
Atos do Poder Executivo

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Camaçari - Ano  - Nº 1618 de 09 de Março de 2021 - Pagina: 01 de 06XVIII

PORTARIA Nº 017/2021
DE 05 MARÇO DE 2021

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, 

RESOLVE

Art. 1º – Remover a servidor MAICE DA NOVA 
FONSECA CORREIA, cargo de terapeuta ocupacional, 
matrícula nº 63713, da Academia da Saúde – Distrito 
Sanitário Sede para o CER II – Distrito Sanitário Sede.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de 
publicação, revogada as disposições em contrário.
        

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM DE 05 DE MARÇO DE 
2021.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PORTARIA Nº 018/2021
DE 05 MARÇO DE 2021

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, 

RESOLVE

Art. 1º – Remover a servidora VIVIANE ALVES E ALVES, 
cargo de médica, matrícula nº 64130, da UPA Drº Artur 
Sampaio – Distrito Sanitário de Abrantes para a 
Regulação.

  

PORTARIA Nº 00001/2021
 DE 15 DE JANEIRO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 874 de 
04 de abril de 2008, que dispõe sobre o plano de carreira, 
cargos e vencimentos dos servidores públicos do quadro 
de provimento efetivo da administração direta do 
município de Camaçari, e Decreto Municipal nº 4742 de 
09 de abril de 2009, que regulamenta a promoção 
funcional e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  

02705.11.02.904.2020,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) IRANDIR ARAUJO DE 

OLIVEIRA, matricula nº 830411, lotado (a) na  Secretaria 

da Administraçao - SECAD, de ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO NÍVEL I para ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO NÍVEL II, com data retroativa a 27 DE 
DEZEMBRO DE 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 15 DE JANEIRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de 
publicação, revogada as disposições em contrário.
        
COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM DE 05 DE MARÇO DE 
2021.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PORTARIA Nº 019/2021
DE 05 MARÇO DE 2021

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, 

RESOLVE

Art. 1º – Remover a servidora SILVIA FARIAS VELOSO, 
cargo de médico 24h, matrícula nº 62807, do PA  
Abrantes – Distrito Sanitário de Abrantes para a 
Regulação.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de 
publicação, revogada as disposições em contrário.
        
COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM DE 05 DE MARÇO DE 
2021.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PORTARIA Nº 31/2021
18 DE FEVEREIRO DE 2021

A Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da Bahia, 
no exercício da competência que lhe foi delegada 
pelo Decreto de 04 de janeiro de 2021 e pelo o 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 00969.22.09.828.2020, de 14 de agosto 
de 2020,  

RESOLVE

Art.  1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA , válida pelo prazo de 3 (três) anos, ao 
interessado MEDITERRÂNEO COMERCIO DE 
DERIVADOS DE PETROLEO E TRANSPORTES LTDA, 
inscrito no CNPJ sob nº 03.381.739/0001-89, com sede 
na Via Parafuso (BA535), km 14, Parafuso, Distrito 
Sede, Camaçari/BA, nas coordenadas UTM 5574.351 E 
/ 8.589.937 S, inserido na poligonal da Zona de Expansão 
Comércio e Serviços (ZECS 2), da Macrozona CA-ZU.1, 
conforme Lei Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 2008, 
Lei Municipal n° 913, de 03 de setembro de 2008, para o 
funcionamento da atividade de comércio varejista de 
combustíveis para veículos automotores, com 
capacidade de armazenamento de combustíveis líquidos 

2,de 120 m³, numa área total de 3.138,24 m  e área 
2

construída de 1.100,40 m . Esta Licença está sendo 
concedida, mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I - operar a 
unidade conforme o disposto nas Normas Técnicas da 
ABNT para postos de combustíveis e resoluções da 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), dentre outros, para sistema de 
abastecimento seguir as recomendações contidas na 
ABNT NBR 13.786:2005 que define critérios para 
operação; II - apresentar anualmente à CLA/SEDUR, 
Relatório de Monitoramento, acompanhado das 
conclusões e recomendações dos parâmetros 
analisados: a) do solo e lençol freático, contemplando 
análises químicas de BTEX (Benzeno, Tolueno, 
Etilbenzeno e Xilenos), TPH (Hidrocarbonetos Totais de 
Petróleo), além de COV (Compostos Orgânicos Voláteis) 
e, quando couber, análises de PAH (Hidrocarbonetos 
Policíclicos Aromáticos); b) dos efluentes destinados às 
caixas separadora água/óleo, contemplando análises 
químicas em dois pontos, antes e depois do tratamento, 
utilizando os parâmetros pH, DQO, óleos e graxas, 
sólidos em suspensão e materiais sedimentáveis, com 
comprovação da eficiência do sistema; III - apresentar 
os resultados obtidos: a) Programa de Educação 
Ambiental, visando evitar desperdícios e reduzir 
consumo de matéria-prima, energia e recursos 
naturais, e priorizar a não geração, a redução, a 
reutilização e a reciclagem dos resíduos; b) 
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
(PGRS), conforme Lei Estadual n° 12.932/2014, com o 
objetivo de fornecer informações sobre os 
procedimentos para a redução da geração de 
resíduos sólidos, abrangendo as etapas referentes à 
minimização da geração, reutilização e reciclagem; c) 
Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), 
conforme norma técnica aprovada pela Resolução 
Cepram nº 4.578/2017, com o objetivo de proteger os 
funcionários, o público em geral, o meio ambiente e 
as instalações, evitando a interrupção do processo; 
IV - apresentar quando da renovação desta licença: a) 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO), conforme os requisitos estabelecidos na 
NR 7, com o objetivo da promoção e preservação da 
saúde do conjunto dos seus trabalhadores, devendo 
está articulado com o Programas de Prevenção de 
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Riscos Ambientais (PPRA) implantado e executado; 
b) laudos dos testes de estanqueidade dos tanques 
subterrâneos, em conformidade com a NBR 
13.784:2014 da ABNT; c) comprovantes de 
regularidades no Cadastro Estadual de Atividades 
Potencialmente Degradadoras (CEAPD) e no 
Cadastro Técnico Federal (CTF) do IBAMA; V - 
atender ao disposto na Resolução CONAMA nº 362 de 
2005, alterada pela Resolução CONAMA nº 450 de 2012, 
quanto aos resíduos de óleo lubrificante usado ou 
contaminado; VI - manter em condições adequadas de 
funcionamento: a) os equipamentos e sistemas de 
de tecção  e  p ro teção  con t ra  vazamen tos ,  
derramamentos, transbordamentos, corrosão em 
tanques subterrâneos e tubulações; b) as caixas 
separadoras de água/óleo e conjunto de canaletas, 
devendo ser coletado periodicamente o óleo 
devidamente acondicionado por empresas licenciadas; 
c) o sistema de segurança contra incêndio e pânico, 
devendo ser periodicamente atualizado; VII - manter e 
sempre atualizar: a) os relatórios de manutenção 
preventiva nos equipamentos quanto a inspeção da 
integridade física e estanqueidade dos tanques e linhas; 
b) os programas coletivos relacionados à saúde e à 
segurança dos trabalhadores, priorizando sempre a 
eliminação e controle da fonte de risco, incluindo 
diminuição do tempo de exposição e utilização de 
equipamentos de proteção individual; VIII - direcionar 
adequadamente: a) os efluentes da fossa séptica e da 
caixa separadora água/óleo devendo ser realizadas 
limpezas periódicas e apresentar comprovantes de 
limpezas por empresas certificadas; b) é vedado o 
lançamento de efluentes, mesmo que tratado, em solo, 
corpos hídricos e drenagem de águas pluviais sem 
autorização do órgão ambiental competente; c) é vedada 
quaisquer interligações com outras instalações prediais 
do sistema de águas pluviais, a instalação predial de 
águas pluviais se destina exclusivamente ao 
recolhimento e condução das águas pluviais, conforme 
ABNT NBR 10844:1989; IX - armazenar os resíduos 
sólidos em recipientes reservados (coleta seletiva) e em 
área coberta, encaminhando os resíduos domésticos 
para reciclagem através de empresas licenciadas ou 
recolhimento pelo serviço de limpeza pública municipal, e 
enviando para tratamento e/ou disposição em 
instalações devidamente licenciadas, os resíduos 
perigosos gerados; X - apresentar à SEDUR: a) outorga 
de direito de uso de recursos hídricos, emitida pelo 
INEMA, ou sua dispensa, para o caso específico de 
captação de água de poço tubular e lançamento de 
efluentes em corpo hídrico; b) em caso de alteração 
da vazão não outorgável, deverá solicitar outorga de 
direito de uso dos recursos hídricos junto ao INEMA; 
XI – manter, no local do empreendimento, cópia das 
autorizações para realizar a supressão de vegetação 
nativa ou outorga de direitos dos recursos hídricos 
ou declaração de dispensa, quando couber, assim 
como cópia desta autorização, à disposição da 
fiscalização dos órgãos dos ambientais; XII - 
respeitar as áreas protegidas existentes, conforme 
definidas em legislação específica, mantendo as 
distâncias mínimas legais em relação a qualquer 
ocupação nestas áreas; XIII - em caso de vazamentos, 
interditar imediatamente a operação dos tanques 

subterrâneos, as operações de retirada e destinação dos 
tanques deverão se dar de acordo com a ABNT NRB 
14.973:2010, e a destinação final deverá estar de acordo 
com as normas ambientais vigentes; XIV - em caso de 
acidentes ambientais decorrentes das atividades, 
deverá ser apresentado à SEDUR um Plano de 
Remediação para as áreas contaminadas, 
contemplando objetivos, metodologias a serem 
aplicadas, resultados esperados e cronogramas de 
implementação das ações; XV -  atender 
rigorosamente as condicionantes estabelecidos 
nesta Portaria, e encaminhar, obedecendo os prazos 
estabelecidos, o relatório de cumprimento das 
c o n d i c i o n a n t e s ,  j u n t o  a o s  d o c u m e n t o s  
comprobatórios; XVI - comunicar, de imediato à 
SEDUR, a ocorrência de qualquer acidente ou ação 
resultante das atividades desenvolvidas que afete 
direta ou indiretamente o meio ambiente, na área de 
influência do empreendimento, adotando as medidas 
corretivas cabíveis; XVII - requerer previamente à 
SEDUR, a competente licença para alteração que venha 
a ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Lei 
Municipal nº 913/2008, 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 das 
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 licença ambiental 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.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 18 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE 

JOÃO CARLOS LEAL LIMA
COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 01/2021

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE 
INTERESSE SOCIAL – REURB-S

Dispõe sobre a NOTIFIÇÃO, situada no 
Bairro Rua Maria Meire, Bairro Nova 
Vitória, CEP 42.802-529 Distrito Sede de 
Camaçari, BA, na forma que indica.

 
A SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO, Estado da Bahia, no 
uso das competências que lhe foram atribuídas pelo 
Municipal datado do dia 02 de janeiro de 2021, e tendo 
em vista, assim como as demais disposições de Direito 
pertinentes

RESOLVE

NOTIFICAR a todos os titulares de domínio, confinantes 
e terceiros eventualmente interessados, que o núcleo 
urbano informal consolidado denominado de 
CONJUNTO RESIDENCIAL BOA ESPERANÇA, 
encontra-se em processo de Regularização Fundiária, 
na modalidade Interesse Social, conforme Lei Federal nº 
13.465/2017 e Decreto Federal nº 9.310/2018.

A núc leo  u rbano  denominado  CONJUNTO 
RESIDENCIAL BOA ESPERANÇA está em fase de 
regularização fundiária, na qual foi realizado o 
levantamento planialtimétrico e cadastral, com 
georreferenciamento, subscrito por profissional 
competente, acompanhado de Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART), a fim de emissão de 
matrículas individualizadas aos detentores da posse dos 
lotes no referido Loteamento, bem como, legalização das 
benfeitorias existentes, necessárias para fins de 
Regularização Fundiária, objeto de matrícula a ser 
registrada no respectivo Cartório de Registro de Imóveis 
de Camaçari/BA. 

Art. 1º. A gleba onde foi edificado o loteamento 
denominado CONJUNTO RESIDENCIAL BOA 
ESPERANÇA é localizada neste município, com a 
seguinte descrição: Inicia-se a descrição deste perímetro 
no vértice P01, definido pelas coordenadas E 
574.425,7932 m e N 8596659,1455 m. Deste ponto 
segue-se confrontando com o morro da Manteiga, com 
azimute de 118º 19' 46,85" e distância de 37,27 m até o 
vértice P02, definido pelas coordenadas E 574.458,6016 
m e N 8.596.641,4581 m. Deste ponto segue-se 
confrontando com o morro da Manteiga, com azimute de 
157º46'12,79" e distância de 31,11 m até o vértice P03, 
definido pelas coordenadas E 574.473,0215 m e N 
8.596.606,1759 m. Deste ponto segue-se confrontando 

com o morro da Manteiga, com azimute de 162º54'11,63" 
e distância de 46,75 m até o vértice P04, definido pelas 
coordenadas E 574.486,7666 m e N 8.596.561,4876 m. 
Deste ponto segue-se confrontando com o morro da 
Manteiga, com azimute de 231º11'47,92" e distância de 
52,85 m até o vértice P05, definido pelas coordenadas E 
574.445,5729 m e N 8.596.528,3631 m. Deste ponto 
segue-se confrontando com o morro da Manteiga, com 
azimute de 253º58'37,85" e distância de 111,23 m até o 
vértice P06, definido pelas coordenadas E 574.338,6609 
m e N 8.596.497,6605 m. Deste ponto segue-se 
confrontando com o morro da Manteiga, com azimute de 
254º29'34,83" e distância de 126,80 m até o vértice P07, 
definido pelas coordenadas E 574.216,4763 m e N 
8.596.463,7596 m. Deste ponto segue-se confrontando 
com o morro da Manteiga, com azimute de 339º34'54" e 
distância de 3,87 m até o vértice P08, definido pelas 
coordenadas E 574.215,1234 m e N 8.596.467,3939 m. 
Deste ponto segue-se confrontando com o morro da 
Manteiga, com azimute de 255º18'22,55" e distância de 
47,28 m até o vértice P09, definido pelas coordenadas E 
574.169,3804 m e N 8.596.455,3988 m. Deste ponto 
segue-se confrontando com a Rua Maria Meire, com 
azimute de 355º34'39,97" e distância de 89,38 m até o 
vértice P10, definido pelas coordenadas E 574.162,4881 
m e N 8.596.544,5206 m. Deste ponto segue-se 
confrontando com a Rua A, com azimute de 
74º13'16,03"e distância de 67,16 m até o vértice P11, 
definido pelas coordenadas E 574.227,1174 m e N 
8.596.562,7831 m. Deste ponto segue-se confrontando 
com a Rua A, com azimute de 20º53'8,89" e distância de 
6,66 m até o vértice P12, definido pelas coordenadas E 
574.229,4938 m e N 8.596.569,0111 m. Deste ponto 
segue-se confrontando com a Rua A, com azimute de 
347º6'8,83" e distância de 18,72 m até o vértice P13, 
definido pelas coordenadas E 574.225,3134 m e N 
8.596.587,2674 m. Deste ponto segue-se confrontando 
com  a Rua A, com azimute de 74º1'6,76"e distância de 
127,04 m até o vértice P14, definido pelas coordenadas E 
574.347,4453 m e N 8.596.622,2454 m. Deste ponto 
segue-se confrontando com o morro da Manteiga, com 
azimute de 27º20'43,78" e distância de 20,93 m até o 
vértice P15, definido pelas coordenadas E 574.357,0623 
m e N 8.596.640,8416 m. Deste ponto segue-se 
confrontando com o morro da Manteiga, com azimute de 
75º5'15,10" e distância de 71,12 m até o vértice P01, 
Vértice inicial da descrição deste perímetro. Ao todo a 
poligonal possui 36.462,50 m2. 

Art. 2º. Os titulares de domínio, confinantes e terceiros 
eventualmente interessados são notificados por este 
edital, sendo que a ausência de impugnação implicará a 
perda de eventual direito de que o notificado titularize 
sobre o imóvel objeto da Regularização Fundiária, de 
acordo com o art. 31, §1º, §5º e §6º, da Lei Federal nº 
13.465/2017 e art. 24, §1º, §5º e §6º, do Decreto Federal 
nº 9.310/2018. 

Art. 3º. As eventuais impugnações cabíveis, contrárias 
ao objeto deste ato, deverão ser apresentadas no prazo 
de 30 (trinta) dias, a contar da data da última publicação 
do presente edital, sendo protocoladas na Secretaria de 
Habitação, com as devidas justificativas plausíveis que 
serão analisadas pelos setores responsáveis, 
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priorizando o procedimento extrajudicial para solução 
dos conflitos, conforme art. 31, §3º, da Lei Federal nº 
13.465/2017 e art. 24, §7º, do Decreto Federal nº 
9.310/2018. 

Art. 4º. Não havendo manifestação em contrário no 
período de 30 (trinta) dias, considerar-se-á como aceite 
pelos notificados os elementos e teor deste edital. 

Art. 5º. O presente Edital entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA HABITAÇÃO DE 
CAMAÇARI, EM 25 DE FEVEREIRO DE 2021.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
163/2019. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA:  E. B. F. SERVIÇOS 
AMBIENTAIS EIRELI ME.  DO OBJETO: Este 
Termo Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula 
Quinta do Contrato n°163/2019, firmado 
originalmente 07 de março de 2019, conforme 
objeto retro citado. DO PRAZO: O contrato descrito 
na cláusula anterior fica prorrogado por mais 12 
(doze) meses, de modo que, a partir de 07 de março 
de 2021, passará a viger até 07 de março de 2022. 
DO PREÇO: Ficam mantidas as condições 
negociais do pacto ora aditado, especialmente as 
disposições sobre o preço estipuladas pelo contrato 
n° 163/2019, cujo valor contratual é de R$ 
710.400,00 (setecentos e dez mil e quatrocentos 
reais), 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 termo 
aditivo correrão por conta da Ação: 4033, natureza 
de despesa: 33.90.39.00 e fontes: 0100000 DA 
RATIFICAÇÃO: Permanece inalteradas e em pleno 
vigor, as demais cláusulas e disposições do contrato 
originário e aditivos não modificadas por este 
instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari – BA, 01 
de março de 2021. ARLENE LIMA ROCHA. 
MUNICÍPIO. B.F. SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI 
ME. CONTRATADO. 

VIVIAN ANGELIM
SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0045/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA - Objeto: Registro de Preços 
para aquisição de termômetros e caixa térmica, para 
atender a Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica 
da Secretaria de Saúde do município. Acolhimento: 
22/03/2021 a partir das 09h00min; Abertura: 
23/03/2021, às 09h00min; Disputa: 23/03/2021, às 
10h00min. (Horário Brasília).  Edital/Informações: 
www.licitacoes-e.com.br.  Licitação n.º: 860243. Tel.: 
(71) 3621-6776. Priscila Lins dos Santos – Pregoeira da 
COMPEL.

PORTARIA Nº 08/2021 
DE 08 DE MARÇO DE 2021

Estabelece nova medidas a serem 
i m p l e m e n t a d a s  n o  P l a n o  d e  
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.

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 Complementar Municipal nº 1644/2020 
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;
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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;

CONSIDERANDO o aumento recente do número de 
casos da doença no Município;

RESOLVE

Art. 1º. Fica prorrogada por mais 15 (quinze) dias a 
suspensão dos atendimentos presenciais e demais 
atendimentos virtuais que demandem a busca de 
processos físicos, ressalvada apenas as situações de 
urgência, que foram estabelecidas na Portaria nº 
07/2021.

Art. 2º. Os servidores do ISSM deverão exercer as suas 
atividades, preferencialmente, 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. Fica autorizada, excepcionalmente, a realização 
de atendimentos por vídeo chamada, podendo o servidor 
que realizar o atendimento, reconhecendo pessoas e 
atestando a autenticidade de documentos que lhes 
sejam exibidos na vídeo chamada, ressalvada, no 
entanto, a necessidade de comparecimento posterior do 
interessado para ratificar os atos praticados após a 
normalização dos atendimentos.

Art. 4º. Ficam mantidas as demais disposições 
constantes das Portarias n. 17/2020, 20/2020 e 07/2021.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, EM 08 DE MARÇO DE 2021.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE 
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges

Assessoria de Atos e Documentação - SEGOV
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