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Considerando que as ações adotadas pela 
Secretaria Municipal de Saúde - SESAU, até este 
momento, com base em indicadores técnicos dos 
últimos 14 (quatorze) dias, como: média móvel dos 
casos novos, média móvel dos óbitos por Covid-19, 
taxa de ocupação de leitos clínicos e de leitos de 
UTI, taxa de transmissão (Rt), conseguiram conter a 
elevação dos casos de COVID-19 na cidade de 
Camaçari, achatando a curva de contaminação e 
garantindo, com isso, a tomada de providências 
necessárias para lidar com a pandemia;

Considerando que os indicadores técnicos acima 
citados, com tendência positiva na capital do Estado 
e Região Metropolitana de Salvador, permitiram o 
estabelecimento de um cronograma de volta 
gradual às atividades econômicas em Camaçari, 
previsto no Decreto nº 7365, de 1º de julho de 2020, 
que "DISPÕE sobre medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância 
internacional, decorrente do novo coronavírus", 
respeitadas as medidas sanitárias e condições, tais 
como, o distanciamento social, adesão aos 
procedimentos de higiene pessoal, limpeza e 
sanitização de equipamentos e ambientes, 
comunicação, monitoramento e controle;

Considerando, por fim, que a administração 
públ ica municipal disponibi l iza os EPIs 
(Equipamentos de Proteção Individual) necessários 
para o trabalho dos servidores, assim como o 
cumprimento das medidas sanitárias de uso 
obrigatório de máscaras faciais, distanciamento 
social e de higienização do ambiente e 
equipamentos, nos seus diversos órgãos, de modo 
a garantir a segurança dos servidores, população e 
da capacidade do município na prestação dos 
serviços públicos, notadamente na área da saúde.

DECRETA:

Art. 1º Fica alterado o artigo 1º do Decreto nº 7365, 
de 1º de julho de 2020, especificamente para 
prorrogar a sua vigência para até o dia 26 de outubro 
de 2020, passando a conter a seguinte redação:

DECRETO Nº 7396/2020
DE 30 DE SETEMBRO DE 2020

Dispõe sobre a sexta alteração no 
Decreto Municipal nº 7365, de 1º de 
julho de 2020, especificamente para 
prorrogar, até o dia 26 de outubro de 
2020, a vigência das medidas de 
p revenção  ao  COVID-19  ne le  
disciplinadas, com a instituição do Plano 
Estratégico de Reabertura Parcial das 
Atividades Econômicas e dá outras 
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe 
conferem a Lei Orgânica do Município e:

Considerando o trabalho conjunto e o 
compromisso firmado entre os Municípios da 
Região Metropolitana de Salvador (RMS) e o 
Governo do Estado da Bahia;

Considerando, ainda, que a totalidade das 
medidas instituídas pelos referidos decretos 
estaduais e adotadas pelos Municípios da Região 
Metropolitana de Salvador (RMS) já são objeto de 
regulamentação e disciplina específica pelo Decreto 
Municipal nº 7365, de 1º de julho de 2020, tais como 
a instituição do toque de recolher e a restrição do 
funcionamento de atividades comerciais àquelas 
definidas como essenciais;  

Considerando os entendimentos mantidos com o 
Governo do Estado da Bahia e Municípios da 
Região Metropolitana de Salvador (RMS), no 
sentido de elaborar protocolos específicos de forma 
conjunta para garantir a retomada das atividades 
econômicas e sociais, a fim de assegurar que a 
reabertura gradual e segura seja feita de forma 
ordenada, com regras voltadas à mitigação da 
transmissão e do contágio pelo COVID-19;
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Art. 1º Fica ratificada a declaração da situação de 
emergência no âmbito do Município de Camaçari, 
com nova prorrogação, até o dia 26 de outubro, do 
prazo de aplicação das medidas preventivas 
imprescindíveis ao combate do COVID-19 
disciplinadas no Decreto nº 7363, de 20 de junho de 
2020, conforme disciplina constante dos artigos 
subsequentes.

Art. 2º Fica alterado o art. 5º do Decreto 7365, de 1º 
de julho de 2020, que passa a conter a seguinte 
redação:

Art. 5º A Secretaria Municipal de Saúde, 
objetivando manter os mecanismos necessários 
para o isolamento domiciliar da população, deverá 
adotar as seguintes medidas:

I – A dispensação de medicamentos de uso 
contínuo, deve ser em quantidade suficiente para 30 
dias de tratamento, conforme Portaria Municipal nº 
36 de 13 de junho de 2017, excetuando-se 
medicamentos de controle especial que continuam 
com validade regido pelas RDC/ANVISA nº 
20/2011, Portaria SVS/MS – 344/1998 e RDC nº 
405/2020.

II – As prescrições para tratamento de condições 
crônicas, emitidas a partir 20/03/2020, tem validade 
indeterminada enquanto durar a epidemia de 
COVID, excetuando-se medicamentos de controle 
especial que continuam com validade regido pelas 
RDC/ANVISA nº 20/2011, Portaria SVS/MS – 
344/1998 e RDC nº 405/2020.

III – permitir que qualquer pessoa, desde que 
portando o documento de identidade do beneficiário 
do medicamento, o cartão SUS e a respectiva 
prescrição médica, possa fazer a retirada do 
medicamento,  de forma a d ispensar o 
comparecimento pessoal do beneficiário;

Art. 3º Fica mantido o Toque de Recolher instituído 
disciplinado no art. 16 do Decreto nº 7365, de 1º de 
julho de 2020, que passa a conter a seguinte 
redação:
 
Art. 16 Fica também prorrogado, até a data referida 
no artigo 1º deste decreto, o toque de recolher no 
âmbito do Município de Camaçari, consistente na 
restrição de locomoçaõ noturna, vedado a qualquer 
individ́uo a permanência e o trânsito em vias, 
equipamentos, locais e praças pub́licas, no período 
compreendido entre 22h às 5h.

Art. 4º Fica mantida a Fase III do Plano Estratégico 
de Reabertura Parcial das Atividades Econômicas, 

o qual passa a viger nos termos do Anexo I deste 
Decreto, com as alterações nele instituídas.

§ 1º Enquanto estiver vigente o Toque de Recolher, 
os horários disciplinados no Plano Estratégico de 
Reabertura Parcial das Atividades Econômicas, 
Fases I, II e III, para o funcionamento das atividades 
não essenciais, deverá se adequar à restrição 
imposta pelo Toque de Recolher.

§ 2º Fica vedada, durante as fases I, II e III de 
reabertura disciplinada no Plano Estratégico de 
Reabertura Parcial das Atividades Econômicas, a 
realização de campanhas promocionais com 
descontos chamativos que importem em risco de 
aglomeração de pessoas, sujeitando aquele que 
descumprir tal vedação às sanções legais, inclusive 
a imediata interdição do estabelecimento.

§ 3º Os estabelecimentos contemplados pelas fases 
I, II e III de reabertura ficam responsáveis pela 
adoção das medidas adequadas e necessárias à 
organização das filas em suas áreas externas, de 
forma a cumprir todos os requisitos do protocolo, 
sob pena de incidir em descumprimento do Decreto, 
sujeitando-se às penalidades cabíveis.     

Art. 5º Ficam afastadas, naquilo que conflitem 
com as disposições constantes do Plano 
Estratégico de Reabertura Parcial das Atividades 
Econômicas, as limitações impostas pelo Decreto 
nº 7365/2020, especificamente para os 
estabelecimentos contemplados em cada fase do 
referido plano, com a ressalva estabelecida no 
§1º do artigo anterior, no que se refere ao Toque 
de Recolher. 

Art. 6º Ficam autorizados os cursos técnicos 
realizados com aulas teóricas de forma remota e 
aulas práticas realizadas segundo os protocolos 
de distanciamento social aplicáveis, tais como a 
realização em área externa, em ambiente com 
circulação de ar, respeitando-se o distanciamento 
entre pessoas, adoção das medidas de higiene, 
utilização de máscaras, dentre outros.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE SETEMBRO DE 2020.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO DE 30 DE SETEMBRO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, resolve:

EXONERAR WALDY FREITAS FILHO, cadastro 
831102, do cargo de Secretário, GES I, da estrutura da 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico – SEDEC em 
30 de setembro de 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE SETEMBRO DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO DE 30 DE SETEMBRO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, resolve:

EXONERAR RENOILDES SANTOS OLIVEIRA, 
cadastro 829481, do cargo de Coordenador, símbolo 
GES II da estrutura da Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico – SEDEC em 30 de setembro de 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE SETEMBRO DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 58/2020
DE 28 DE SETEMBRO DE 2020

“Dispõe sobre a Estabilidade aos servidores 
públicos municipais ocupantes de cargos de 
provimento efetivo, em virtude da 
aprovação no estágio probatório.”

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei 
Orgânica do Município e a Carta Magna Federal e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da 
Constituição Federal de 1988; no artigo 23 e §§ da Lei nº 
407/98 – Estatuto do Servidor; no art. 8º, §§ 1º e 2º da Lei 
Municipal nº. 873/2008 e 874/2008 – Plano de Carreira, 
Cargos e Vencimentos do Quadro de Provimento Efetivo 
da Administração Direta do Município de Camaçari, o 
disposto no Decreto nº. 4924/2010, alterado pelo Decreto 
4996/2011 que regulamenta o Estágio Probatório e 
demais alterações;

CONSIDERANDO que os servidores submetidos às 
avaliações do estágio probatório, obtiveram rendimento 
satisfatório, no período de 03 (três) anos, que lhe 
proporcionaram o direito a adquirir a estabilidade 
funcional no serviço público, conforme mandamento 
constitucional;

CONSIDERANDO que foi oportunizado o contraditório e 
a ampla defesa a todos os servidores, na hipótese de 
revisão da nota da referida avaliação.

RESOLVE

Art. 1º - Fica assegurada a estabilidade no serviço 
público deste Município, nos termos das legislações 
supracitadas, às servidoras abaixo relacionadas, em 
virtude da aprovação no estágio probatório:

Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações 
junto ao assento funcional dos servidores.

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 28 DE SETEMBRO 
DE 2020

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
 Secretário de Administração
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PORTARIA Nº 060/2020
DE 24 DE SETEMBRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, em 
cumprimento ao que determina o inciso I do Art. 5º do 
Decreto nº 5473, de 25 de outubro de 2013,e alterações 
trazidas pelo Decreto nº 6.463, de 29 de junho de 2016,

RESOLVE

Art. 1º Fica alterada a composição do Núcleo de 
Fiscalizações Especiais da SEFAZ, instituído por meio da 
Portaria nº 046, de 28 de maio de 2019, que passa a ser 
composto pelos seguintes servidores:
I – Alex Vieira Alves, matrícula 62.648-8, 
paracoordenar a equipe de fiscalizações especiais para 
ações estratégicas no ITIV, IPTU e ISS construção civil, 
bem como acompanhar e promover a integração do 
SISTEMA GEOMAIS aos demais setores técnicos da 
administração direta.
II – Luciano de Freitas Lopes, matrícula: 62647-6, para 
atuar nasfiscalizações especiais para ações estratégicas 
no ITIV, IPTU e ISS construção civil, bem como 
acompanhar e promover a integração do SISTEMA 
GEOMAIS aos demais setores técnicos da 
administração direta, sem prejuízo dos vencimentos 
inerentes ao cargo de Auditor Fiscal;
III – Marcílio da Silva Meireles, matrícula 60.680-4, 
paraatuar nas fiscalizações especiais para ações 
estratégicas no ITIV, IPTU e ISS construção civil, bem 
como acompanhar e promover a integração do SISTEMA 
GEOMAIS aos demais setores técnicos da 
administração direta, sem prejuízo dos vencimentos 
inerentes ao cargo de Auditor Fiscal;

Art. 2ºPelo exercício das atividades, os servidores 
perceberão a Gratificação de Produtividade instituída 
pelo Decreto nº 5473, de 25 de outubro de 2013, na 
proporção de 100% (cem por cento), de acordo com o 
disposto no §2º do art. 5º do referido Decreto, com 
redação atualizada pelo Decreto nº 5878, de 28 de 
janeiro de 2015, bem como os benefícios de que trata o 
art. 7º da lei 1.351/14 de 26 de setembro de 2014.

Art. 3ºO coordenador do núcleo poderá solicitar ao 
Gabinete do Secretário a emissão de ordens de serviços, 
recomendar seja avocado processos em curso em outros 
Órgãos atinentes as matérias de competência funcional 
do Núcleo e solicitar a alocação de servidores para 
desempenho destas tarefas.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de 
sua publicação, e terá vigência até 31 de dezembro de 
2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 24 DE SETEMBRO DE 
2020.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/2020
DE 28 DE SETEMBRO DE 2020

as disposições desta Instrução Normativa e 
legislação em vigor quanto aos procedimentos de 
abertura, trâmites, diligências, controles, prazos e 
expedientes referentes aos atos administrativos que vão 
compor os procedimentos formais da fiscalização, 
visando cumprir os princípios da legalidade e eficiência.

"Estabelece procedimentos e orientações à 
unidade administrativa responsável pela 
fiscalização de uso e ocupação do solo e 
meio ambiente da estruturada Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 
– SEDUR, quanto às solicitações de 
diligências, abertura de processos, trâmites, 
prazos e dá outras providências".

OSECRETÁRIODEDESENVOLVIMENTOURBANOE 
MEIOAMBIENTEDO MUNICÍPIO DECAMAÇARI, 
ESTADODABAHIA ,nousodassuasatr ibuiçõese 
considerandoanecessidadedef ixarregrasparaa 
tramitaçãodosprocessosadministrativosnoâmbitoda 
f i s c a l i z a ç ã o  d a  S E D U R , c o m a t e n ç ã o  à  
c e l e r i d a d e e o b s e r v â n c i a d a s f o r m a l i d a d e s  
essenciais,resolveexpediraseguinte

INSTRUÇÃO NORMATIVA

Art.1º- As unidades administrativas voltadas à 
fiscalização do uso do solo e meio ambiente, 
i n teg ran tesda  es t ru tu ra  da  Sec re ta r i a  de  
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SEDUR, 
observarão 

Art.2º- São responsáveis pelo cumprimento desta 
Instrução Normativa, o Superintendente, os 
Coordenadores, os Gerentes e os agentes fiscais, 
devidamente identificados nas funções de fiscalização 
interna e externa, e respectivos controles.
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Art. 3º -Os agentes fiscais 
atribuições nas seguintes hipóteses:

I – Ofício ou Correspondência Interna - CI;
II - Ordem de Serviço de Fiscalização – OSF;
III - Processo de Licenciamento Urbanístico ou 
Ambiental;
IV - Processo de Gestão Eletrônica de Documentos – 
GED;
V - Denúncia formulada;
VI - Constatação em campo.

§1º As demandas oriundas da Ouvidoria do Município 
geram processos administrativos, abertos pela 
Ouvidor ia ,  pe lo  Gabinete SEDUR ou pe la  
Superintendência de Fiscalizaçãoquando recebidas por 
meio de ofício. Com a abertura do processo pelo 
Gabinete ou Superintendência, a Ouvidoria será 
comunicada, via ofício, do número do processo.

§3º AOrdem de Serviço de Fiscalização – OSF decorreda 
fiscalização programada, emitidas pelo Secretário da 
SEDUR, Superintendente, Coordenadores da 
Fiscalização,Diretores e Junta de Julgamento. 

§ 4 º  Q u a n d o  s e  t r a t a r  d e  P r o c e s s o  d e  
LicenciamentoUrbanístico ou Ambiental, um agente 
fiscal sairá para as vistorias acompanhado do técnico da 
DIRURB ou da DIRAM, conforme o caso, de acordo com 
a escala definida, e:

I - No licenciamento urbanístico, o agente fiscal será 
convocado para verificar se o requerente está 
construindo sem o alvará, quando o pedido de 
licenciamento for indeferido; verificação in loco, em caso 
de dúvidas do técnico quanto ao cumprimento da 
legislação; e,após vistoria por técnico urbanístico, 
quando detectar irregularidade.

II - No licenciamento ambiental, o agente fiscal será 
convocado quando a DIRAM receber denúncia; 
constatar irregularidade no decorrer do processo de 
licenciamento Ambiental; ou, constatar crime ambiental, 
hipótese na qual o agente fiscal embargará a obra ou 
atividade imediatamente. 

§5º Nos Processos de Gestão Eletrônica de Documentos 
– GED, a fiscalização fará vistoria em até 180 (cento e 
oitenta) dias após a concessão do alvará de 
funcionamento nos casos de atividades de baixo risco; ou 
realizará vistoria prévia, como condição para o 
licenciamento nas atividades de alto risco.

serão convocados a exercer 
suas

§2º As Correspondências Internas (C.I) são 
encaminhadas à fiscalização pelo Gabinete, Assessoria 
Técnica ou outro setor da Secretaria para:
I - Responder, com abertura de processo fiscal, a pedido 
de diligência decorrente de denúncia, demanda da 
Procuradoria, Ministério Público, Defensoria Pública, 
dentre outros órgãos.
II –Responder, sem abertura de processo fiscal, a pedido 
de esclarecimentos solicitados pelos órgãos indicados 
na alínea anterior. 

§6º As Denúncias poderão ser recebidas por telefone, 
presencial, e-mail ou mensagem eletrônica pelos setores 
da SEDUR.

I - O denunciante será orientado a procurar a 
Fiscalização para oficializar a denúncia ou a Ouvidoria do 
Município, vedada a abertura de processo pelo 
Protocolo.

II - Em caso de licenciamento em andamento, recebida a 
denúncia, o licenciador formará um processo fiscal para 
que não haja prejuízo do andamento do processo de 
licenciamento. O técnico informará, no processo de 
licenciamento, a existência do processo fiscal, fazendo 
constar o número do processo fiscal e o motivo de sua 
formação.

§7º Durante o horário de trabalho o agente fiscal deve 
estar atento a qualquer infração que identifique, devendo 
agi r  de of íc io  (not i f icação,  autuação etc) ,  
independentemente de estar designado para Orla, Sede 
ou Bairro. Ao retornar à SEDUR, deve abrir processo 
fiscal e informar o ocorrido ao Coordenador.

§8º Em caso de implantação de sistema eletrônico, as 
demandas oriundas das hipóteses “I” a “V” serão 
realizadas após expedição de Ordem de Serviço de 
Fiscalização. 

Art. 4º -Após realizar a diligência solicitada, o agente 
fiscal:

a) Implantado sistema eletrônico, será registrado o local 
da diligência e número do processo vinculado.

b) O processo será incluído na agenda para verificação 
após o prazo concedido pelo agente fiscal;

c) Após a diligência de verificação, o agente fiscal deverá 
informar que a advertência foi atendida ou anexarao 
processo a infração aplicada (auto de infração, embargo 
etc).

II – Aplicado auto de infração, demolição, embargo, 
interdição ou apreensão, o agente fiscal aguardará o 
prazo de defesa, por 30 dias. Apresentado ou não defesa 
pelo infrator, encaminhará o processo para Junta de 
Julgamento.

III –Quando o processo fiscal for aberto através de 
denúncia, o agente fiscal realizará a diligência de 
verificação e:

a) Se a denúncia for procedente, o processo fiscal 
seguirá o seu curso;
b) Se a denúncia for improcedente, o agente fiscal emitirá 
relatório no processo atestando que a mesma não 
procede. Quando o denunciante for identificado, o 

I - No caso de Notificação, entregará a primeira viado 
documento ao infrator, a segunda via do documento ao 
Coordenador para controle e a terceira via da Notificação 
será utilizada pelo agente fiscal para abertura do 
processo.
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mesmo deverá ser informado do resultado da diligência, 
preferencialmente por e-mail ou mensagem de texto; em 
caso de denúncia anônima, o processo será 
imediatamente arquivado.

IV –Expedirá Relatório de Fiscalização, sendo este a 
manifestação acerca da diligência realizada, detalhando 
o caso concreto, eserá preenchido segundo modelo 
padrão adotado pela SEDUR, conforme ANEXO ÚNICO.

§1º Será considerado apenas 01 (um)Relatório de 
Fiscalização no processo, mesmo que seja apresentado 
por partes e em momentos distintos.

§2º Considera-se Relatório de Fiscalização efetivo o 
relatório conclusivo, isto é, capaz de apresentar todas as 
informações necessárias para o licenciador ou para o 
julgamento da infração pela Junta de Julgamento.

Art. 5º - O agente fiscal realizará as diligências 
solicitadas nos seguintes prazos:

I – Abertura dos processos:

a) Imediatamente, pelos fiscais, nos casos de aplicação 
de notificação, auto de infração, demolição, embargo, 
interdição ou apreensão;
b) Imediatamente, pelas Diretorias de Urbanismo ou 
Meio Ambiente, quando constatada infração no decorrer 
do licenciamento;
c) Imediatamente, pelo Gabinete, para responder 
demandas encaminhadas por órgãos públicos e 
concessionárias de serviço público.

II –Tramitação nos processos fiscais:

a) A distribuição dos processos ocorrerá em até 02 dias 
úteis após recebimento do processo na coordenadoria;
b) A entrega do resultado fiscal (incluindo Relatório de 
Fiscalização)ocorrerá em até 08 dias úteis após o agente 
fiscal receber o processo e será encaminhado ao 
Coordenador;
c) O encaminhamento para Junta de Julgamento 
ocorrerá em até 05 dias após findo o prazo de defesa (30 
dias) referente à aplicação do auto de infração / 
apreensão / embargos / interdição / suspensão de 
atividade;
d) Quando for concedido prazo ao infrator, o agente fiscal 
deverá retornar ao local para verificação após o prazo 
concedido.

III – tramitação nos Processos de Gestão Eletrônica de 
Documentos – GED:

a) A distribuição dos processos ocorrerá em até 02 dias 
úteis após recebimento do processo na coordenadoria;
b) A entrega do resultado fiscal ocorrerá em até 08 dias 
úteis após o agente fiscal receber o processo;

IV – Tramitação nos processos de licenciamento 
urbanístico ou ambiental:

a) A distribuição dos processos ocorrerá em até 02 dias 

úteis após recebimento do processo na coordenadoria;
b) A entrega do resultado fiscal ocorrerá em até 08 dias 
úteis após o agente fiscal receber o processo e será 
encaminhado ao Coordenador;

V – Resposta aos ofícios ou Correspondências internas:

a) A distribuição dos ofícios/C.I's ocorrerá até 01 dia útil 
após recebimento do ofício/C.I na Coordenadoria de 
Fiscalização;
b) A entrega do resultado fiscal, incluindo o Relatório de 
Fiscalização, deverá ocorrer até 03 dias úteis após 
agente fiscal receber o expediente a ser realizado, se 
prazo menor não for indicado expressamente.

VI –Na Ordem de Serviço de Fiscalização – OSF deverá 
constar o prazo para realização da diligência. Cumprida a 
diligência, a devolutiva deverá ocorrer no prazo de 03 
dias úteis, se prazo menor não for indicado 
expressamente.

poderá 

implantação

coordenador

Relatório

ao

I – Em caso de diligência decorrente de Ordem de 
Serviço de Fiscalização – OSF restar improcedente, o 
resultado será guardado em pasta própria e informado no 
sistema para fins de registro e ciência a eventual 
denunciante. Um atendente ou assistente efetuará a 
comunicação ao denunciante, preferencialmente através 
de e-mail ou telefone.

II – Quando se tratar de notificação atendida pelo infrator, 
oagente fiscal emitirá parecer detalhando o cumprimento 
da notificação. Após constar o parecerno Protocolo 
Online, o agente fiscal encaminhará para arquivo.

III – Em caso de penalidade aplicada, a Junta de 
Julgamento encaminhará para o endereço do infrator, 
através de correspondência com A.R ou Sedex, a 
decisão da junta de julgamento acompanhada do boleto 
da multa aplicada.

§1º O processo fiscal ser aberto pelo agente 
fiscal, Superintendente, coordenadores da fiscalização, 
Gabinete e diretorias da SEDUR.

§2º Após  da vistoria conjunta (agente fiscal + 
técnico), e havendo notificação ou aplicação de 
penalidade, o agente fiscal terá 02 dias úteis para 
entregar a conclusão.

§3º O  poderá restabelecer o prazo nos 
casos em que o resultado fiscal não tenha sido concluído 
por razões justificadas e comprovadas.

Art. 6ºO de Fiscalizaçãoserá padronizado e 
obrigatório para os processos fiscais, bem como nos 
processos de licenciamento quando o agente 
fiscalrealizar vistorias a pedido da DIRURB ou da 
DIRAM.

Art. 7º Quanto  arquivamento de processo fiscal, 
deverão ser observadas as seguintes disposições:

a) Comprovado o pagamento da multa, o processo será 
encaminhado ao Arquivo pela Junta de Julgamento;
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b) No caso do infrator permanecer inadimplente, a Junta 
de Julgamento encaminhará expediente para inclusão do 
valor na dívida ativa do Município e posterior 
arquivamento.

§1º -se endereço do infrator o local da 
infração ou endereço constante nos bancos de dados 
da Prefeitura ou de concessionárias de serviços 
públicos.

§2º Em caso inexistência de convênio/contrato com 
os Correios, devolução da correspondência por 
insuficiência de informações ou, ainda, recusa em 
recebê-lo, o agente fiscal entregará a correspondência. 

ANEXO ÚNICO

Considera

de

Art. 8º -Concluído o Processo Fiscal, com imputação de 
penalidade, o agente fiscal encaminhará o processo 
para a Junta de Julgamento:

I - Recebido o processo fiscal pela Junta de 
Julgamento, o colegiado efetuará os trâmites 
regimentais para o julgamentoda infração, podendo 
requisitar esclarecimentos do agente fiscal e outras 
diligências.

II –Em caso de procedência da penalidade, a Junta de 
Julgamento encaminhará, por correspondência,01 
cópia da Ata de Julgamento e do boleto da multa, para 
que o infrator tome conhecimento da decisão e 
querendo, efetue o pagamento da multa, observado o 
§2º do art. 7º.

III –Após certificar no processo a entrega da Ata de 
Julgamento e do boleto, contar-se-á 30 dias da data da 
entrega da decisão para fins de apresentação de 
recurso pelo infrator.

IV – Não havendo interposição de recurso, a Junta 
providenciará a inscrição da multa em dívida ativa.

§1º A quitação da multa antes do julgamento pela Junta 
importa em reconhecimento de culpa pelo infrator.

§2º O processo fiscal será encaminhado à Junta do 
Julgamento mesmo que a multa já tenha sido quitada, 
competindo ao órgão colegiado a homologação, 
cadastro da infração cometida (banco de dados) e 
posterior baixa do processo. 

Art.9º -Esta Instrução Normativa entra em vigor na data 
de sua publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 

DE CAMAÇARI, EM 28 DE AGOSTO DE 2020.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIODE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIOAMBIENTE

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

PORTARIA N° 80 /2020
 DE 05 DE AGOSTO DE 2020

D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d e  
desmembramento de 01 (uma) unidade de 
terreno G-08, situada no Setor Praia 
Especial, integrante do Porto Busca Vida 
Resort Residence, implantado sobre a 
Gleba 00, do Condomínio Busca Vida, 
localizado no Distrito de Abrantes, medindo 
962,73m² a ser desmembrada em 02 (duas) 
novas áreas com 02 (dois) lotes resultantes: 
lote “G8” – Parte “A” com área de 814,38m² 
e lote “G8” – Parte “B” com área de 
148,35m², na forma que indica:
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O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelos Decretos nº 6720, de 27 de junho de 
2017, nº. 4.365, de 22 de fevereiro de 2007 e tendo em 
vista o que consta no Processo Administrativo nº 
01187.22.09.836.2019 assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE: 

Art. 1° - Aprovar o desmembramento de 01 (uma) 
unidade de terreno G-08, situada no Setor Praia 
Especial, integrante do Porto Busca Vida Resort 
Residence, implantado sobre a Gleba 00, do Condomínio 
Busca Vida, localizado no Distrito de Abrantes, sob 
matrícula de n° 28.506 é inscrito no Censo Imobiliário 
Municipal sob n° 062.200-1, medindo 962,73m² a ser 
desmembrada em 02 (duas) novas áreas com 02 (dois) 
lotes resultantes: lote “G8” – Parte “A” com área de 
814,38m² e lote “G8” – Parte “B” com área de 148,35m². 

Parágrafo único – As áreas ora desmembradas são de 
propriedade de GERCINO COELHO FILHO, brasileiro, 
empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
04534229276 DETRAN/BA, e do CPF sob n° 
041.114.125-21, casado com LUIZA FIELDER 
PAMPLONA COELHO, brasileira, empresária, portadora 
da Carteira Nacional de Habilitação 05007270822 
DETRAN/BA, e do CPF sob n° 056.544.669-09 com 
domicílio à Avenida Juracy Magalhães Júnior, 1889, ap. 
2102, Itaigara, Salvador-BA, na proporção de 84,59%, e 
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA SIMÕES, empresário, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação 
02665384640 DETRAN/BA, e do CPF sob n° 
237.618.735-49, casado com CAMILA ESTERCIO DE 
OLIVEIRA SIMÕES, brasileira, advogada, portadora da 
célula de identidade n° 20991271-58 SSP/BA, ambos 
com domicílio à Rua Waldemar Falcão, 1804, ap. 1801, 
Brotas, Salvador/BA, na proporção de 15,41%, 
conforme o registro no Cartório do 1º Ofício de Imóveis e 
Hipotecas da Comarca de Camaçari – Bahia, sob as 
matrículas de nº 28.506 e Inscrito no Censo 
Imobiliário Municipal  sob n° 062.200-1.

Art. 2° - A situação atual da área está assim descrita:

“G8”- QUADRA / SETOR “G” 

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice G8.1, definido pela 
coordenada plana UTM 8.576.763,127m Norte e 
579.375,364m Leste, deste seguindo o azimute de 
231º17'03” e percorrendo a distância de 51,49m, 
confrontando neste trecho com a Unidade de Terreno G7, 
da Quadra / Setor “G” do Empreendimento Condomínio 
Porto Busca Vida Resort Residence, até o vértice G8.2; 
Deste vértice G8.2, com deflexão à esquerda e de 
coordenada plana UTM 8.576.730,920m Norte e 
579.335,186m Leste, deste seguindo o azimute de 
145º18'36” e percorrendo a distância de 18,55m, 
confrontando neste trecho com as divisas da Unidade de 
Terreno P12, Quadra / Setor “P-IV” do Empreendimento 

Condomínio Porto Busca Vida Resort Residence, até o 
vértice G8.3; Deste vértice G8.3, de coordenada plana 
UTM 8.576.715,671m Norte e 579.345,741m Leste, 
deste seguindo o azimute de 51º16'59” e percorrendo a 
distância de 49,79m, confrontando neste trecho com as 
divisas: a) da Unidade de Terreno P13, Quadra / Setor “P-
IV” do Empreendimento Condomínio Porto Busca Vida 
Resort Residence, b) e com a borda da Rua Ibiza deste 
Empreendimento Condomínio Porto Busca Vida Resort 
Residence, até o vértice G8.4, ponto este de tangência 
da curva que se segue e designada de “G8”; Deste 
vértice G8.4, de coordenada plana UTM 8.576.746,817m 
Norte e 579.384,594m Leste, deste seguindo em 
segmento curvo cujos dados técnicos são: ângulo central 
de 90º00'00”, raio igual a 3,00m e percorrendo o 
desenvolvimento de 4,71m, e confrontando neste trecho 
com a borda direita da Rua Ibiza, assim designada no 
Empreendimento Condomínio Porto Busca Vida Resort 
Residence, até o vértice G8.5, ponto de tangência da 
curva descrita; Deste vértice G8.5, de coordenada plana 
UTM 8.576.751,034m Norte e 579.385,059m Leste, 
seguindo o azimute de 321º16'51” e percorrendo a 
distância de 15,50m, ao longo da borda direita da Rua 
Ibiza no Empreendimento Condomínio Porto Busca Vida 
Resort Residence, retorna-se ao vértice inicial G8.1, da 
descrição deste perímetro. O perímetro acima descrito 
totaliza uma área de 962,73m² (novecentos e sessenta e 
dois metros quadrados e setenta e três decímetros 
quadrados). Todas as coordenadas aqui descritas estão 
Georeferenciada ao Sistema Geodésico Brasileiro, e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo 
como o Datum o Página 2 / 10 Sirgas-2000. Todos os 
azimutes e distancias, áreas e perímetros e vértices 
foram calculados no plano de projeção UTM.. Todos os 
azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram 
calculados no plano de projeção UTM, totalizando uma 
área de 962,73m² e perímetro de 140,04m.

Art. 3° - As áreas resultantes do desmembramento 
ficarão assim descritas e caracterizados:

“G8” – Parte “A”

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice G8.1, definido pela 
coordenada plana UTM 8.576.763,127m Norte e 
579.375,364m Leste, deste seguindo o azimute de 
231º17'03” e percorrendo a distância de 43,47m, 
confrontando neste trecho com a Unidade de Terreno G7, 
da Quadra / Setor “G” do Empreendimento Condomínio 
Porto Busca Vida Resort Residence, até o vértice G8.1a; 
Deste vértice G8.1a, com deflexão à esquerda e de 
coordenada plana UTM 8.576.735,936m Norte e 
579.341,443m Leste, deste seguindo o azimute de 
145º18'36” e percorrendo a distância de 18,55m, 
confrontando neste trecho com as divisas da Unidade de 
Terreno G8 – Parte “B” subdividida da Unidade de 
Terreno G8, Quadra / Setor “G” do Empreendimento 
Condomínio Porto Busca Vida Resort Residence, até o 
vértice G8.3a; Deste vértice G8.3a, de coordenada plana 
UTM 8.576.720,687m Norte e 579.351,999m Leste, 
deste seguindo o azimute de 51º16'59” e percorrendo a 
distância de 41,77m, confrontando neste trecho com as 
divisas: a) Unidade de Terreno P13, Quadra / Setor “P-IV” 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quarta-feira
30 de Setembro de 2020 - Ano XVIII
Nº 1513 - Pagina. 28 de 50



do Empreendimento Condomínio Porto Busca Vida 
Resort Residence, b) e com a borda da Rua Ibiza deste 
Empreendimento Condomínio Porto Busca Vida Resort 
Residence, até o vértice G8.4, ponto este de tangência 
da curva que se segue e designada de G8; Deste vértice 
G8.4, de coordenada plana UTM 8.576.746,817m Norte 
e 579.384,594m Leste, deste seguindo em segmento 
curvo cujos dados técnicos são: ângulo central de 
90º00'00”, raio igual a 3,00m e percorrendo o 
desenvolvimento de 4,71m, confrontando neste trecho 
com a borda direita da Rua Ibiza, assim designada no 
Empreendimento Condomínio Porto Busca Vida Resort 
Residence, até o vértice G8.5, ponto de tangência da 
curva descrita; Deste vértice G8.5, de coordenada plana 
UTM 8.576.751,034m Norte e 579.385,059m Leste, 
seguindo o azimute de 321º16'51” e percorrendo a 
distância de 15,50m, ao longo da borda direita da Rua 
Ibiza no Empreendimento Condomínio Porto Busca Vida 
Resort Residence, retorna-se ao vértice inicial G8.1, da 
descrição deste perímetro. O perímetro acima descrito 
totaliza uma área de 814,38m² (oitocentos e quatorze 
metros quadrados e trinta e oito decímetros quadrados). 
Todas as coordenadas aqui descritas estão 
Georeferenciada ao Sistema Geodésico Brasileiro, e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo 
como o Datum o Sirgas-2000. Todos os azimutes e 
distancias, áreas e perímetros e vértices foram 
calculados no plano de projeção UTM.. Todos os 
azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram 
calculados no plano de projeção UTM, totalizando uma 
área de 814,38m² e perímetro de 124,01m.

“G8” – Parte “B”

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice G8.1a, definido pela 
coordenada plana UTM 8.576.735,936m Norte e 
579.341,443m Leste, deste segue o azimute de 
231º17'03” e percorrendo a distância de 8,02m, 
confrontando neste trecho com a Unidade de Terreno G7, 
da Quadra / Setor “G” do Empreendimento Condomínio 
Porto Busca Vida Resort Residence, até o vértice G8.2; 
Deste vértice G8.2, com deflexão à esquerda e de 
coordenada plana UTM 8.576.730,920m Norte e 
579.335,186m Leste, deste segue o azimute de 
145º18'36” e percorrendo a distância de 18,55m, 
confrontando neste trecho com a Unidade de Terreno 
P12, da Quadra / Setor “P-IV” do Empreendimento 
Condomínio Porto Busca Vida Resort Residence, até o 
vértice G8.3; Deste vértice G8.3, de coordenada plana 
UTM 8.576.715,671m Norte e 579.345,741m Leste, 
deste segue o azimute de 51º16'59” e percorrendo a 
distância de 8,02m, confrontando neste trecho com a 
Unidade de Terreno P13, da Quadra / Setor “P-IV” do 
Empreendimento Condomínio Porto Busca Vida Resort 
Residence, até o vértice G8.3a; Deste vértice G8.3a, de 
coordenada plana UTM 8.576.720,687m Norte e 
579.351,999m Leste, e seguindo o azimute de 
325º18'36” e percorrendo a distância de 18,55m, 
confrontando neste trecho com a divisa Unidade de 
Terreno G8 – Parte “A” subdivisão da Unidade de Terreno 
“G8”, da Quadra / Setor “G” do Empreendimento 
Condomínio Porto Busca Vida Resort Residence, 
retorna-se ao vértice inicial G8.1a, da descrição deste 

perímetro; O perímetro acima descrito totaliza uma área 
de 148,35m² (cento e quarenta e oito metros quadrados e 
trinta e cinco decímetros quadrados). Todas as 
coordenadas aqui descritas estão Georeferenciada ao 
Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, tendo como o Datum o 
Sirgas-2000. Todos os azimutes e distancias, áreas e 
perímetros e vértices foram calculados no plano de 
projeção UTM. Todos os azimutes e distâncias, áreas e 
perímetros foram calculados no plano de projeção UTM, 
totalizando uma área de 148,35m² e perímetro de 
53,14m.

Art. 5° Esta Portaria tem validade de 180 (cento e oitenta) 
dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob pena de 
caducidade prevista em Lei.

Art. 6° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DE 05 DE AGOSTO 
DE 2020.

SUELEN CARVALH'O TRAVASSOS
  DIRETORA DE URBANISMO – SEDUR

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 01425.11.07.682.2019

Camaçari, 29 de setembro de 2020

PARECER DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E CIDADANIA

ASSUNTO: PARECER REFERENTE À 
CLASSIFICAÇÃO DE OSC.

OBJETO DA PARCERIA: (Proponente)

A formalização de Termo de Colaboração que terá por 
objeto a concessão de apoio da Administração Pública 
Municipal para a execução de acolhimento de Adultos e 
Famílias em situação de rua na modalidade Abrigo 
Institucional com capacidade para no máximo 50 
(cinquenta) pessoas.

1. Considerando o Processo em epígrafe, que versa 
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acerca do Chamamento Público nº 0004/2020, que 

possui como objeto a celebração de Termo de 

Colaboração para objeto a concessão de apoio da 

Administração Pública Municipal para a execução de 

acolhimento de Adultos e Famílias em situação de rua na 

modalidade Abrigo Institucional com capacidade para no 

máximo 50 (cinquenta) pessoas; 

2. Considerando que diante do recebimento de duas 

propostas de OSCs, este parecer reserva-se a análise da 

d e n o m i n a d a  A G Ê N C I A A D V E N T I S TA D E  

DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS 

- ADRA, CNPJ nº 17.798.849/0001-55;

3. Considerando que a AGÊNCIA ADVENTISTA DE 

DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS - 

ADRA apresentou proposta financeira compatível com o 

valor de referência expresso no Edital;

4. Considerando o parecer técnico referente à análise do 

julgamento da proposta da AGÊNCIA ADVENTISTA DE 

DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS - 

ADRA, constata-se que:

a) Quanto ao item 4 do Edital, das Condições de 

Participação no Chamamento Público:
“4.1. Poderão participar do presente chamamento 
público as organizações da sociedade civil, que atendam 
aos requisitos previstos no art. 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” 
ou “c”, da Lei nº 13.019, de 2014 (com redação dada pela 
Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015): 

a) entidade privada sem fins lucrativos (associação ou 

fundação) que não distribua entre os seus sócios ou 

associados, conselheiros, diretores, empregados, 

doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, 

excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, 

isenções de qualquer natureza, participações ou 

parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o 

exercício de suas atividades, e que os aplique 

integralmente na consecução do respectivo objeto social, 

de forma imediata ou por meio da constituição de fundo 

patrimonial ou fundo de reserva;);”
 
Examinando-se o Estatuto da proponente, trata-se de 
uma entidade privada, sem fins lucrativos, que não 
distribui entre seus membros, conselheiros e diretores, 
eventuais resultados e sobras ou excedentes 
operacionais, e demais requisitos expressos no item 4.1. 
“”, considerando-se, por conseguinte, preenchido o 
requisito. 
Assim, como existe declaração de ciência e 
concordância entregue, conforme solicitado no requisito 
4.2., sendo aferido positivamente deste ponto do edital. 

b) Com relação ao preceituado no item 7.5 ETAPA 3: 

ETAPA COMPETITIVA DE AVALIAÇÃO DAS 

PROPOSTAS PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO, foi 

analisada as duas propostas concorrentes no certame, 

na data estabelecida na Tabela 01(item 7.1), 

apresentada pela AGÊNCIA ADVENTISTA DE 

DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS 

- ADRA, CNPJ nº 17.798.849/0001-55;. Nesta fase, a 

Comissão de Seleção verificou se a proposta em análise 

contém as informações que atendam aos critérios de 

julgamento estabelecidos na Tabela 2 (item 7.5.4) 

conforme segue:

TABELA 2:

c) Em relação a cópia em versão digital da proposta 
(pen drive), não foi possível sua análise devido o 
dispositivo restar indisponível.

1. CONCLUSÃO

A Comissão de Seleção, no ato das suas atribuições 

estabelecidas no Edital de Chamamento Público nº 
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0004/2020, para a concessão de apoio da administração 

pública municipal para a execução de acolhimento de 

Adultos e Famílias em situação de rua na modalidade 

Abrigo Institucional com capacidade para no máximo 50 

(cinquenta) a partir de Termo de Colaboração à execução 

do no município de Camaçari – Bahia, após proceder à 

análise técnica da Proposta Técnica e Financeira, 

apresentada neste certame pela  AGÊNCIA 

ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS 

ASSISTENCIAIS - ADRA, CNPJ nº 17.798.849/0001-

55; considera a OSC proponente, habilitada, apta à 

celebração do Termo de Colaboração e classificada 

por pontuação em segundo lugar para objeto deste 

Chamamento Público.

É O PARECER

.

COMISSÃO DE SELEÇÃO

Maricéa Serafim dos Santos – Matrícula nº 61437

Michelle Miyaji Saraiva - Matrícula nº  830595

Monique Martins Rivas – Matricula nº 830457

TERCEIRO  TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 

135/2017. QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO 

DE CAMACARI E LLM SERVIÇOS MEDICOS E 

SAUDE OCUPACIONAL LTDA- ME  DO OBJETO: 

Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a clausula 

terceira do contrato n°135/2017, firmado originalmente 

em 25 de outubro de 2017, conforme objeto retro 

citado. DO PRAZO:  O contrato descrito na clausula 

anterior fica prorrogado por 12( doze)meses, deste 

modo que, a partir de 25 de outubro de 2020, passará 

a viger até 25 de outubro de 2021. DO PREÇO: Ficam 

mantidas as condições negociais do pacto ora aditado, 

especialmente as disposições sobre o preço 

estipuladas pelo contrato n°135/2017,cujo valor 

contratual é de R$7.984.154,40(sete milhões, 

novecentos e oitenta e quatro mil, cento e cinquenta e 

quatro reais e quarenta centavos), não  sendo devido 

qualquer reajuste durante o prazo de vigência 

especificado na Cláusula anterior, renunciando a parte 

a qualquer tipo de atualização de valores contratuais. 

Fica mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 

contrato original. Os recursos financeiros para 

pagamento das despesas decorrentes do presente 

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

termo aditivo correrão por conta da Ação : 4023; 

Natureza de Despesa: 33.90.39.00 e Fontes: 

0114000/6102000. DA RATIFICAÇÃO:  Permanecem 

inalteradas e pleno vigor as demais Cláusulas e 

disposições do Contrato Originário não modificadas 

por este Instrumento.  DA ASSINATURA: Camaçari-

BA, 24 de SETEMBRO  de 2020.  LUIZ EVANDRO 

VARGAS DUPLAT . MUNICIPIO. LLM SERVIÇOS 

MEDICOS E SAUDE OCUPACIONAL LTDA- ME. 

CONTRATADO

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 
0408/2020 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, E A EMPRESA CONSTRUTORA 
MAXFORT LTDA – NAS CONDIÇÕES E 
CLÁUSULAS SEGUINTES. DO OBJETO: O presente 
Termo de Reti-Ratificação tem por objeto alterar o valor 
global do referido Contrato, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: “Lote I o valor global deste 
instrumento é de R$ 6.545.119,64 (seis milhões, 
quinhentos e quarenta e cinco mil, cento e dezenove 
reais e sessenta e quatro centavos), constante da 
proposta de preços e planilhas apresentadas pela 
CONTRATADA, entendido este como preço justo e 
suficiente para a total execução do presente 
objeto.”DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as 
demais cláusulas e condições do Contrato nº 
0408/2020 referido, não alteradas pelo presente 
instrumento.DA ASSINATURA: Camaçari – Bahia, 23 
de Setembro de 2020. Neurilene Martins Ribeiro. 
MUNICIPIO. CONSTRUTORA MAXFORT LTDA . 
CONTRATADA.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Secretária da Saúde do Município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 
0266/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o 
Registro de preço para aquisição de fornecimento e 
instalação de mobiliário e equipamento escolar, os 
termos das especificações contidas no presente 
Termo de Referência e observadas as especificações 
técnicas exigidas pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE, através do 
Manual de Orientações Técnicas, Vol. 07 do 
Ministério da Educação. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
30/09/2020. NEURILENE MARTINS RIBEIRO - 
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO.
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0503/2020 – 

PREGÃO Nº º 0266/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 

OBJETO: Registro de preço para aquisição de fornecimento 

e instalação de mobiliário e equipamento escolar, os termos 

das especificações contidas no presente Termo de 

Referência e observadas as especificações técnicas 

exigidas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação - FNDE, através do Manual de Orientações 

Técnicas, Vol. 07 do Ministério da Educação. PROMITENTE 

FORNECEDOR :  ALFABRINK COMERCIO DE 

BRINQUEDOS E SERVICOS EIRELI – EPP.  DATA DA 

ASSINATURA: 30/09/2020. NEURILENE MARTINS 

RIBEIRO - SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0504/2020 – 

PREGÃO Nº º 0266/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 

OBJETO: Registro de preço para aquisição de fornecimento 

e instalação de mobiliário e equipamento escolar, os termos 

das especificações contidas no presente Termo de 

Referência e observadas as especificações técnicas 

exigidas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação - FNDE, através do Manual de Orientações 

Técnicas, Vol. 07 do Ministério da Educação. PROMITENTE 

FORNECEDOR: EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 

MOBILIARIO EIRELI.  DATA DA ASSINATURA: 

30/09/2020. NEURILENE MARTINS RIBEIRO - 

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO.

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quarta-feira
30 de Setembro de 2020 - Ano XVIII
Nº 1513 - Pagina. 32 de 50



EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0505/2020 – 

PREGÃO Nº º 0266/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 

OBJETO: Registro de preço para aquisição de fornecimento 

e instalação de mobiliário e equipamento escolar, os termos 

das especificações contidas no presente Termo de 

Referência e observadas as especificações técnicas 

exigidas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação - FNDE, através do Manual de Orientações 

Técnicas, Vol. 07 do Ministério da Educação. PROMITENTE 

FORNECEDOR :  FLEX BAHIA MOVEIS PARA 

ESCRITORIO EIRELI - ME.  DATA DA ASSINATURA: 

30/09/2020. NEURILENE MARTINS RIBEIRO - 

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO.
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0506/2020 – 

PREGÃO Nº º 0266/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 

OBJETO: Registro de preço para aquisição de fornecimento 

e instalação de mobiliário e equipamento escolar, os termos 

das especificações contidas no presente Termo de 

Referência e observadas as especificações técnicas 

exigidas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação - FNDE, através do Manual de Orientações 

Técnicas, Vol. 07 do Ministério da Educação. PROMITENTE 

FORNECEDOR: FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMERCIO 

DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO LTDA.  

DATA DA ASSINATURA: 30/09/2020. NEURILENE 

MARTINS RIBEIRO - SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO.
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0507/2020 – PREGÃO 

Nº º 0266/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. OBJETO: 

Registro de preço para aquisição de fornecimento e instalação 

de mobiliário e equipamento escolar, os termos das 

especificações contidas no presente Termo de Referência e 

observadas as especificações técnicas exigidas pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, através do 

Manual de Orientações Técnicas, Vol. 07 do Ministério da 

Educação. PROMITENTE FORNECEDOR: MAXIMA 

COMERCIO E SERVICO DE REFORMAS DE MOVEIS LTDA.  

DATA DA ASSINATURA: 30/09/2020. NEURILENE MARTINS 

RIBEIRO - SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0508/2020 – 

PREGÃO Nº º 0266/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 

OBJETO: Registro de preço para aquisição de fornecimento 

e instalação de mobiliário e equipamento escolar, os termos 

das especificações contidas no presente Termo de 

Referência e observadas as especificações técnicas 

exigidas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação - FNDE, através do Manual de Orientações 

Técnicas, Vol. 07 do Ministério da Educação. PROMITENTE 

FORNECEDOR: TECNO2000 INDUSTRIAL E COMERCIO 

LTDA.  DATA DA ASSINATURA: 30/09/2020. NEURILENE 

MARTINS RIBEIRO - SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0509/2020 – 

PREGÃO Nº º 0266/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 

OBJETO: Registro de preço para aquisição de fornecimento 

e instalação de mobiliário e equipamento escolar, os termos 

das especificações contidas no presente Termo de 

Referência e observadas as especificações técnicas 

exigidas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação - FNDE, através do Manual de Orientações 

Técnicas, Vol. 07 do Ministério da Educação. PROMITENTE 

FORNECEDOR: WPB COMERCIO, SERVICOS E 

ASSESSORIA EIRELI - ME.  DATA DA ASSINATURA: 

30/09/2020. NEURILENE MARTINS RIBEIRO - 

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO.
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PUBLICAÇÃO DE INDEFERIMENTO - 

CREDENCIAMENTO N.º 007/2019 - COMPEL

 
A Comissão Central Permanente de Licitação - 
COMPEL, no uso de suas atribuições, torna público para 
conhecimento dos interessados que o requerimento de 
credenciamento da NUCLEO ENGENHARIA 
C O N S U L T I V A  L T D A ,  P r o c e s s o  n º  

, CREDENCIAMENTO N.º 
007/2019, cujo objeto é Credenciamento de pessoa 
jurídica capacitada para o desenvolvimento de trabalhos 
de regularização fundiária urbana (REURB), com 
fundamento na Lei Federal 13.465/2017, de 11 de julho 
de 2017, e Decreto Federal 9.310, de 15 de março de 
2018  por não atender as exigências do 
Edital. Camaçari - BA, 29 de setembro de 2020. Ana 
Carla Costa Paim - Presidente em Exercício da Compel.

PUBLICAÇÃO DE INDEFERIMENTO - 
CREDENCIAMENTO N.º 007/2019 - COMPEL

 
A Comissão Central Permanente de Licitação - 
COMPEL, no uso de suas atribuições, torna público para 
conhecimento dos interessados que o requerimento de 
credenciamento da INTERIOR URBANISMO E 
DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO EIRELI, Processo 
nº , CREDENCIAMENTO N.º 
007/2019, cujo objeto é Credenciamento de pessoa 
jurídica capacitada para o desenvolvimento de trabalhos 
de regularização fundiária urbana (REURB), com 
fundamento na Lei Federal 13.465/2017, de 11 de julho 
de 2017, e Decreto Federal 9.310, de 15 de março de 
2018  por não atender as exigências do 
Edital. Camaçari - BA, 29 de setembro de 2020. Ana 
Carla Costa Paim - Presidente em Exercício da Compel.

PUBLICAÇÃO DE INDEFERIMENTO - 
CREDENCIAMENTO N.º 007/2019 - 

COMPEL
 

A Comissão Central Permanente de Licitação - 
COMPEL, no uso de suas atribuições, torna público para 
conhecimento dos interessados que o requerimento de 
credenciamento da PET PROJETOS 
TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA, Processo nº 

, CREDENCIAMENTO N.º 
007/2019, cujo objeto é Credenciamento de pessoa 
jurídica capacitada para o desenvolvimento de trabalhos 
de regularização fundiária urbana (REURB), com 
fundamento na Lei Federal 13.465/2017, de 11 de julho 

empresa 

00004.11.07.682.2020

, foi INDEFERIDO

empresa 

00009.11.07.682.2020

, foi INDEFERIDO

empresa 

01838.11.07.682.2019

de 2017, e Decreto Federal 9.310, de 15 de março de 
2018  por não atender às exigências do 
Edital, foram encaminhados diversos e-mails o primeiro 
no mês de maio para empresa atualizar certidões fiscais 
e trabalhista e falência, certidão de registro de quitação 
da empresa e pessoa jurídica, contudo não foram 
atendidos. Camaçari - BA, 29 de setembro de 2020. Ana 
Carla Costa Paim - Presidente em Exercício da Compel.

 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 
FRACASSADA

 
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público para 
conhecimento dos interessados que foi FRACASSADO 
o PREGÃO N.º 013/2020 (ELETRONICO) – COMEL, 
cujo objeto é o 

. Camaçari, 30/09/2020. Michelle Silva 
Vasconcelos – Pregoeira da COMPEL.

, foi INDEFERIDO

Registro de preços para aquisição de 
eletrodoméstico (Smart TV led 43", fogão 04 bocas), 
para futuras contratações de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração 
Municipal

PORTARIA Nº 18, DE 06 DE ABRIL DE 2020

Institui e disciplina a Política de 
Segurança da Informação do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal – 
ISSM do município de Camaçari.

A DIRETORIA EXECUTIVA, no uso de suas atribuições 
legais, com amparo no art. 93, I, da Lei Municipal n. 
997/2009, com as alterações realizada pela Lei Municipal 
n. 1.582/2019:
CONSIDERANDO o grande fluxo de informações 
públicas e privadas que transitam entre osdiversos 
agentes internos e externos que se relacionam com esta 
autarquia;
CONSIDERANDO a importância dessas informações e a 
indispensabilidade de uma melhor gestãosobre o fluxo 
de dados, registros, documentos e demais temas 
correlatos;
CONSIDERANDO que por obrigatoriedade da Avaliação 
Atuarial anual o ISSM solicita e mantém atualizada em 
sua base de dados informações pessoais e específicas 
dos segurados e dependentes.
CONSIDERANDO que uma base de dados cadastral 
completa e atualizada dos segurados é fundamental para 
a concessão e manutenção dos benefícios 
previdenciários e possui informações essenciais para 
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sustentabilidade futura do ISSM, ela precisa ser 
adequadamente protegida.
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer 
diretrizes que norteiem o aspecto da segurança da 
informação nessas relações;
CONSIDERANDO a publicação da Lei Municipal nº 1604 
de 12 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a criação 
do Arquivo Público Municipal de Camaçari, define as 
diretrizes da política municipal de arquivos públicos e 
privados e cria o Sistema Municipal de Arquivos – 
SISMARQ.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Política de Segurança da Informação- 
PSIno âmbito do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal, anexo a presente Portaria.

Art. 2º A Política aprovada aplica-se a todo corpo 
funcional do ISSM, aos conselheiros e a todos que 
tenham relação direta ou indireta com a Autarquia 
(segurados, fornecedores, prestadores de serviço, 
agentes financeiros e outros).

Art. 3º Todas as medidas cabíveis devem ser tomadas 
para a preservar a integridade e
confidencialidade da informação, a fim de protegê-las de 
alteração, destruição ou divulgação não autorizada;

Art. 4º Os servidores em exercício no ISSM farão 
assinatura de Termo de Compromisso com a Política de 
Segurança de Informação no prazo de 10 (cinco) dias 
úteis da data de publicação desta Portaria.

Art. 5º Estipular a revisão com periodicidade mínima a 
cada dois anos em virtude a rápidas mudanças nas áreas 
de infraestrutura, tecnologia e comunicação.

na data de 

publicação. 

Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães
Diretor Superintendente

Ernâni Bernardino Alves de Sena
Diretor de Administração e Finanças

Doranei Dantas Costa
Diretora de Previdência

ANEXO I DA PORTARIA Nº 18/2020
DE 06 DE ABRIL DE 2020

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1ºA Política de Segurança da Informação – PSI  tem 
por objetivos:

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor 

Camaçari, Bahia, 06 de abril de 2020

I. Contribuir para o cumprimento da missão do Instituto e 
a melhoria contínua os resultados institucionais em prol 
da sociedade;
II. Prover mecanismos de transparência e gestão das 
informações;
III. Estabelecer diretrizes a serem seguidas na gestão 
das informações;
IV. Definir papéis e responsabilidades.

Art. 2º Esta política aplica-se aos gestores, conselheiros, 
servidores, colaboradores, prestadores de serviço e 
quaisquer outras pessoas que tenham acesso a 
informações do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal – ISSM.

Art. 3ºAs ações relacionadas à PSI no ISSM são 
norteadas pelos seguintes princípios:
I. Confidencialidade: Proteção e garantia de que 
determinadas informações só são disponíveis a pessoas 
autorizadas. 
II. Integridade: Garantia da exatidão das informações e 
dos métodos de processamento. 
III. Disponibilidade: Garantia de que os usuários 
autorizados e os interessados tenham acesso às 
informações.
Parágrafo único - Além dos princípios elencados no 
caput, deverão ser considerados os princípios 
fundamentais que regem a Administração Pública 
Municipal e as boas práticas preconizadas por normas e 
modelos de referênciarelativos ao tema.

CAPÍTULO I
DOS PRINCIPAIS CONCEITOS

Art. 4ºPara os efeitos desta Política de Segurança da 
Informação - PSI, entende-se por:

I. Informação: conjunto de dados, textos, imagens, 
métodos, sistemas ou quaisquer formas de 
representação dotadas de significado em determinado 
contexto, independentemente do suporte em que resida 
ou da forma pela qual seja veiculado;
II. Dados pessoais: são todas as informações que 
identificam ou possam identificar uma pessoa natural. 
Entenda por dados que identificam uma pessoa, aqueles 
convencionais, tais como: nome, cpf, identidade, titulo de 
eleitor, e-mail, etc.
III. Segurança da informação: proteção da informação 
contra ameaças a sua confidencialidade, integridade, 
disponibilidade e autenticidade, para minimizar riscos, 
garantir a eficácia das ações do negócio e preservar a 
imagem do ISSM;
IV. Sistema de Gestão de Segurança da Informação : 
parte integrante do Sistema de Gestão de Segurança 
Institucional do ISSM, baseada em riscos do negócio, 
que visa estabelecer, implementar, operar, monitorar, 
analisar criticamente, manter e melhorar a segurança da 
informação;
V. Confidencialidade: propriedade que garante que a 
informação seja acessada somente pelaspessoas ou 
processos que tenham autorização para tal;
VI. Integridade: propriedade que garante a não violação 
das informações com intuito de protegê-lascontra 
alteração, gravação ou exclusão indevida, acidental ou 
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proposital;
VII. Disponibilidade: propriedade que garante que as 
informações estejam acessíveis às pessoas eaos 
processos autorizados, no momento requerido;
VIII. Autenticidade: propriedade que assegura a 
correspondência entre o autor de determinada 
informação e a pessoa, processo ou sistema a quem se 
atribui a autoria;
IX. Incidente de segurança da informação: qualquer 
indício de fraude, sabotagem, espionagem, desvio, falha 
ou evento indesejado ou inesperado que tenha 
probabilidade de comprometer ou ameaçar a segurança 
da informação;
X. Ciclo de vida da informação: compreende etapas e 
eventos de produção, recebimento, armazenamento, 
acesso, uso, alteração, cópia, transporte e descarte da 
informação;
XI. Gestor da informação: Superintendente ou autoridade 
ou dirigente de unidade responsável por informação em 
matéria de sua competência ou inerente a sua área de 
atuação;
XII. Custodiante da informação: qualquer pessoa física 
ou jurídica, interna ou externa, unidade ouprojeto do 
ISSM que detém a posse, mesmo que transitória, de 
informação produzida ou recebida pela autarquia;
XIII. Agente Externo: prestador de serviço terceirizado, 
estagiário ou qualquer pessoa com vínculo transitório 
com o ISSM que tenha acesso, de forma autorizada, às 
informações ou às dependências da autarquia.
XIV. Estação de trabalho: computadores e notebooks 
registrados como patrimônio do ISSM e utilizados pelos 
usuários no desempenho de suas atividades funcionais.
XV. Arquivos públicos: os conjuntos de documentos 
produzidos, recebidos e acumulados por órgãos 
públicos, autarquias, fundações instituídas ou mantidas 
pelo poder público, empresas públicas, sociedades de 
economia mista, entidades privadas encarregadas da 
gestão de serviços públicos, em decorrência do exercício 
de suas atividades específicas, qualquer que seja o 
suporte da informação ou a natureza dos documentos.
XVI. Gestão de documentos: o conjunto de 
procedimentos e operações técnicas referentes à sua 
produção, classificação, tramitação, uso, avaliação e 
arquivamento de documentos em fase corrente e 
intermediária, visando à sua eliminação ou recolhimento 
para guarda permanente, que assegura a racionalização 
e a eficiência dos arquivos.

CAPÍTULO II
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5º É de responsabilidade da Diretoria Executiva:
I. Instituir, revisar e publicar as versões da Política de 
Segurança da Informação; 
II. Determinar as diretrizes de Segurança da Informação; 
III. Prover a divulgação e orientar a equipe em relação ao 
cumprimento das Normas de Segurança da Informação;
IV. Propor ações de aperfeiçoamento da segurança da 
informação;
V. Zelar pela guarda, conservação e temporalidade da 
documentação e informação oficial, produzida e 
acumulada pela instituição, no exercício de sua gestão.

Art. 6º É de responsabilidade dos Servidores do ISSM, 
conselheiros, prestadores de serviços de tecnologia da 
informação, consultorias e agentes financeiros, e 
qualquer outra pessoa que tenha acesso a dados e 
informações da autarquia:
I. Cumprir as regras de Segurança da Informação;
II. Proteger as informações contra acessos, modificação, 
destruição ou divulgação não autorizados;
III. Não discutir, citar ou compartilhar assuntos 
confidenciais em ambientes públicos ou em áreas 
expostas, incluindo comentários e opiniões em blogs e 
redes sociais;
IV. Não compartilhar informações confidenciais de 
qualquer tipo;
V. Comunicar imediatamente à Diretoria Executiva 
qualquer descumprimento ou violação desta política e/ou 
de suas normas e procedimentos.

Art. 7ºÉ de responsabilidade dos servidores do ISSM:
I. Assinar o Termo de Ciência da Política de Segurança da 
Informação;
II. Cumprir as regras estabelecidas na PSI, normas e 
procedimentos de segurança da informação, bem como 
as demais leis, regulamentos e normas aplicáveis no 
Instituto;
III. Não compartilhar ou divulgar credenciais de acesso 
ou equipamentos sem a autorização explicita do gestor 
da Informação;
IV. Estar atualizado em relação a esta PSI e aos 
procedimentos e normas relacionadas, buscando 
orientação do gestor ou da área de Segurança da 
Informação sempre que estiver com dúvidas.
V. Proteger os bens e recursos do ISSM fazendo o uso 
apropriado, ou seja, para propósitos do exercício de sua 
função. Bens e recursos do ISSM devem ser protegidos 
de perda, dano, furto, uso inadequado ou ilegal;
VI. Assegurar que os recursos tecnológicos, as 
informações e os sistemas a sua disposição sejam 
utilizados apenas para as finalidades do Instituto;
VII. Zelar pela guarda, conservação e temporalidade da 
documentação e informação oficial, produzida e 
acumulada no exercício de suas atividades.

Art. 8ºA responsabilidade da execução das operações do 
arquivo deve ser confiada a servidor designado e 
responsável para executar as operações de:

I. Selecionar, registrar, ordenar documentos e arquivar 
documentos de acordo com o método adotado.
II. Conservar os documentos mantendo o arquivo 
organizado e atualizado.
III. Controlar a entrada e saída de documentos do arquivo 
físico;
IV. Localizar documentos e controlar o acesso a 
documentos físicos e digitais;
V. Transferir e descartar documentos segundo 
procedimentos definidos;
VI. Analisar se todos os transmites definidos foram 
executados, caso contrário, devolver para confirmar as 
informações necessárias para o arquivamento.
VII. Prover todas as informações de Gestão de 
Segurança da Informação solicitadas pela Diretoria 
Executiva.
VIII. Prover com a Coordenação de Comunicação e 
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Ouvidoria a ampla divulgação da Política e das Normas 
de Segurança da Informação para todos os servidores e 
prestadores de serviços.
IX. Promover com a Coordenação de Comunicação 
e Ouvidoria ações de conscientização sobre Segurança 
da Informação para os servidores e prestadores de 
serviços. 
X. Propor projetos e iniciativas relacionados ao 
aperfeiçoamento da segurança da informação.

Art. 9º Deverá ser constituída no ISSM Comissão 
Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD), que 
terá a responsabilidade de realizar o processo de análise 
dos documentos produzidos e acumulados no seu 
âmbito de atuação, com vistas a estabelecer prazos para 
sua guarda nas fases corrente e intermediária e sua 
destinação final, ou seja, eliminação ou recolhimento 
para guarda permanente e classificação dos 
documentos, os quais deverão integrar a Tabela de 
Classificação, Temporalidade e Destinação de 
Documentos Físicos e Digitais da autarquia.

Paragráfo único: a comissão deverá ser constituída por 
no mínimo 01 (um) servidor responsável pelo arquivo e  
01 (um) servidor de cada Diretoria da autarquia.

CAPÍTULO III
DA CLASSIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E 

DOCUMENTOS

Art. 10ºTodas as informações deverão ser classificadas. 
Para que as informações sejam adequadamente 
protegidas, cabe ao usuário verificar a classificação da 
informação, para garantir a devida confidencialidade, 
especialmente no caso de conteúdos e dados pessoais. 
São classificada em:
I. Informação pública: informação que pode ou deve ser 
tornada disponível para distribuição pública. Sua 
divulgação não causa qualquer dano ao instituto. 
II. Informação interna: informação que pode ser 
divulgada para os servidores e colaboradores do 
Instituto, enquanto estiverem desempenhando 
atividades profissionais. Sua divulgação não autorizada 
ou acesso indevido podem causar impactos 
institucionais.
III. Informação confidencial: informação exclusiva a 
quem se destina. Requer tratamento especial. Contém 
dados pessoais e/ou sigilosos, que, se divulgados, 
podem afetar a reputação e a imagem do Instituição ou 
causar impactos graves, sob o aspecto financeiro, legal e 
normativo.
§1º Rotulagem da informação quando se tratar de 
informações não públicas, devem ser rotuladas no 
momento em que forem geradas, armazenadas ou 
disponibilizadas. Para informações geradas e/ou 
armazenadas em mídias removíveis ou papel, utilizar 
carimbo, etiqueta ou texto padronizado para identificação 
do nível de classificação da informação: interna ou 
confidencial.
§2º  Em respeito à classificação da informação, todos os 
usuários devem respeitar o nível de segurança requerido 
pela classificação indicada na informação que manusear 
ou com que vier a tomar contato. Em caso de dúvida, 

todos deverão tratar a informação como de uso interno, 
não passível de divulgação ou compartilhamento com 
terceiros ou em ambientes externos à instituição, 
incluindo a internet e mídias sociais, sem prévia e 
expressa autorização do gestor da informação. 
§3º Todo colaborador deve respeitar o sigilo profissional e 
contratual. Por isso, não pode revelar, transferir, 
compartilhar ou divulgar quaisquer informações 
confidenciais ou internas, incluindo, mas não se limitando 
a, informações de outros colaboradores, aposentados, 
pensionistas, fornecedores, prestadores de serviços ou 
demais detalhes institucionais críticos.Toda informação 
envolvendo dados pessoais, especialmente dos 
aposentados e pensionistas devem ser tratados como 
sigilosa, utilizada com cautela e apenaspor pessoas 
autorizadas e usos permitidos por norma.

Art. 11ºOs documentos públicos da autarquia deverão 
ser identificados como correntes, intermediários 
epermanentes.
I. Consideram-se documentos correntes aqueles 
emcurso ou que, mesmo sem movimentação, 
constituemobjeto de consultas frequentes.
I I .Consideram-se documentos intermediár ios 
aquelesque, não sendo de uso corrente nos órgãos 
produtores,por razões de interesse administrativo, 
aguardam suaeliminação ou recolhimento para a guarda 
permanente.
III. Consideram-se permanentes os conjuntos de 
documentos de valor histórico, probatório e informativo, 
que devem ser definitivamente preservados.

CAPÍTULO IV
DOS PROCEDIMENTOS PARA GESTÃO DE 

DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES

Art. 12ºDeverá ser elaborado o Plano de Classificação de 
Documentos Físicos e Digitas, que é um instrumento de 
trabalho utilizado para classificar todo e qualquer 
documento produzido ou recebido pela autarquia ou 
determinada área da sua estrutura organizacional no 
exercicio de suas atividades.

Art. 13ºDeverá ser definido no âmbito da autarquia a 
Tabela de Temporalidade, que é o instrumento arquivístico, 
resultante da avaliação documental, aprovada pela Diretoria 
Executiva, que define os prazos de guarda em cada fase e a 
destinação final dos documentos, se eliminação ou guarda 
permanente.

Art. 14ºDeverá ser elaborado e implantado no ISSM, o 
Plano de Contigência para os Riscos de Segurança da 
Informação, que deverá disciplinar todos os 
procedimentos de contingência, que determinem a 
existência de cópias de segurança dos sistemas 
informatizados e dos bancos de dados

Art. 15ºA instalação dos arquivos requer análise dos seguintes 
aspectos:

I. Iluminação: ampla, mas difusa, isto é, sem que tenha 
incidência direta do sol.
II. Arejamento: ventilação natural, constante e regulável.
III. Higienização: limpo, bem cuidado.
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IV. Disposição (lay out): espaço livre para locomoção, 
fácil consulta e conservação dos documentos.

Art. 16ºUma vez classificado e tramitado para o Arquivo, 
os documentos ou processos deverão ser arquivados 
obedecendo o Manual de Gestão do Arquivo, que deverá 
ter no mínimo os seguintes procedimentos: :
I. INSPEÇÃO: consiste no exame do(s) documento(s) 
para verificar se o(s) mesmo(s) se destina(m) realmente 
ao arquivamento e se possui(em) anexo(s).
II. ORDENAÇÃO: consiste na reunião dos documentos 
classificados sob um mesmo assunto. A ordenação tem 
por objetivo agilizar o arquivamento, minimizando a 
possibilidade de erros. Além disso, estando ordenados 
adequadamente, será possível manter reunidos todos os 
documentos referentes a um mesmo assunto, 
organizando-os previamente para o arquivamento.
III. IDENTIFICAÇÃO: os dados referentes ao seu 
conteúdo (código, assunto e, se for o caso, nome de 
pessoa, empresa ou lugar) serão registrados na capa de 
forma a facilitar sua identificação. 
IV. GUARDA: consiste na guarda do documento no local 
devido (pasta suspensa, prateleira, caixa), de acordo 
com a classificação dada. Nesta fase deve-se ter muita 
atenção, pois um documento arquivado erroneamente 
poderá ficar perdido, sem possibilidades de recuperação 
quando solicitado posteriormente. Os processos serão 
arquivados em pastas suspensas ou em caixas, de 
acordo com suas dimensões. Esta operação possibilita: 
racionalizar o arquivamento, uma vez que numa mesma 
pasta poderão ser arquivados vários dossiês 
correspondentes ao mesmo grupo ou subclasse, 
diminuindo, assim, o número de pastas; organizar 
internamente cada pasta, separando os documentos 
referentes a cada pessoa, órgão, empresa ou lugar, 
sempre que a quantidade de documentos justificar e 
desde que relativos a um mesmo assunto.
V. RETIRADA E CONTROLE (EMPRÉSTIMO): 
esta operação ocorre quando processos, dossiês ou 
outros documentos são retirados do arquivo para 
emprestar aos usuários, prestar informações ou efetuar 
uma juntada.Nesta fase é importante o controle de 
retirada, efetuado por meio eletrônico (protocolo online) e 
pelo livro protocolo, no qual são registrados informações 
sobre processos ou outros documentos retirados, neles 
devem constar o setor, nome e assinatura do servidor 
responsável pela solicitação. Por meio desse controle é 
possível informar com precisão e segurança a 
localização do(s) documento(s) retirado(s), além de 
servir como indicador dafreqüência de utilização dos 
documentos, fator determinante para o estabelecimento 
dos prazospara sua transferência e recolhimento.
VI. DIGITALIZAÇÃO: digitalização de documentos que 
devem possuir cópia digital.
VII. GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS: 
consiste na digitalização, organização, classificação, 
regras de acesso e controle aos documentos digitais.
VIII. BACKUP: o backup deverá ser realizado no mínimo 
uma vez ao dia.
IX. ELIMINAÇÃO: após o cumprimento dos prazos 
estipulados e desde que não se reconheça o valor 
arquivístico ou informativo deverá ser realizado a 
eliminação dos documentos

CAPÍTULO V
DAS DIRETRIZES GERAIS

Art. 17ºPara acessar as estações de trabalho do Instituto 
é necessário a autenticação pessoal através de usuário 
(login) e senha (password). Tal processo visa garantir que 
o acesso à informação seja obtido apenas por pessoas 
autorizadas (garantia de confidencialidade). Devendo 
ser destacado que caso a senha seja compartilhada, a 
responsabilidade por eventuais alterações, inclusões ou 
qualquer outra atividade efetivada com a mesma será do 
detentor original da senha. As estações de trabalho são 
programadas para solicitar alteração de senhas 
periodicamente, com o objetivo de assegurar a 
confidencialidade da informação.

Art. 18ºOs equipamentos, meios de comunicação e 
sistemas ligados a rede do Instituto estão sujeitos a 
monitoramento e, se necessário poderá ser realizado o 
bloqueio a qualquer arquivo, site, correio eletrônico, 
domínio ou aplicação armazenados na rede/internet, 
estejam eles em disco local, na estação ou em áreas 
privadas da rede, visando assegurar o cumprimento da 
Política de Segurança da Informação.

Art. 19ºÉ obrigatória a “salva” regular e programada de 
arquivos nos diretórios de rede local ou demais recursos 
de armazenamento de dados disponibilizados pelo 
ISSM.

Art. 20ºAs informações produzidas pelos gestores, 
conselheiros, servidores e colaboradores do ISSM, no 
exercício de suas atribuições, são patrimônio intelectual 
do ISSM, não cabe a seus criadores qualquer forma de 
direito autoral, ressalvado o reconhecimento da autoria, 
se for o caso.

Art. 21ºEquipamentos particulares, como computadores 
ou qualquer dispositivo  portátil que possa armazenar 
e/ou processar dados, só poderão ser ser conectados a 
rede local do Instituto com autorização formal do gestor 
da informação.

Art. 22º Dispositivos móveis ou mídias digitais devem ser 
conectados com cautela aos computadores, uma vez 
que podem conter arquivos maliciosos ou as mais 
variadas espécies de vírus.

Art. 23º Para efetuar downloads, manutenção, 
atualização ou instalação de programas essenciais à 
elaboração de tarefas é necessário a senha do 
administrador do sistema. Os privilégios de 
administrador do sistema compete a Coordenação 
Central de Tecnologia e Gestão da Informação – CCTGI e 
servidor designado da Coordenação Administrativa, a 
qual deve analisar junto ao gestor da informação se tal 
procedimento não compromete a segurança da 
informação.

Art. 24º Cada servidor deve possuir uma conta de e-mail 
corporativo com senha pessoal e intransferível utizando-
a como meio oficial para comunicação externa e interna 
de assuntos relacionados às suas atividades. Para os e-
mails deve ser solicitado automaticamente a troca 
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periodica da senha com o objetivo de assegurar a 
confidencialidade da informação.

Art. 25º Todos os backups devem ser automatizados por 
sistemas de agendamento automatizado para que sejam 
preferencialmente executados fora do horário de 
expediente e de comendo automático.

Art. 26ºTodo sistema contratado ou disponibilizado por 
consultoria externa deve possuir um competente controle 
de acesso às bases de dados, tendo a possibilidade de 
auditoria permanente para cada operação realizada. 
Este controle pode ser realizado através de login e senha 
de acesso ou por identificação biométrica. Deve ainda 
possibilitar a administração de níveis de acesso a cada 
funcionalidade do sistema, possibilitar a administração 
de perfis e usuários para acesso ao sistema, possibilitar o 
registro de log de alterações com informação do usuário 
que efetuou a alteração, permitir a atribuição de 
permissão de acesso aos cadastros de segurados e 
gerar cópia de segurança diariamente (Backup).

Art. 27º O acesso e o uso de todos os sistemas de 
informação, diretórios de rede, bancos de dados e 
demais recursos devem ser restritos a pessoas 
explicitamente autorizadas e de acordo com a 
necessidade para o cumprimento de suas funções.

§1º Cada usuário deverá possuir sua própria senha com os 
devidos privilégios, composta, preferencialmente, por oito 
dígitos com ao menos um caractere maiúsculo e um especial. 
Devendo ser destacado que caso a senha seja compartilhada, a 
responsabilidade por eventuais alterações, inclusões ou 
qualquer outra atividade efetivada com a mesma será do 
detentor original da senha.

§3º Acessos desnecessários ou com poder excessivo devem ser 
imediatamente retirados. A concessão de acesso às informações 
e sistemas deve ser autorizada com base na regra de mínimo 
acesso necessário para o desempenho da função.

Art. 27º O uso da internet será liberado para todo e qualquer 
colaborador do instituto, devendo, a mesma, ser usada com 
cautela de forma a não atrapalhar a saúde administrativa e 
financeira do Instituto, assim como o a qualidade dos serviços 
prestados.

Art. 28º O usuário deverá conhecer a origem dos 
arquivos digitais utilizados. Caso ocorra download de 
algum arquivo, de forma repentina, independente da 
extensão, o mesmo não deverá ser executado.

Art. 29º É proibida a propagação de qualquer tipo de 
malware, tais como worm, vírus, trojan, ransomware, 
keylogger, etc., pela rede do instituto. O “click” em links 
desconhecidos, suspeitos ou sem o devido parâmetro de 
segurança são propícios à atividade maliciosa.

CAPÍTULO VI
DAS VEDAÇÕES

Art. 30º O cumprimento das regras estabelecidas pela 
“PSI” são obrigatórias e sua não observância, além de 
afetar diretamente o Instituto, acarretará penalidades ao 

seu infrator.

Art. 31º  São consideradas violações, além daquelas 
previstas na legislação própria, as seguintes condutas:
I. Descartar e destruir documentos e informações 
produzidas na execução de suas atividades não 
respeitado a temporalidade do documento e a gestão de 
conhecimento institucional;
II. Divulgar informação confidencial ou de propriedade do 
ISSM sem autorização prévia. Esta proibição deve ser 
mantida mesmo após a extinção vínculo funcional;
III.Uso ilegal desoftware;
IV.Introdução (intencional ou não) de qualquer tipo 
demalwares;
V. Tentativas de acesso não autorizado a dados e 
sistemas;
VI. Instalação de software sem a devida 
homologação;
VII. Atualização de software sem o devido 
acompanhamento.

Art. 32º São proibidas as seguintes atividades com 
relação ao uso de e-mails: 
I. Envio de informações privadas do Instituto sem 
autorização;
II. Envio de e-mail usando o nome de outrousuário;
III. Envio despam;
IV. Falsificação de qualquer tipo deinformação; 
V. Envio de executáveismaliciosos;
VI. Envio de conteúdo pornográfico, ilegal ouobsceno;
VII. Envio de mensagem com o caráter ofensivo, 
desrespeitoso, degradante, infame, ameaçador 
entreoutros;
VIII. Envio de softwares pirateados, sem a 
devidalicença

Art. 33º  Ressalte-se que é vedada a captura de tela e 
divulgação de qualquer informação do instituto para 
aqueles  que  não  possuem  a  devida  autorização para 
t a l  a t o .  O  d e s v i o  d e c o n d u t a p o d e g e r a r  
medidasadministrativas e penalidades de acordo com o 
ordenamento jurídico civil e criminal.

CAPÍTULO VI
DAS PENALIDADES

Art. 34º A alteração de qualquer parâmetro ou regra 
presente na Política de Segurança da Informação sem a 
devida autorização da Diretoria Executiva será 
considerada ilegal.

Art. 35º  Ações que violem a PSI ou quaisquer de suas 
diretrizes, normas eprocedimentos ou que quebrem os 
controles de Segurança da Informação serão 
devidamente apuradas e aos responsáveis poderão ser 
aplicadas as sanções administrativas, penais e civis em 
vigor.

CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕESFINAIS

Art. 28º- A presente Política de Segurança da Informação 
deve ser observada e respeitada como parte 
fundamental da cultura interna do ISSM e, por tal razão, 
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qualquer incidente que caracterize infringência às suas 
normas será ato contra as normas e políticas 
daInstituição.

ANEXO II DA PORTARIA Nº 18/2020
DE 06 DE ABRIL DE 2020

TERMO DE COMPROMISSO A POLÍTICA DE 
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

ATA DA 1ª SESSÃO ADMINISTRATIVA DA 
DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL 

(ISSM) – 2020

Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, 
às 11h00min, por intermédio da plataforma de 
comunicação Hangouts, em videoconferência, 
atendendo às determinações do Decreto Municipal n° 
7314/2020, reuniram-se em primeira sessão 
administrativa do corrente ano os membros da Diretoria 
Executiva do ISSM: PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES, diretor superintendente, 
ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA, diretor 
administrativo e financeiro, e DORANEI DANTAS 
COSTAS, diretora de previdência, com a participação 
da seguinte servidora convidada: ANA CLARA 
ANDRADE DE ALMEIDA, chefe de gabinete. A teor do 
art. 93, incs. I e VI, da Lei n° 997/2009, alterada pela Lei 
n° 1582/2019, de 12 de junho de 2019, estabeleceu-se 
a seguinte pauta: a) aprovação da Política de 
Segurança da Informação do ISSM; b) aprovação da 
Cartilha Previdenciária do ISSM; c) aprovação do 
calendário institucional do mês de abril/2020; e d) o que 
ocorrer. O diretor superintendente, PEDRO JORGE 
VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, iniciou os 
trabalhos informando que uma das razões pela qual a 
presente reunião foi convocada consiste na aprovação 
da Política de Segurança da Informação do ISSM, 

Declaro que recebi, li e compreendi a Política de 
Segurança de Informação do ISSM, venho firmar o 
compromisso público de cumprir com as diretrizes, 
regras e orientações ora estabelecidas com a finalidade 
de contribuir para um ambiente mais seguro e 
transparente no setor público.

Sem mais, 

Camaçari – BA, ___ de ______________ de ______,

(   ) Conselheiro (   ) Servidores do ISSM (   ) 
Fornecedor ou Prestados de Serviço

____________________________________________
Nome / Razão Social:

CPF/CNPJ: 

como sendo mais uma medida adotada pelo Instituto 
para aderir ao Pró-Gestão RPPS, um programa de 
certificação que visa o reconhecimento das boas 
práticas de gestão adotadas pelos Regimes Próprios 
de Previdência Social (RPPS), que já está em fase de 
implementação no âmbito do ISSM. Com efeito, fora 
elaborada a respectiva minuta e previamente 
disponibilizada aos diretores, para análise e 
deliberação. Após leitura da minuta, abertos os debates 
e tecidas breves considerações, os membros da 
Diretoria Executiva decidiram aprovar, por 
unanimidade, a Política de Segurança da Informação 
do ISSM, autuada sob a Portaria n° 18/2020, de 06 de 
abril de 2020, nos termos ora em anexo que passam a 
integrar a presente ata para todos os efeitos. Dando 
prosseguimento à reunião, passando ao próximo item 
da pauta, o diretor superintendente apresentou a 
Cartilha Previdenciária do ISSM, a qual foi elaborada 
pela Diretoria de Previdência em conjunto com a Chefia 
de Gabinete da Superintendência objetivando, de 
forma clara e sintética, orientar e informar os segurados 
sobre o funcionamento do RPPS e as regras vigentes 
para a concessão dos benefícios previdenciários 
concedidos pelo ISSM, oportunidade em que, após 
leitura da minuta, os membros da Diretoria Executiva 
decidiram aprová-la sem ressalvas, cujo inteiro teor 
passa a integrar a presente ata para os seus devidos 
efeitos. Passando para o último item da pauta, o diretor 
superintendente apresentou o calendário institucional 
do mês de abril/2020, o qual foi aprovado por 
unanimidade pelos presentes. Por fim, foi determinado 
ao secretário que: i) encaminhe-se cópia da presente 
ata para publicação no Diário Oficial do Município 
(DOM); e ii) arquive-se o presente expediente com as 
formalidades de praxe. E nada mais havendo passível 
de registro, o diretor superintendente, PEDRO JORGE 
VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, encerrou a 
s e s s ã o  a d m i n i s t r a t i v a  e  e u ,  M AT E U S  
REISSURREIÇÃO DA SILVA, na qualidade de 
secretário designado pela Portaria n° 72/2019, de 23 de 
agosto de 2019, lavrei a presente ata que vai por mim e 
pelos demais assinada. 

Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães
Diretor Superintendente 

Membro

Ernâni Bernardino Alves de Sena
Diretor Administrativo e Financeiro

Membro

Doranei Dantas Costas
Diretora de Previdência

Membro

Mateus Reissurreição da Silva
Secretário

Ana Clara Andrade de Almeida 
Chefe de Gabinete

Convidado
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