bem assim tendo em vista o disposto 
na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e na Portaria 
MS/GM nº 356, de 11 de março de 2020, e:

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde 
Pública de Importância Internacional (ESPII), pela 
Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus 
(COVID-19);

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 
2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV),

Considerando que as medidas de isolamento vêm 
apresentando bons resultados, mas que disso não resulta o 
completo esvaziamento do processo de disseminação do 
COVID-19;

Considerando o reconhecimento, pela Sociedade Brasileira 
de Pneumologia e Tisiologia - SBPT, pela Organização Pan-
Americana da Saúde - OPAS, e pela Organização Mundial de 
Saúde - OMS, quanto à eficácia do uso de máscara facial, 
como medida de redução da contaminação pelo Sars-Cov-2;

Considerando a necessidade de ampliar a disponibilidade de 
máscaras cirúrgicas do tipo N-95 ou equivalente, para os 
profissionais de saúde e de outras atividades que importem na 
exposição com possíveis fontes de contágio;

Considerando as informações constantes do documento 
Orientações Gerais - Máscaras faciais de uso não profissional, 
da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, de 3 de 
abril de 2020, constante do endereço eletrônico 
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/NT+
M%C3%A1scaras .pd f /b f430184-8550-42cb-a975-
1d5e1c5a10f7;

DECRETA:

Art. 1º O Decreto Municipal nº 7334, de 13 de abril de 2020, que 
dispõe sobre a prorrogação de medidas temporárias de 

DECRETO Nº 7337/2020

DECRETO



sabonete ou com álcool com concentração de 70% (setenta por 
cento).

 O uso da máscara não profissional, nos termos em que 
trata neste Decreto, deverá ser evitado por:

 profissionais de saúde durante a sua atuação;
 pacientes contaminados ou com sintomas de contaminação 
pelo Sars-Cov-2, na hipótese de disponibilidade do modelo de 
uso profissional;
 pessoas que cuidam de pacientes contaminados;
 crianças menores de 2 (dois) anos de idade, pessoas com 
problemas respiratórios ou incapazes de remover a máscara 
sem assistência;
 pessoas com contraindicação feita por profissional de saúde.

Antes da colocação da máscara, o usuário deve observar 
os seguintes cuidados:

 assegurar-se de que a máscara está limpa e sem rupturas;
 fazer a adequada higienização das mãos;
 evitar contato com a parte frontal da máscara e, havendo o 
contato após o uso, executar imediatamente a higiene das 
mãos;
 cobrir totalmente a boca e o nariz, sem deixar espaços nas 
laterais;
 manter o conforto e o espaço para a respiração;
 evitar maquiagem ou base durante o uso.

Para o uso da máscara devem ser observados os seguintes 
cuidados:

 utilizar a mesma máscara por, no máximo, de 3 (três) horas;
 trocá-la após o tempo máximo de utilização ou sempre que ela 
ficar úmida, com sujeira aparente, danificada ou se houver 
dificuldade para respirar;
 higienizar as mãos ao chegar em casa e após retirá-la, 
reservando-a para a lavagem logo que possível;
 repetir os procedimentos de higienização das mãos sempre 
que retirar e recolocar a máscara;
 não compartilhar a máscara, ainda que ela esteja lavada.

Para a limpeza das máscaras de uso não profissional 
deverão ser observados os seguintes procedimentos:

 as de tecido podem ser lavadas e reutilizadas regularmente, 
entretanto, recomenda-se evitar mais que 30 (trinta) lavagens;
 lavar separadamente;
 lavar previamente com água corrente e sabão neutro e, após, 
deixar de molho em solução de água com água sanitária ou 
outro desinfetante, na proporção de 2 (duas) colheres de sopa 
para cada litro de água, de 20 (vinte) a 30 (trinta) minutos;
 enxaguar bem em água corrente, para remover resíduos de 
desinfetante;
 evitar torcer com força e deixe-a secar;
 passar com ferro quente;
 guardar em recipiente fechado.

A produção de máscaras artesanais pode ser realizada 
segundo as orientações constantes da Nota Informativa nº 
3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS, disponível na página do 
M i n i s t é r i o  d a  S a ú d e ,  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o  
www.saude.gov.br.

Os fabricantes e distribuidores de máscaras para uso 
profissional garantirão, prioritariamente, o abastecimento da 
rede pública de assistência e atenção à saúde.

PORTARIA N.º 038 / 2020
14 DE ABRIL DE 2020

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do 
Município de Camaçari, Estado da Bahia, no exercício da 
competência que lhe foi delegada pelo Decreto de 27 de 
julho de 2018 e pelo que confere a Lei Municipal nº 913, de 
03 de setembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 
de outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM n° 
4.420, de 27 de dezembro de 2015, e Resolução CEPRAM n° 
4.579, de 06 de março de 2018, e Resolução CEPRAM nº 
4.046, de 29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em 
vista o que consta do Processo Administrativo nº 
02712.22.09.151.2019, de 21 de novembro de 2019, 

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, 
válida pelo prazo de 3 (três) anos, à Secretaria de Habitação 
– SEHAB, do Município de Camaçari, inscrito no CNPJ 
14.109.763/0001-80, com sede na Avenida Jorge Amado, 
s/n, Ponto Certo, Camaçari, BA, CEP: 40800-500, para 
implantação de empreendimento urbanístico, referente ao 
programa do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 

2- FNHIS, numa área total de 189.370,00m , declarada de 
utilidade pública, para fins de desapropriação, conforme 
Decreto Municipal nº 4857/2010 de 31/03/2010, publicado no 
Diário Oficial do Município Nº 352, de 27/03/2010 à 
02/04/2010, situada no Bairro Buri Satuba, com acesso pela 
Av. Otávio Mangabeira (antiga Rua da Lama Preta), que se 
interliga à Av. Vinte e Oito de Setembro, coordenadas UTM: 
571.263,86, 8.594.337,67, nas Zonas de Expansão 
Prioritária – ZEP 1 e de importância Ambiental e 
Paisagística – ZIAP da Macrozona Urbana CA-ZU.1 – 

oDistrito Sede, Camaçari/BA, conforme Lei Municipal n . 866, 
de 11/01/2008. O projeto encontra-se inserido numa 

2poligonal com 191.346,88m , onde serão implantadas 250 
novas unidades residenciais, numa área correspondente a 

254.000,00m , com remanejamento de 57 unidades 
habitacionais, que estão inseridas na Área de Preservação 
Permanente – APP e na faixa de domínio da linha de 
transmissão. Será executada infraestrutura, sistema viário, 
rede de abastecimento de água, drenagem de águas 
pluviais, implantação de uma Estação de Tratamento de 
Esgoto – ETE, compacta e temporária, cedida pela 
EMBASA, para atendimento do empreendimento, até que a 
rede de esgotamento sanitário de Camaçari, que está em 
fase de execução pela “EMBASA”, entre em operação. A 
partir da conclusão e operação da rede de esgotamento 
sanitário do município, a “ETE” deverá ser desativada e o 
efluente lançado no interceptor da rede do sistema de 
esgotamento sanitário implantado. Serão construídas duas 
áreas de lazer, sendo uma praça com parque infantil, 03 
quiosques, quadra esportiva e salão comunitário. No total 
remanescente de 135.370,00m², serão realizados os 
serviços de melhoria habitacional de 288 casas, 
substituição de 38 unidades habitacionais, que estão em 
estado precário de conservação, contemplando também 
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melhorias do sistema viário, rede de abastecimento de 
água, drenagem de águas pluviais, nova rede de 
esgotamento sanitário. Esta licença está sendo concedida, 
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I. promover a gestão adequada 
da obra, disciplinando as seguintes ações, de forma a 
minimizar os impactos durante a fase de construção civil: 
a) armazenar adequadamente os resíduos sólidos de 
origem doméstica do canteiro de obra, para serem 
coletados pela empresa devidamente licenciada; b) coletar 
e promover a separação sistemática do entulho gerado no 
canteiro de obras e destiná-lo à unidade de 
reaproveitamento, conforme critério a ser estabelecido 
pela SESP, sendo vedado o seu lançamento nos corpos 
d'água e/ou em qualquer outro local não licenciado, 
conforme estabelecido pela Resolução CONAMA nº 307, de 
05/07/2002; c) instalar adequadamente, no canteiro de 
obras, sistema de tratamento de efluentes domésticos e 
promover a limpeza do mesmo, somente com empresas 
certificadas, bem como destinar o efluente coletado, 
somente para unidades de tratamento licenciadas; d) 
adquirir substância mineral para construção do 
empreendimento, somente proveniente de jazidas 
licenciadas; e) armazenar adequadamente os efluentes 
originados nos processos de abastecimento e manutenção 
de máquinas e veículos utilizados na obra, evitando o 
derramamento no solo e nos recursos hídricos, e destiná-
los somente para unidade de tratamento licenciada; f) 
atender aos padrões de emissão de gases e particulados, 
estabelecidos na legislação vigente, para os sistemas de 
escapamento dos veículos e máquinas utilizados no 
empreendimento; g) fornecer e fiscalizar o uso obrigatório 
dos equipamentos de proteção individual – EPI aos 
funcionários da obra, conforme Norma Regulamentadora 
nº 006/78 do Ministério do Trabalho; h) remover, na 
conclusão do empreendimento, todas as instalações do 
canteiro de obras e recuperar as áreas atingidas pelas 
instalações; II. apresentar e implantar: a) projeto 
paisagístico nas áreas verdes, jardins e passeios do 
empreendimento, priorizando o uso de espécies nativas do 
bioma Mata Atlântica; b) programa de educação ambiental, 
desenvolvido em parceria com a Secretaria de Educação – 
SEDUC deste Município, com cronograma de execução, 
destinado a funcionários da obra e moradores. Prazo: 60 
dias; c) projeto de drenagem de águas pluviais, 
contemplando redutores de velocidade, nos locais onde a 
condição geológica é favorável à recarga do lençol freático. 
Prazo: 60 dias; d) plano de recuperação de área degradada 
– PRAD, contemplando a recuperação do córrego, áreas 
úmidas e respectivas faixas de preservação permanente na 
área de abrangência do empreendimento. Prazo: 90 dias; e) 
plano de obra, com cronograma de execução, indicando as 
ações sociais, econômicas e ambientais, além de projeto 
da infraestrutura provisória de ajuda e suporte para a 
comunidade, principalmente aquela cujas casas serão 
removidas. Prazo: 60 dias. III. atender aos parâmetros 
urbanísticos/ambientais vigentes e demais disposições 
contidas nas normas e regulamentos administrativos deste 
Município, conforme legislação vigente; IV. manter 
protegidas todas as áreas de preservação permanente, na 
abrangência do terreno, respeitando o recuo mínimo de 30 
(trinta) metros dos corpos hídricos, medido em projeção 
horizontal, a partir da margem no nível mais alto, conforme 
Art. 51 da Lei Municipal nº913/2008, de 03/09/2008, para 
inserção de elementos construtivos; V. executar os 
projetos de abastecimento de água, esgotamento sanitário 
e de drenagem de águas pluviais com Acompanhamento 
Técnico da Obra - ATO, visando garantir o atendimento das 
normas técnicas pertinentes; VI. apresentar, na 
implantação do empreendimento: a) projeto para o canteiro 

de obras com infraestrutura provisória adequada, 
destacando as medidas preventivas e corretivas dos 
impactos ambientais inerentes às atividades; b) aprovação 
técnica da EMBASA, para os projetos da rede de 
distribuição de água e do sistema de esgotamento 
sanitário. Prazo: 60 dias; c) aprovação técnica da Secretaria 
de Infraestrutura – SEINFRA, para o projeto de drenagem de 
águas pluviais, ressalvadas as condições exigidas para o 
projeto (conforme Art.1º, II, c desta licença). Prazo: 90 dias; 
d) laudos geológicos e hidrogeológicos da área. Prazo: 90 
dias; e) estudos ambientais para subsidiar a 
execução/adequação e/ou reformulação do projeto. Prazo: 
90 dias; f) levantamento planialtimétrico, com cadastro 
atualizado; g) Projeto da infraestrutura provisória de ajuda 
e suporte à comunidade; h) todas as ART´s de 
projeto/plano/programa/estudo e de execução de obra; VII. 
garantir a estanqueidade das unidades que compõem o 
sistema de esgotamento sanitário; VIII. requerer 
previamente à SEDUR, a competente licença para 
alteração, que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, 
conforme Lei Municipal nº913/2008, de 03/09/2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade ambiental 
de competência da Secretaria de Desenvolvimento Urbano - 
SEDUR, cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou 
Autorização das outras instâncias no âmbito federal, estadual 
ou municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus 
efeitos legais.

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias dos 
documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes 
acima citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da 
SEDUR e aos demais órgãos do Sistema Municipal de Meio 
Ambiente – SISMUMA. 

Art. 4.º É considerada infração ambiental passível de multa e 
revogação da mesma se descumprir os prazos para o 
atendimento de condicionantes, conforme Decreto Estadual n° 
14.024/2012 e suas alterações.

Art. 5.º Esta Licença entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 14 DE 
ABRIL DE 2020.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 

AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA N° 43/2020
DE  11 DE MARÇO DE 2020

A Secretária Municipal da Infraestrutura de Camaçari, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por 
lei,
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RESOLVE

Designar a servidora Sandra Cristina Cerqueira Reis, 
Engenheira Civil, CREA/BA 22722, cadastro 83154-2, CPF 
431.810.905-49 para fiscalizar a Execução das obras serviços 
de requalificação da Praça de Eventos e Campo Tudão de 
Abrantes, no Município de Camaçari - Bahia, conforme contrato 
307/2020.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 11 de março 
de 2020

Joselene Cardim Barbosa Souza 
Secretária da Infraestrutura 

PORTARIA N° 49/2020
DE  30 DE MARÇO DE 2020

A Secretária Municipal da Infraestrutura de Camaçari, 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhes são 
conferidas por lei,

RESOLVE

Designar a servidora Sandra Cristina Cerqueira Reis, 
Engenheira Civil, CREA/BA 22722, cadastro 83154-2, 
CPF 431.810.905-49 para fiscalizar  a execução de obra 
de construção da praça Verdes Horizontes, na rua 
Ipanema, bairro Verdes Horizontes, Município de 
Camaçari - Bahia, conforme contrato 0300/2020.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 30 de 
março de 2020

Joselene Cardim Barbosa Souza 
Secretária da Infraestrutura

ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente Ordem de Serviço autorizamos a Empresa 
GAN ENGENHARIA EIRELLI, CNPJ 07.547.018/0001-
57, a iniciar a Execução da obra de construção da Praça 
Verdes Horizontes, na rua Ipanema, bairro Verdes 
Horizontes no Município de Camaçari - Bahia, conforme 
contrato 300/2020. 

Fica designado, na função de Fiscal da Obra, a servidora 
Sandra Cristina Cerqueira Reis, Engenheira Civil, 
cadastro 83154-2, CREA 22722, CPF 431.810.905-49, 
com os poderes e obrigações previstas na Lei Federal 
8.666/93 e estipuladas no Contrato, autorizado a emitir as 
ordens de serviços parciais.

     
Camaçari, 01 de abril 2020

Ciente
Joselene Cardim Barbosa Souza 

SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA 

Gustavo Albergaria Barreto Neto
GAN ENGENHARIA EIRELLI

ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente Ordem de Serviço autorizamos a 
Empresa GRADUS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 
10.256.367/0001-24, a iniciar a Execução das obras 
serviços de requalificação da Praça de Eventos e 
Campo Tudão de Abrantes, no Município de 
Camaçari - Bahia, conforme contrato 307/2020.

Fica designado, na função de Fiscal da Obra, a 
servidora Sandra Cristina Cerqueira Reis, 
Engenheira Civil, cadastro 83154-2, CREA 22722, 
CPF 431.810.905-49, com os poderes e obrigações 
previstas na Lei Federal 8.666/93 e estipuladas no 
Contrato, autorizado a emitir as ordens de serviços 
parciais.

     
Camaçari, 11 de março de 2020

Ciente

Joselene Cardim Barbosa Souza 
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA 

Nilzete Oliveira Santana
GRADUS CONSTRUTORA LTDA
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ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente Ordem de Serviço autorizamos a Empresa 
CAMPBEL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, 
CNPJ 32.643.090/0001-25, a iniciar Lote II – Contratação de 
empresa para execução da manutenção corretiva, 
preventiva, ampliação, construção de rede de drenagem e 
esgoto na Costa de Camaçari - Bahia, conforme contrato 
0327/2020.

Fica designado, na função de Fiscal da Obra, o servidor 
Edgard de Oliveira Gonzaga, Engenheiro Civil, cadastro 
831464, CREA 3000025588, CPF 047.298.655-45, com os 
poderes e obrigações previstas na Lei Federal 8.666/93 e 
estipuladas no Contrato, autorizado a emitir as ordens de 
serviços parciais.

     
Camaçari, 01 de abril de 2020

Ciente
Joselene Cardim Barbosa Souza 

SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA 

José Ribeiro Nascimento Neto
 CAMPBEL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM 

LTDA

TORNAR SEM EFEITO 
PORTARIA 053/2020

A Secretária Municipal da Infraestrutura de Camaçari, 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhes são 
conferidas por lei,

RESOLVE

Tornar sem efeito a PORTARIA 053/2020, publicado no 
DOM 1394 do dia 14 de abril de 2020 e repuplicada por 
incorreção no DOM 1397 do dia 17 de abril de 2020, ficando 
mantida a Portaria 039/2019, de 07/10/2019, publicada no 
DOM edição nº 1279.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 20 de abril 
de 2020

Joselene Cardim Barbosa Souza 
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA 

 
RESOLUÇÃO Nº 01/202

 DE 17DE ABRIL DE 2020

O CONSELHO MUNICIPAL DESEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL, no uso da competência 
que lhe conferem a Lei Municipal de  n. º 678, de 27 de 
junho de 2005.

Considerando a renúncia do Presidente eleito em 
Assembléia ocorrida no dia 20 de fevereiro de 2019; 
Decreto Municipal nº 7058/2019, de 26 de março de 
2019;
Considerando Assembléia ocorrida no dia 16 de abril de 
2020, em formato virtual, devido a contenção da 
disseminação do CONVID-19, previstaem Decreto 
Municipal Nº 7334/2020 de 13 de abril de 2020.

                             RESOLVE:

Art. 1º - Empossar a nova Mesa Diretora do Conselho 
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – 
COMSEA, com a seguinte composição:

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação

Paulo Sérgio Paixão de Jesus
Presidente do Conselho Municipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional 

INSTRUMENTO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO 
CONTRATO Nº 222/2019.  CONTRATANTE:  
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.  CONTRATADO:  
EMPRESA CONTINENTAL GÁS LTDA-ME.   DO 
OBJETO Este Termo Aditivo tem por finalidade rescindir, 
amigavelmente, o Contrato nº 222/2019, a partir de 06 
de abril de 2020, uma vez que não se demonstra mais 
interessante para as partes a manutenção da avença;  
DA QUITAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES: Por 
força desta rescisão, o MUNICÍPIO e a CONTRATADA 

Dispõe sobre a nova Mesa Diretora do 
Conselho Municipal de Segurança Alimentar 
(COMSEA).

a) Presidente: Paulo Sérgio Paixão de Jesus
b) Vice-Presidente: Mônica Evangelista dos Santos
c) Secretária Executiva: Beatriz Sousa da Silva

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS
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somente responderão por direitos e obrigações 
contratuais vigentes e concretizadas até a data da 
rescisão contratual, declarando-se, doravante, 
mutuamente satisfeitas e quitadas quanto a quaisquer 
ônus decorrentes da formalização do instrumento 
rescindido;  INEXISTÊNCIA DE PENALIDADES O 
MUNICÍPIO e a CONTRATADA convencionam, ainda, 
que a presente rescisão é pactuada sem a incidência de 
multas ou quaisquer tipos de penalidades. DA 
ASSINATURA: CAMAÇARI-BA, 08 DE ABRIL DE 2020. 
ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA .  
MUNICÍPIO. CONTINENTAL GÁS LTDA - ME.

PRIMEIRO  TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
468/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A EMPRESA  QG CONSTRUÇÕES E 
ENGENHARIA LTDA. DO OBJETO: Este Termo Aditivo 
tem por finalidade alterar a Cláusula QUINTA do contrato 
n°468/2019 originalmente firmado em 03 de dezembro 
de 2019, cujo objeto é o supracitado. DO PRAZO: O 
contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 
mais 04(quatro) meses, deste modo, a partir de 02 de 
maio de 2020, passará a viger ate 02 de setembro de 
2020.  DA RATIFICAÇÃO : Permanecem inalteradas e 
em pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário e aditivos não modificadas por este 
instrumento, especialmente as disposições sobre o 
preço. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 16 de abril de 
2020.  JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA. 
MUNICÍPIO. QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA 
LTDA. CONTRATADA. 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
453/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A EMPRESA  MSOTEC 
MANUNTENÇÃO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS 
EIRELI. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a Cláusula QUINTA do contrato 
n°453/2019, originalmente firmado em 05 de novembro 
de 2019, cujo objeto é o supracitado. DO PRAZO: O 
contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 
mais 81(oitenta e um )dias, de modo, a partir de 11 de 
maio de 2020, passará a viger ate 31 de julho  de 2020.  
DA RATIFICAÇÃO : Permanecem inalteradas e em 
pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário e aditivos  não modificadas por este 
instrumento, especialmente as disposições sobre o 
preço. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 16 de abril de 
2020. JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA. 
MUNICÍPIO. MSOTEC MANUTENÇÃO DE MAQUINAS 
INDUSTRIAIS EIRELI .CONTRATADA. 

SEGUNDO  TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
205/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A EMPRESA  CBV CONSTRUTORA 
LTDA. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a Cláusula QUINTA do contrato 
n°205/2019-originalmente firmado em 03 de abril de 
2019, cujo objeto é o supracitado.DO PRAZO: O contrato 
descrito na cláusula anterior fica prorrogado por mais 
04(quatro) meses, de modo que  a partir de 02 de maio de 
2020, passará a viger ate 02 de setembro de 2020.  DA 
RATIFICAÇÃO : Permanecem inalteradas e em pleno 

vigor, as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e aditivos não modificadas por este 
instrumento, especialmente as disposições sobre o 
preço. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 16 de abril de 
2020. JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA. 
MUNICÍPIO. CBV CONSTRUTORA. CONTRATADA. 

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0208/2019. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EPIC SERVIÇOS E 
LOCAÇÃO LTDA.  DO OBJETO; Este Termo Aditivo tem 
por finalidade alterar a Cláusula Terceira e Quinta do 
Contrato nº 208/2019,  DO PRAZO:  O contrato descrito 
na cláusula anterior fica prorrogado por mais 12(doze) 
meses, de modo que, a partir de 04 de abril  de 2020, 
passará a viger até 04 de Abril  de 2021.  DO PREÇO:  
Diante da aplicação de INPC prevista na Clausula 
Terceira §1° , inciso II do Instrumento original, o valor 
global aplicado ao presente Termo se perfaz em R$ 
17.802.666,00 ( dezessete milhões, oitocentos e dois mil, 
seiscentos e sessenta e seis reais ).    Fica mantida a 
forma de pagamento prevista no bojo do Contrato 
original.  DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e 
em pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário não modificadas por este 
Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 24 de 
Março de 2020. HELDER ALMEIDA DE SOUZA. 
MUNICÍPIO. EPIC SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA. 
CONTRATADA.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0057/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA - Objeto: Registro de preço para 
aquisição de material odontológico (campo de papel, 
guardanapo, estojo educativo, macro modelo, 
escovódromo, kit macro modelo escovação, macro 
modelo acrílico), para atender as Unidades de Saúde e 
ao Centro de Especialidades Odontológicas do município 
de Camaçari-BA. Acolhimento: 06/05/2020 a partir das 
09h00min; Abertura: 07/05/2020, às 09h00min; Disputa: 
07/05/2020, às 14h00min. (Horário Brasília).  

Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. 
Licitação n.º: 812856. Tel.: (71) 3621-6776/6880 – 
Priscila Lins dos Santos – Pregoeira.
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PREGÃO N.º 0058/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA  - Objeto: Registro de preço para 
aquisição de cânula de guedel, cateter para oxigênio, 
cateter nasal, para atender as Unidades de Saúde do 
município. Acolhimento: 07/05/2020 a partir das 
09h00min; Abertura: 08/05/2020, às 09h00min; Disputa: 
08/05/2020, às 14h00min. (Horário Brasília).  

Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. 
Licitação n.º: 812869. Tel.: (71) 3621-6776/6880 – 
Priscila Lins dos Santos – Pregoeira.

HOMOLOGAÇÕES E ATAS DE 
REGISTRO DE PREÇOS

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da 
Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 007/2020 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o Registro de 
Preço para aquisição de medicamentos diversos, devido 
a necessidade da continuidade das ações em saúde. 
LOTE 01: PROMINENTE FORNECEDOR: SALVADOR 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI; VALOR 
GLOBAL: R$ 2.703,00 (dois mil setecentos e três 
reais); LOTE 02: PROMINENTE FORNECEDOR: 
C R I S T A L I A  P R O D U T O S  Q U I M I C O S  
FARMACEUTICOS LTDA.; VALOR GLOBAL: R$ 
8.862,00 (oito mil oitocentos e sessenta e dois reais); 
LOTE 03: PROMINENTE FORNECEDOR: SALVADOR 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI; VALOR 
GLOBAL: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); LOTE 04: 
PROMINENTE FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA.; 
VALOR GLOBAL: R$ 125.055,00 (cento e vinte e cinco 
mil e cinquenta e cinco reais); LOTE 05: 
PROMINENTE FORNECEDOR: MEDISIL COMERCIAL 
FARMACÊUTICA HOSPITALAR DE HIGIENE E 
TRANSPORTE LTDA.; VALOR GLOBAL: R$ 34.750,00 
(trinta e quatro mil setecentos e cinquenta reais); 
LOTE 06: PROMINENTE FORNECEDOR: NOVASUL 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.; 
VALOR GLOBAL: R$ 10.770,00 (dez mil setecentos e 
s e t e n t a  r e a i s ) ;  L O T E  0 7 :  P R O M I N E N T E  
FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA.; VALOR 
GLOBAL: R$ 23.660,00 (vinte e três mil seiscentos e 
sessenta reais) ;  LOTE 08:  PROMINENTE 
FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA.; VALOR 
GLOBAL: R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais); 
LOTE 09: PROMINENTE FORNECEDOR: UNI 
HOSPITALAR LTDA.; VALOR GLOBAL: R$ 3.450,00 
(três mil quatrocentos e cinquenta reais) e LOTE 10: 
PROMINENTE FORNECEDOR: JFB DISTRIBUIDORA 
PRODUTOS FARMACEUTICOS EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES LTDA.; VALOR GLOBAL: R$ 4.340,00 
(quatro mil trezentos e quarenta reais). DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 16/04/2020. LUIZ EVANDRO 
VARGAS DUPLAT.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0204/2020 – 
PREGÃO Nº 007/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da 

continuidade das ações em saúde. LOTE 01 
(SALBUTAMOL, SULFATO 0,5MG/ML, AMPOLA 1ML); 
VALOR UNITÁRIO: R$ 2,703 (dois reais e setecentos e 
três milésimos de real); VALOR GLOBAL: R$ 2.703,00 
(dois mil setecentos e três reais) e LOTE 03 
(BENZILPENICILINA, PROCAÍNA BENZILPENICILINA 
POTÁSSICA, SUSPENSÃO INJETÁVEL, 300.000 UI 
100.000 UI RESPECTIVAMENTE DILUENTE FRASCO 
AMPOLA.); VALOR UNITÁRIO: R$ 5,00 (cinco reais); 
VALOR GLOBAL: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 
PROMITENTE FORNECEDOR:  SALVADOR 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. DATA 
DA ASSINATURA: 16/04/2020. LUIZ EVANDRO 
VARGAS DUPLAT – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0205/2020 – 
PREGÃO Nº 007/2020 (ELETRÔNICO) – 

COMPEL. OBJETO: Registro de Preço para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da 
continuidade das ações em saúde. LOTE 02 
(TIOPENTAL SÓDICO 1G, PÓ PARA SOLUÇÃO 
INJETÁVEL FRASCO COM 1G); VALOR UNITÁRIO: R$ 
29,54 (vinte e nove reais e cinquenta e quatro 
centavos); VALOR GLOBAL: R$ 8.862,00 (oito mil 
oitocentos e sessenta e dois reais). PROMITENTE 
FORNECEDOR: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS 
FARMACEUTICOS LTDA. DATA DA ASSINATURA: 
16/04/2020. LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0206/2020 – 
PREGÃO Nº 007/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da 
continuidade das ações em saúde. LOTE 04 
(BENZILPENICILINA BENZATINA 600000 UI PÓ PARA 
SUSPENSÃO INJETÁVEL FRASCO AMPOLA 
DILUENTE); VALOR UNITÁRIO: R$ 8,337 (oito reais e 
trezentos e trinta e sete milésimos de real); VALOR 
GLOBAL: R$ 125.055,00 (cento e vinte e cinco mil e 
cinquenta e cinco reais), LOTE 07 (ITRACONAZOL 
100MG COMPRIMIDO); VALOR UNITÁRIO: R$ 0,91 
(noventa e um centavos); VALOR GLOBAL: R$ 
23.660,00 (vinte e três mil seiscentos e sessenta 
reais) e LOTE 08 (LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG 
COMPRIMIDO); VALOR UNITÁRIO: R$ 0,069 
(sessenta e nove milésimos de real); VALOR GLOBAL: 
R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais). 
PROMITENTE FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA. 
DATA DA ASSINATURA: 16/04/2020. LUIZ EVANDRO 
VARGAS DUPLAT – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0207/2020 – 
PREGÃO Nº 007/2020 (ELETRÔNICO) –COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da 
continuidade das ações em saúde. LOTE 05 
(ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10MG/ML, 
SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20ML); VALOR 
UNITÁRIO: R$ 6,95 (seis reais e noventa e cinco 
centavos); VALOR GLOBAL: R$ 34.750,00 (trinta e 
quatro mil setecentos e cinquenta reais). 
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PROMITENTE FORNECEDOR: MEDISIL COMERCIAL 
FARMACÊUTICA HOSPITALAR DE HIGIENE E 
TRANSPORTE LTDA. DATA DA ASSINATURA: 
16/04/2020. LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0208/2020 – 
PREGÃO Nº 007/2020 (ELETRÔNICO) –COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da 
continuidade das ações em saúde. LOTE 06 
(FLUCONAZOL 150MG COMPRIMIDO); VALOR 
UNITÁRIO: R$ 0,359 (trezentos e cinquenta e nove 
milésimos de real); VALOR GLOBAL: R$ 10.770,00 (dez 
mil setecentos e setenta reais). PROMITENTE 
FORNECEDOR: NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA. DATA DA ASSINATURA: 
16/04/2020. LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0209/2020 – 
PREGÃO Nº 007/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da 
continuidade das ações em saúde. LOTE 09 
(LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG, COMPRIMIDO); 
VALOR UNITÁRIO: R$ 0,069 (sessenta e nove milésimos 
de real); VALOR GLOBAL: R$ 3.450,00 (três mil 
quatrocentos e cinquenta reais). PROMITENTE 
FORNECEDOR: UNI HOSPITALAR LTDA. DATA DA 
ASSINATURA: 16/04/2020. LUIZ EVANDRO VARGAS 
DUPLAT – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0210/2020 – 
PREGÃO Nº 007/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da 
continuidade das ações em saúde. LOTE 10 
(METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 4MG/ML,  
SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 10ML); VALOR 
UNITÁRIO: R$ 0,62 (sessenta e dois centavos); VALOR 
GLOBAL: R$ 4.340,00 (quatro mil trezentos e quarenta 
r e a i s ) .  P R O M I T E N T E  F O R N E C E D O R :  J F B  
DISTRIBUIDORA PRODUTOS FARMACEUTICOS 
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. DATA DA 
ASSINATURA: 16/04/2020. LUIZ EVANDRO VARGAS 
DUPLAT – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da 
Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 021/2020 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o Registro de 
Preço para aquisição de soluções, devido a necessidade da 
continuidade das ações em saúde. LOTE 01: 
PROMINENTE FORNECEDOR: CORDEIRO CARAPIA 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES; VALOR 
GLOBAL: R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais); LOTE 02: 
PROMINENTE FORNECEDOR: PROC9 INDÚSTRIA 
QUIMICA EIRELI; VALOR GLOBAL: R$ 919,50 
(novecentos e dezenove reais e cinquenta centavos); 
LOTE 03: PROMINENTE FORNECEDOR: CORDEIRO 
CARAPIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES; 
VALOR GLOBAL: R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais); 
LOTE 04: PROMINENTE FORNECEDOR: CORDEIRO 

CARAPIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES; 
VALOR GLOBAL: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais) e LOTE 05: PROMINENTE FORNECEDOR: 
PROC9 INDÚSTRIA QUIMICA EIRELI; VALOR GLOBAL: 
R$ 1.590,00 (mil quinhentos e noventa reais). DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 16/04/2020. LUIZ EVANDRO 
VARGAS DUPLAT

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0202/2020 – 
PREGÃO Nº 021/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de soluções, 
devido a necessidade da continuidade das ações em 
saúde. LOTE 01 (SOLUÇÃO DE FUCSCINA FENICADA 
DE ZIEHL FR COM 1000ML); VALOR UNITÁRIO: R$ 26,00 
(vinte e seis reais); VALOR GLOBAL: R$ 1.300,00 (mil e 
trezentos reais), LOTE 03 (SOLUÇÃO DE AZUL DE 
METILENO, PARA USO LABORATORIAL, FRASCO COM 
1000ML); VALOR UNITÁRIO: R$ 26,00 (vinte e seis 
reais); VALOR GLOBAL: R$ 1.300,00 (mil e trezentos 
reais) e LOTE 04 (ÁCIDO ACÉTICO 5% FRASCO COM 
1000ML); VALOR UNITÁRIO: R$ 12,50 (doze reais e 
cinquenta centavos); VALOR GLOBAL: R$ 2.500,00 
(dois mil e quinhentos reais). PROMITENTE 
FORNECEDOR: CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES. DATA DA ASSINATURA: 
16/04/2020. LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0203/2020 – 
PREGÃO Nº 021/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de soluções, 
devido a necessidade da continuidade das ações em 
saúde. LOTE 02 (ÁLCOOL ÁCIDO 3%, FRASCO COM 
1000ML); VALOR UNITÁRIO: R$ 18,39 (dezoito reais e 
trinta e nove centavos); VALOR GLOBAL: R$ 919,50 
(novecentos e dezenove reais e cinquenta centavos) e 
LOTE 05 (SOLUÇÃO DE FORMOL (FORMALDEIDO) 
10%, LIMPIDA, INCOLOR, FRASCO COM 1000ML); 
VALOR UNITÁRIO: R$ 7,95 (sete reais e noventa e cinco 
centavos); VALOR GLOBAL: R$ 1.590,00 (mil 
quinhentos e noventa reais) .  PROMITENTE 
FORNECEDOR: PROC9 INDÚSTRIA QUIMICA EIRELI. 
DATA DA ASSINATURA: 16/04/2020. LUIZ EVANDRO 
VARGAS DUPLAT – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

PORTARIA Nº. 20/2020
 DE 22 DE MARÇO DE 2020

“Prorroga o Plano de Contingência no âmbito do 
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal – 
ISSM em razão da declaração de pandemia 
ocasionada pelo Coronavirus (COVID-19) e institui 
novas medidas.”

.
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O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO 
DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL, 
DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, 
no uso de suas atribuições legais, em especial das 
especificadas nos termos da Lei Municipal nº 
997/2009 e do Regimento Interno do ISSM;

CONSIDERANDO que a classificação da situação 
mundial Coronavírus (COVID-19) como pandemia 
significa o risco potencial de a doença infecciosa 
atingir a população mundial de forma simultânea, 
não se limitando a locais que já tenham sido 
identificadas como de transmissão interna, 

CONSIDERANDO a necessidade de conter a 
propagação de infecção e transmissão local e 
preservar a saúde dos segurados, servidores e 
demais integrantes do ISSM;

CONSIDERANDO que a adoção de hábitos de 
higiene básicos aliado com a ampliação de rotinas 
de limpeza em áreas de circulação podem reduzir o 
potencial do contágio,

RESOLVE

Art. 1º. Fica suspensa, por tempo indeterminado, a 
realização de recadastramentos de aposentados e 
pensionistas, os quais terão mantidos o pagamento 

CONSIDERANDO que as pessoas idosas são as 
mais afetadas pelo Coronavirus e que este é o 
público alvo do ISSM, impondo-se cuidados extras 
para evitar a propagação do vírus;

CONSIDERANDO as medidas que já foram adotas 
por outros órgãos da Administração Pública, 
especialmente pela Prefeitura Municipal de 
Camaçari;

dos seus benefícios independentemente da 
realização do recadastramento dentro do prazo 
legal.

Parágrafo Único – O retorno do atendimento 
presencial e recadastramento será precedido de 
nova Portaria, que fixará prazos e critérios para 
realização dos recadastramentos que deixaram de 
ser realizados, sob pena de suspensão dos 
benefícios.

Art. 2º. Os servidores do ISSM continuarão a 
exercer as suas atividades em regime de 
teletrabalho e sobreaviso, somente comparecendo 
à sede do ISSM para realização de atividades cuja 
natureza exija o comparecimento presencial e pelo 
tempo estritamente necessário à realização de tal 
atividade.

Art. 3º. Durante o período em que vigoraram as 
medidas previstas nessa portaria será obrigatório o 
uso de máscara de proteção pelos servidores, 
colaboradores e por toda aquele que adentrar às 
dependências do ISSM.

Art. 4º. Ficam mantidas as demais disposições 
constantes da Portaria n. 17/2020.

Art. 5º. A presente Portaria entra em vigor na 
presente data, revogando-se disposições em 
contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 

SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI, 
EM 22 DE ABRIL DE 2020.
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