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CONCEIÇÃO, inscrito no CPF/MF sob nº 827.485.785-
20, cujo objeto é a Locação de imóvel para implantação 
de Unidade de Saúde em Vilas de Abrantes, município de 
Camaçari – Bahia.

Onde se lê:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Locação de imóvel situado na rua São Bento, nº 01, Vilas 
de Abrantes.

Leia-se:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Locação de imóvel situado na rua São Bento, nº 02, Vilas 
de Abrantes.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e 
condições do Contrato nº 0451/2019.

Camaçari, 14 de abril de 2020.

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
Secretário da Saúde

PORTARIA Nº. 015/2020
DE 20 DE MARÇO DE 2020

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 – Designar a servidora Ana Paula Araújo Santos 
Nogueira, cargo de enfermeira, matricula nº 61253, para 
responder pela Diretoria de Vigilância em Saúde.

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

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM DE 20 DE MARÇO DE 
2020.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

DECRETO DE 19 DE MARÇO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica 
do Município e Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998 e,

CONSIDERANDO a análise do pedido de exoneração 
conforme comprovação nos autos do Processo 
Administrativo nº 00709.11.02.882.2020,

RESOLVE

EXONERAR, a pedido, a servidora AIRAN MARTINS 
NUNES DE OLIVEIRA, matricula nº 9903, ocupante do 
cargo de provimento efetivo/estatutário de Assistente 
Administrativo, lotada na Secretaria da Saúde – 
SESAU, com data de 25 de março de 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 19 DE MARÇO DE 2020.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA                                    
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO 
AO CONTRATO Nº 0451/2019

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, representado neste ato 
pelo Secretário da Saúde, Srº Luiz Evandro Vargas 
Duplat, no uso de suas atribuições, re-ratifica o Contrato 
nº 0451/2019, firmado entre o Município de Camaçari/BA 
e o locador PATRÍCIA MOREIRA SERGIO DA 
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PORTARIA Nº. 017/2020
DE 10 DE ABRIL DE 2020

Dispõe sobre a criação da comissão de 
atenção à saúde e avaliação de atestados 
médicos de profissionais de saúde, que 
geram afastamento de servidores de suas 
atividades laborais, durante o curso do 
Decreto Municipal nº. 7315/2020.

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 Criar comissão de atenção à saúde e avaliação de 
atestados médicos para profissionais de saúde 
servidores públicos do município de Camaçari, com a 
finalidade de assistir as condições de saúde, homologar e 
licenciar todos os atos atinentes à saúde dos servidores 
efetivos e contratados da Secretaria de Saúde de 
Camaçari que acarretarem afastamentos de suas 
atividades laborais, durante o curso do Decreto Municipal 
nº. 7315/2020 de 20 de MARÇO de 2020. 

§ 1° - A comissão de atenção à saúde e avaliação de 
atestados médicos para profissionais de saúde deve ser 
composta por no mínimo 03 (três) profissionais médicos. 
Durante o curso da pandemia, apenas um dos 
profissionais médicos da comissão deverá estar 
escalado para consultas médicas presenciais dos 
profissionais de saúde do município que apresentarem 
atestados e relatórios médicos. Os demais membros da 
Comissão analisarão e ratificarão o parecer, via 
teleinterconsulta, conforme orientações do Ofício CFM 
nº. 1756/20 do Conselho Federal de Medicina.

§ 2º - Na impossibilidade do comparecimento de qualquer 
um dos membros comissão nomeada nos termos do 
“caput”, será convocado outro profissional médico para a 
condição de membro suplente.  

Parágrafo Único - Em caso excepcional de ausência, 
afastamento e/ou impedimento de membro titular e/ou 
sup lente  do quadro da Comissão,  poderá 
excepcionalmente, em prazo não superior a 30 (trinta) 
dias, realizar homologações de licenças e atestados 
somente com dois integrantes.

 § 3º - Para a homologação de atestados que gerem 
afastamento de até 05 (cinco) dias, o servidor deverá 
apresentar atestado à Chefia imediata, que anexará a via 
original em boletim de frequência e encaminhará cópia do 
atestado por e-mail endereçado à comissão: 
covid19sesaucamacari@gmail.com, que anexará o 
atestado em prontuário do servidor.

§ 4º - Para a homologação de atestados que gerem 

afastamentos superiores à 5 (cinco) dias e até 15 (quinze) 
dias, o servidor deverá agendar consulta médica com 
membro da Comissão em no máximo até 72 horas úteis 
após emissão do atestado, através de telefone: 3644-
8308.

§ 5º - Os atestados de mais de 15 dias devem ser 
entregues uma cópia à chefia imediata e enviado para o 
email da Junta Médica Oficial do município, 
juntamedica.camacari@hotmail.com, para fins de perícia 
médica, bem como, realizar ligação telefônica, através do 
número (71) 99608-7295, para Junta Médica para 
confirmação do recebimento, em no máximo até 72 horas 
úteis após ter recebido do médico do paciente. No corpo 
do e-mail, faz-se necessário constar o pedido de 
afastamento, nome completo do servidor, matrícula 
funcional e número de telefone para possível contato com 
o servidor em questão. 

§ 6º - Para os servidores que apresentarem relatórios 
médicos com solicitação de afastamento por estarem 
enquadrados no grupo de risco para COVID 19, sendo 
eles: servidores com idade igual ou superior a 60 anos, 
Cardiopatias graves ou descompensados (insuficiência 
cardíaca, cardiopatia isquêmica), Pneumopatias graves 
ou descompensados (asma moderada/grave, DPOC), 
Imunodepressão, Doenças renais crônicas em estágio 
avançado (graus 3, 4 e 5),  Diabetes mellitus, conforme 
juízo clínico, Doenças cromossômicas com estado de 
fragilidade imunológica  deverão encaminhar por email: 
covid19sesaucamacari@gmail.com o relatório médico 
para análise da comissão e deliberações sobre conduta a 
ser adotada para elaborações de escala.

§ 7º - Caso o servidor não apresente no prazo pré-fixado 
no Parágrafo 4º e 5º ou não procure a Comissão acima 
nomeada para a homologação, o atestado ou licença 
terão seus efeitos negados diante das ações trabalhistas, 
ficando no prejuízo de seus vencimentos, os dias não 
trabalhados.

§ 8º - O atestado ou relatório médico deverá constar 
carimbo do médico com CRM e assinatura, descrição da 
doença e/ou o CID-10, em que o médico da homologação 
possa julgar, ficando a critério da Comissão a concessão 
ou não de sua aprovação. 

§ 9º - A declaração de comparecimento somente abonará 
o período em que o servidor passará por consulta, 
cuidados médicos ou acompanhamento, cabendo ao 
mesmo apresentar-se no local de trabalho no período 
anterior ou posterior ao comparecimento declarado.

§ 10º - O servidor deverá homologar todo atestado 
médico superior a 01 (um) até 05 (cinco) dias de 
afastamento para tratamento de saúde.

§ 11º - Quando o servidor apresentar mais de 01 (um) 
atestado durante um período de 30 (trinta) dias, 
independentemente do prazo de afastamento, o mesmo 
deverá ser homologado pelo médico da comissão, 
conforme fluxo do parágrafo 4º.
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 Art. 2º A Comissão nomeada nessa Portaria poderá 
arbitrar, ainda que o paciente esteja dentro do prazo, 
sobre o fato gerador do atestado, se julgar 
comprovadamente de que o paciente não tenha nenhum 
comprometimento clínico. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM DE 10 DE ABRIL DE 
2020.

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DE SAÚDE

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2020
DE 13 DE ABRIL DE 2020

Dispõe sobre orientações sobre 
elaboração de escalas de trabalho na 
Secretaria de Saúde durante o curso do 
Decreto Municipal nº. 7315/2020.

atividades 
relacionadas ao combate do COVID 19, para 
atividades essenciais da Secretaria de Saúde e 
demais atividades correlatas.

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com base no Decreto 3066 de 27 de 
setembro de 1998 do Regimento Interno da Secretaria 
da Saúde de Camaçari, tendo em vista, o disposto na 
Lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, no art. 9º do 
Decreto Municipal nº 7312/2020 de 16 de março de 
2020, na Portaria nº. 010/2020 de 18 de março de 2020 
e na Recomendação nº 36459/2020 de 20 de março de 
2020 do Ministério Público do Trabalho, 

RESOLVE

Art. 1º - Todos os servidores lotados na Secretaria de 
Saúde devem estar escalados para 

Art. 2º - As chefias imediatas devem realizar as 
escalas de trabalho, de acordo com a necessidade dos 
serviços, podendo escalar servidores para postos de 
trabalho diferentes de suas lotações originais, 
enquanto cursar a emergência em saúde pública do 
Decreto Municipal nº. 7315/2020.

Art. 3º - Apenas os servidores que apresentem 
atestado médico (com os itens: nome, assinatura e 
registro do profissional médico, CID e dias de 
afastamento) não serão escalados.

Parágrafo primeiro - Os atestados médicos de até 01 
à 05 dias, o servidor deverá apresentar atestado à 
Chefia imediata, que anexará a via original em boletim 
de frequência, e deverá encaminhar cópia do atestado 
por e-mail endereçado à comissão de avaliação de 
atestados médicos para profissionais de saúde: 
covid19sesaucamacari@gmail.com, que anexará o 
atestado em prontuário do servidor.

Parágrafo segundo - Os atestados médicos 
superiores à 5 (cinco) dias e até 15 (quinze) dias, o 
servidor deverá agendar consulta médica com 
membro da Comissão de avaliação de atestados 
médicos para profissionais de saúde em no máximo 
até 72 horas úteis após emissão do atestado, através 
de telefone: 3644-8308.

Parágrafo terceiro - Os atestados de mais de 15 dias 
devem ser entregues uma cópia à chefia imediata e 
enviado para o e-mail da Junta Médica Oficial do 
município, juntamedica.camacari@hotmail.com, para fins 
de perícia, bem como, realizar ligação telefônica, 
através do número (71) 99608-7295, para Junta 
Médica para confirmação do recebimento, em no 
máximo até 72 horas úteis após ter recebido do médico 
do paciente. No corpo do e-mail, faz-se necessário 
constar o pedido de afastamento, nome completo do 
servidor, matrícula funcional e número de telefone para 
possível contato com o servidor em questão. 

Art. 4º - Os servidores escalados para o trabalho e que 
iniciarem sintomas respiratórios devem seguir o fluxo 
do Anexo I, deste documento.

Parágrafo primeiro - Os servidores escalados para o 
trabalho considerados contactantes imediatos de 
casos confirmados ou suspeito de COVID-19, devem 
permanecer ou retornar ao trabalho caso estejam 
assintomáticos, com exceção dos contactantes de 
casos confirmados intradomiciliares, e devem usar 
máscaras cirúrgicas e outros equipamentos de 
proteção individual - EPI's necessários durante o turno 
de trabalho, por até 14 (quatorze) dias do contato com 
o caso. Se apresentar sintomas respiratórios nesse 
período será conduzido conforme art. 4ªº desta 
instrução. 
 
Parágrafo segundo - Considera-se como sintoma 
respiratório a apresentação de tosse seca, dor de 
garganta, ou dificuldade de respirar, com ou sem febre. 

Art. 5º - Os profissionais de saúde assintomáticos 
contactantes de pacientes com resultado positivo para 
teste de COVID 19 deverão preencher o formulário do 
A n e x o  I I I ,  e n c a m i n h a r  p a r a  e - m a i l :  
covid19sesaucamacari@gmail.com e aguardar contato 
para agendamento de consulta médica com a comissão. 
Se o contato positivo não for domiciliar, o profissional de 
saúde deve permanecer em sua escala de trabalho, 
utilizando as medidas de proteção individual 
recomendadas. Se o contato positivo for domiciliar, o 
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profissional de saúde deve se afastar da escala e a 
comissão deve garantir seu atestado médico durante o 
mesmo período que seu contato estiver em isolamento 
domiciliar.

Art. 6º - As servidoras gestantes serão escaladas para 
trabalho remoto de monitoramento de casos correlatos 
à COVID 19 por telefone.

dade igual ou superior a 60 
anos, Cardiopatias graves ou descompensados 
(insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica), 
Pneumopatias graves ou descompensados (asma 
moderada/grave, DPOC), Imunodepressão, Doenças 
renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5),  
Diabetes mellitus, conforme juízo clínico, Doenças 
cromossômicas com estado de fragil idade 
imunológica, comprovados através de relatórios 
médicos a serem apresentados e validados pela 
comissão de atenção e avaliação de atestados para 
profissionais de saúde, para com isso serem afastados 
do atendimento direto dos pacientes que 
apresentarem sintomas sugestivos do COVID 19, 
devendo estar escalados para outras atividades 
presenciais,  conforme Recomendação nº.  
38767.2020 de 26 de março de 2020 do Ministério 
Público do Trabalho - MPT

Art. 8º - Durante o enfrentamento da pandemia de 
COVID 19, as escalas de trabalho podem sofrer 
alterações de forma dinâmica, a depender do cenário 
epidemiológico e do número de servidores 
enquadrados no Art. 4º destas orientações, fazendo 
com que as recomendações dos artigos  6º e 7º 

CAMAÇARI 13 DE ABRIL DE 2020.

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
Secretário Municipal da Saúde

ANEXO I – FLUXO PARA PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE QUE APRESENTEM SINTOMAS 

RESPIRATÓRIOS

Parágrafo primeiro - As chefias imediatas devem 
informar nome completo da gestante, idade 
gestacional, categoria profissional, lotação e telefone 
de contato à Coordenação de Recursos Humanos.

Parágrafo segundo - A Coordenação de recursos 
humanos informará à equipe da sala de situação a 
relação nominal das gestantes.

Parágrafo terceiro - A equipe da sala de situação 
entrará em contato com cada gestante para as 
orientações quanto ao trabalho remoto e seu registro.

Art. 7º - Os servidores com i

.

precisem ser alteradas.      

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
SAÚDE,
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ANEXO II - FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO 
DE SERVIDOR COM QUEIXA SINTOMÁTICA PARA 
COVID – 19 

AUTODECLARAÇÃO DE SERVIDOR COM QUEIXA 
SINTOMÁTICA 

PARA COVID-19

Eu, devidamente qualificado(a) abaixo, na condição de 
servidor(a) público(a) municipal em atuação na área de 
saúde atesto para devidos fins que apresento sintomas 
do novo coronavírus me disponibilizando para testagem. 
Comprometo-me em seguir o protocolo de conduta 
estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde.

Nome:_______________________________________

CPF:________________________________________

Cargo:_______________________________________

Lotação 
original:______________________________________

Unidade escalada durante 
emergência:__________________________________
____

Data do início dos sintomas: _____/______/______

Telefone de contato do servidor: 
_________________________________

Camaçari,_____/______/______

Assinatura do Servidor(a)

Endereço:
Número de residentes no mesmo domicílio:
Nome dos residentes no mesmo domicílio:

ANEXO III - FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO 
DE CONTATO POSITIVO

Eu, devidamente qualificado(a) abaixo, na condição de 
servidor(a) público(a) municipal atuação na área de 
saúde atesto para devidos fins que tive contato com 
paciente que apresentou resultado positivo para novo 
coronavírus, me disponibilizando para testagem. 
Comprometo-me em seguir o protocolo de conduta 
estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde.

Nome:_______________________________________

CPF:________________________________________

Cargo:_______________________________________

Lotação 
original:______________________________________

Unidade escalada durante 
emergência:_________________________________

O seu contato é domiciliar?                         
Se não, qual data do Contato: _____/______/______
Se não, qual a circunstância do contacto:
Nome do contato que apresentou resultado positivo: 
Data do início do isolamento do contato:
Data do resultado do contato:

Camaçari,_____/______/______

Assinatura do Servidor(a)

Telefone de contato do servidor: 
___________________________________________

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 185/2016. 
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA:  EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO 
E HUMANIZAÇÃO- IGH. DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta do 
Contrato n° 185/2016; DO PRAZO: O contrato descrito 
na cláusula anterior fica prorrogado por mais 08(oito) 
meses, de modo que a partir de 14 de abril de 2020, 
passará a viger ate 14 de dezembro de 2020.  DO 
PREÇO: Ficam mantidas as condições negociais do 
pacto ora aditado, especialmente as disposições sobre o 
preço,no valor global de R$ 8.376.339,20( oito milhões, 
trezentos e setenta e seis mil, trezentos e trinta e nove 
reais e vinte centavos), o qual permanecem inalterado e 
proporcional ao período ora aditado.Fica mantida a forma 
de pagamento prevista no bojo do Contrato original. DA 
RESCISÃO AUTOMATICA:Na eventualidade de ser 
finalizada licitação com o objeto do contrato ora aditado e 
formalizada nova contração decorrente de tal licitação, o 
presente termo aditivo devera ser rescindido mediante 
previa comunicação, em ate 30 ( trinta) dias, pela 
administração. DA RATIFICAÇÃO : Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e termo aditivo, as 
quais não foram modificadas por este instrumento. DA 
ASSINATURA: Camaçari, 01 de abril de 2020.  LUIZ 
EVANDRO VARGAS DUPLAT. MUNICÍPIO. INSTITUTO 
DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO- IGH CONTRATADA. 

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS
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SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 
DE IMOVEL URBANO N° 0120/2014. QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A  EMPRESA  
LAGO IMOBILIARIA LTDA - ME. DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Segunda- do 
prazo do instrumento contratual n° 0120/2014, firmado em 14 
de maio de 2014, cujo objeto é supracitado; DO PRAZO: O 
contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado por mais 
12(Doze) meses, deste modo, a partir de 14 de maio de 2020, 
passará a viger ate 14 de maio de 2021.  DO PREÇO: Em 
virtude do contrato originário n° 0120/2014 ter como objeto 
uma locação imobiliária, que por sua natureza é de caráter 
continuado, considerando a prorrogação de prazo contida na 
clausula segunda do presente termo aditivo, o valor global 
estipulado para referido instrumento é de R$ 225.204,96( 
duzentos e vinte e cinco mil, duzentos e quatro reais e 
noventa e seis centavos), que permanece sem sofrer 
alteração. Fica mantida a forma de pagamento prevista no 
bojo do Contrato original. DA RATIFICAÇÃO : Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário não modificadas por este 
instrumento, não sendo devido o pagamento de nenhum valor  
alem do que  foi estabelecido no presente instrumento, 
renunciando, expressamente, ao reajuste previsto no 
contrato no contrato original n°0120/2014, em  sua clausula 
sexta. DA ASSINATURA: Camaçari, 09 de abril de 2020.  
LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT. MUNICÍPIO. LAGO 
IMOBILIARIA LTDA - ME CONTRATADA. 

DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO N° 001/2007 QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E SRª 
EZINEIDE DE ASSIS DOS SANTOS  . DO OBJETO: Este 
Termo Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Segunda- 
do prazo do instrumento contratual n° 001/2007, firmado em 
01 de março de 2007, cujo objeto é o supracitado.DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por mais 12(Doze) meses, deste modo, a partir de 
04 de maio de 2020, passará a viger ate 04 de maio de 2021.  
DO PREÇO:  o valor contratual da presente renovação  é o 
fixado na ordem de R$ 11.468,40 ( onze mil, quatrocentos e 
sessenta e oito reais e quarenta  centavos). Fica mantida a 
forma de pagamento prevista no bojo do Contrato original. DA 
RATIFICAÇÃO : Permanecem inalteradas e em pleno vigor, 
as demais Cláusulas e disposições do Contrato originário não 
modificadas por este instrumento DA ASSINATURA: 
Camaçari, 03 de abril de 2020.  LUIZ EVANDRO VARGAS 
DUPLAT. MUNICÍPIO. EZINEIDE DE ASSIS DOS 
SANTOS.CONTRATADA. 

HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO - O 
 do Município de Camaçari, no uso de suas atribuições, 

homologa o Credenciamento de nº 004/2019, cujo objeto é 
Contratação de Pessoa Jurídica para a 

, com valor global de R$ 
1.541.450,64 (hum milhão quinhentos e quarenta e um mil, 
quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e quatro 
centavos). Data da Homologação: 14 de abril de 2020 – LUIZ 
EVANDRO VARGAS DUPLAT – .

CONTRATO N.º 0346/2020. CONTRATADA: 
 Credenciamento de nº 

004/2019, COMPEL, OBJETO: 

, com valor global de R$ 1.541.450,64 
(hum milhão quinhentos e quarenta e um mil, quatrocentos 
e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos). Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 4023; Elemento de 
Despesa: 3.3.90.39.00; Fonte: 0114000; 6102000. DATA DA 
ASSINATURA: 14 de abril de 2020 – LUIZ EVANDRO VARGAS 
DUPLAT – .

Secretario de 
Saúde

prestação de serviços 
de saúde no Município de Camaçari, com base nas 
necessidades complementares da rede pública e nos preços 
fixados pela Tabela Unificada de Procedimentos, 
Medicamentos, Órteses/Próteses e Materiais Especiais do 
SUS, e Tabela MUNICIPAL (Extra SUS), conforme resolução do 
Conselho Municipal de Saúde nº. 03 de 15 de Março de 2011; 
aos usuários do SUS Municipal, de acordo com as condições 
estabelecidas no Edital e seus anexos, de acordo com as 
condições estabelecidas no anexo I, à requerente IMAGEM 
MÉDICA CAMAÇARI LTDA

SECRETARIO DE SAÚDE

IMAGEM 
MÉDICA CAMAÇARI LTDA.

prestação de serviços de saúde 
no Município de Camaçari, com base nas necessidades 
complementares da rede pública e nos preços fixados pela 
Tabela Unificada de Procedimentos, Medicamentos, 
Órteses/Próteses e Materiais Especiais do SUS, e Tabela 
MUNICIPAL (Extra SUS), conforme resolução do Conselho 
Municipal de Saúde nº. 03 de 15 de Março de 2011; aos usuários 
do SUS Municipal, de acordo com as condições estabelecidas 
no Edital e seus anexos, de acordo com as condições 
estabelecidas no anexo I

SECRETARIO DE SAÚDE
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