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ISSM, autarquia, com personalidade jurídica de direito 
público, dotada de autonomia administrativa, financeira e 
patrimonial.

Art. 4º O ISSM tem como atribuição principal captar e 
capitalizar os recursos necessários à garantia do 
pagamento dos benefícios previdenciários atuais e 
futuros dos segurados e dependentes de que trata esta 
Lei, por meio de uma gestão participativa, transparente, 
eficiente e eficaz, dotada de credibilidade e excelência no 
atendimento.

§ 1º Para os fins previstos no caput, incumbe ao Instituto 
de Seguridade do Servidor Municipal o gerenciamento e 
a operacionalização do Regime Próprio de Previdência 
Social do Município de Camaçari, incluindo a 
arrecadação e a gestão de recursos financeiros e 
previdenciários, a concessão, o pagamento e a 
manutenção dos benefícios previdenciár ios, 
reorganizados e unificados por esta Lei Complementar, 
devidos aos segurados e a seus dependentes. 

§ 2º O Município de Camaçari constitui-se em garantidor 
das obrigações do ISSM, respondendo subsidiariamente 
pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos 
seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer 
insuficiência financeira do Regime Próprio de 
Previdência Social.

Art. 5º O Regime Próprio de Seguridade Social do 
servidor público do Município de Camaçari atenderá, 
obrigatoriamente, aos seguintes princípios:
I - provimento de regime de previdência social de caráter 
contributivo e solidário aos segurados e dependentes;
II - caráter democrático e eficiente de gestão, com a 
participação de representantes do Poder Público do 
Município de Camaçari, dos segurados e dependentes;
III – transparência na gestão de seus recursos financeiros 
e previdenciários;
IV – gestão administrativo-financeira autônoma em 
relação ao Município de Camaçari;
V – custeio da previdência social, mediante contribuições 
dos órgãos, autarquias e fundações municipais e dos 
servidores ativos e inativos e pensionistas de que trata o 
art. 1º desta Lei, segundo critérios socialmente justos e 
atuarialmente compatíveis;
VI – preservação do equilíbrio financeiro e atuarial.

Parágrafo Único. Fica proibido criar, majorar ou 
estender qualquer benefício previsto nesta Lei 
Complementar sem a correspondente fonte de custeio 
total.

Art. 6º O Regime Próprio de Previdência Social do 

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO 

LEI COMPLEMENTAR N° 1644/2020
DE 07 DE DEZEMBRO DE 2020

Reorganiza o Regime Próprio de 
Previdência dos Servidores Públicos do 
Município de Camaçari e dá outras 
providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei:

Art. 1º O Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de Camaçari, de que trata o art. 40 da 
Constituição Federal, fica reorganizado nos termos desta 
Lei Complementar, sendo obrigatoriamente filiados todos 
os servidores titulares de cargos efetivos ativos e inativos 
dos Poderes do Município de Camaçari, das suas 
Autarquias e Fundações, na qualidade de segurados, 
bem como seus respectivos dependentes.
Parágrafo único. Não integram o Regime Próprio de 
Previdência Social do Município de Camaçari os 
servidores ocupantes, exclusivamente, de cargos em 
comissão, declarados em Lei de livre nomeação e 
exoneração, bem como de outros cargos temporários ou 
de empregos públicos. 

Art. 2º Fica vedada, nos termos desta Lei e do artigo 40, § 
20, da Constituição Federal, a existência de mais de um 
regime próprio de previdência social e de mais de uma 
unidade gestora do regime

Art. 3º É atribuída a gestão do Regime Próprio de 
Previdência Social do Município de Camaçari ao Instituto 
de Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari - 

TÍTULO I
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI

Capítulo I
DA GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, DOS SEUS OBJETIVOS E PRINCÍPIOS

LEI



Município de Camaçari, gerido pelo ISSM, visa dar 
cobertura aos seus segurados e dependentes 
exclusivamente no tocante à concessão de 
aposentadorias e pensões por morte.

TÍTULO II
DOS BENEFICIÁRIOS

Capítulo I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 7º São beneficiários do Regime Próprio de 
Previdência Social os segurados e os dependentes 
definidos nos termos das Seções I e II deste Capítulo. 

Seção I
Dos Segurados

Art .  8º  A qua l idade de segurado resu l ta ,  
automaticamente, do início do exercício em cargo efetivo 
municipal para os servidores civis.

Art. 9º São segurados do regime estabelecido por esta 
Lei:
I - os servidores públicos municipais ativos titulares de 
cargo efetivo dos órgãos e entidades dos Poderes do 
Município;
II - os servidores públicos inativos dos órgãos e entidades 
dos Poderes do Município.

Art. 10. O segurado que estiver afastado ou licenciado 
temporariamente do cargo efetivo, em gozo de licença 
sem vencimentos, que deixar, por 3 (três) meses, de 
realizar o recolhimento previdenciário que lhe é facultado 
terá suspensos seus direitos previdenciários e de seus 
dependentes, os quais somente serão restabelecidos 
após quitação do total do débito das contribuições 
previdenciárias (patronais e do servidor) devidas, a qual 
pode ser feita por meio de parcelamento conforme critério 
disposto pela Diretoria Executiva do ISSM, mediante 
descontos incidentes sobre os proventos de 
aposentadoria ou benefícios de pensão por morte em 
prazo não superior a 24 (vinte e quatro) meses.

Art. 11. A perda da qualidade de segurado ocorrerá nas 
seguintes hipóteses:
I – morte;
II - exoneração ou demissão;
III – cassação da aposentadoria ou da disponibilidade, 
nas hipóteses previstas em Lei.

Art. 12. Permanece filiado ao Regime Próprio de 
Previdência Social, na qualidade de segurado, o servidor 
ativo titular de cargo efetivo que estiver:
I – cedido, com ônus ou sem ônus para o cessionário, a 
órgão ou entidade da Administração direta e indireta do 
próprio ou outro ente federativo;
II – afastado ou licenciado, desde que observados os 
prazos previstos em Lei e desde que o tempo de 
licenciamento seja considerado como de efetivo serviço 
no cargo;
III – investido em mandato eletivo federal, estadual, 
distrital ou municipal;
IV – no exercício de cargos de provimento temporário nos 
órgãos e entidades dos Poderes do Município;

V – em disponibilidade remunerada, nos termos do § 3º, 
artigo 41, da Constituição Federal.

Parágrafo único. O segurado, no exercício de mandato 
de Vereador, que ocupe, concomitantemente, cargo 
efetivo, filia-se ao Regime Próprio de Previdência Social 
exclusivamente por conta deste. 

Art. 13. O servidor efetivo cedido pela União, Estado, 
Distrito Federal ou outro Município permanece filiado ao 
regime previdenciário de origem.

Seção II
Dos Dependentes

Art. 14. Para fins previdenciários, consideram-se 
dependentes dos segurados definidos nos incisos I e II do 
artigo 9º, para os efeitos desta Lei Complementar:
I - o cônjuge;
II – o companheiro;
III - os filhos solteiros e não emancipados, até completar 
18 (dezoito) anos de idade;
IV – os filhos solteiros inválidos de qualquer idade, 
enquanto permanecerem nesta condição, desde que 
com dependênc ia  econômica  comprovada ;
V - os pais inválidos, enquanto permanecerem nesta 
condição, desde que com dependência econômica 
comprovada.

§ 1º A dependência econômica das pessoas indicadas 
nos incisos I, II e III deste artigo é presumida, e a das 
demais deve ser comprovada.

§ 2º A existência de dependente de qualquer das classes 
enumeradas nos incisos I, II, III e IV do caput deste artigo 
exclui do direito às prestações previdenciárias aos pais 
inválidos.
§ 3º Equiparam-se aos filhos, nas condições dos incisos 
III e IV deste artigo, o tutelado e o enteado, em relação 
aos quais tenha o segurado obtido delegação do pátrio 
poder, desde que atendidos os seguintes requisitos:
I – que o equiparado não tenha qualquer vinculação 
previdenciária, quer como segurado, quer como 
beneficiário dos pais ou de outrem, fato este que deve ser 
comprovado;
II – que o equiparado e os seus genitores não possuam 
bens ou rendimentos suficientes à sua manutenção;
III – que o equiparado viva sob a exclusiva dependência 
econômica do segurado; e
IV – em se tratando do enteado, que apresente a certidão 
de casamento do segurado e a certidão de nascimento do 
dependente.

§ 4º É considerado companheiro, nos termos do inciso II 
deste artigo, a pessoa solteira, viúva, comprovadamente 
separada de fato ou divorciada, que mantenha união 
estável com o segurado que se encontre nestas mesmas 
condições, desde que resulte comprovada a manutenção 
da união estável até a data do óbito, observadas as 
demais regras desta Lei Complementar.

§ 5º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, admitir-
se-á como elementos para comprovação de vida em 
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comum, dentre outros:
I – domicílio comum;
II – existência de filho havido em comum;
III – realização de casamento religioso;
IV – declaração especial feita perante tabelião (escritura 
pública declaratória de dependência econômica ou de 
união estável);
V – disposições testamentárias;
VI – prova de encargos domésticos evidentes e 
existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida 
civil;
VII – existência de conta bancária, poupança conjunta ou 
cartão de crédito no qual o(a) companheiro(a) seja titular 
ou dependente do(a) segurado(a);
VIII - escritura de compra e venda de imóvel adquirido ou 
vendido por ambos ou, ainda, pelo segurado em nome do 
dependente.
IX – procuração ou fiança reciprocamente outorgada;
X – figurar o interessado como beneficiário do segurado 
em apólice de seguro com vigência na data de 
falecimento deste;
XI - figurar o interessado como dependente de 
declaração de imposto de renda do segurado 
apresentada em vida;
XII – registro em associação de qualquer natureza onde 
conste o interessado como dependente do segurado;
XIII – ficha de tratamento em instituição de assistência 
médica da qual conste o segurado como responsável ou, 
ainda, seguro saúde no qual o interessado esteja 
vinculado na condição de dependente do segurado.

§ 6º Após a morte do segurado, o companheiro deverá 
comprovar sua situação por meio das provas referidas no 
parágrafo anterior, que deverão ser consideradas em 
conjunto, no mínimo de 03 (três), sendo obrigatória, 
ainda, a realização de sindicância pelo ISSM para 
comprovação da convivência até o dato do óbito.

§ 7º O segurado casado não poderá realizar inscrição de 
companheiro, exceto quando comprovadamente 
separado de fato, desde que este estado seja 
comprovado por sindicância pelo ISSM.

§ 8º Considera-se dependente econômico, para os fins 
desta Lei Complementar, a pessoa que não tenha 
condições financeiras de manter-se, não disponha de 
bens passíveis de gerar renda, não receba auxílio 
instituído pela União e tenha suas necessidades básicas 
integralmente atendidas pelo segurado.

§ 9º Dos dependentes inválidos referidos nos incisos IV e 
V do caput deste artigo exigir-se-á prova de não serem 
beneficiários, direta ou indiretamente, como segurados 
ou dependentes, de qualquer sistema previdenciário 
oficial.

§ 10. As condições de invalidez dos dependentes serão 
apuradas pela Junta Médica oficial do Município ou por 
instituição credenciada pelo ISSM.
§ 11. O dependente do segurado será também 
beneficiário do ISSM a partir da data em que lhe for 
deferido o benefício de pensão por ato da autoridade 
competente.

Art. 15. A perda da qualidade de dependente e, se for o 
caso, a de beneficiário do ISSM ensejará o cancelamento 
do benefício respectivo e ocorrerá:
I – para o cônjuge, pela anulação do casamento, pela 
separação de fato, ou pelo divórcio, desde que o 
segurado não lhe preste alimentos de forma espontânea 
ou fixados judicialmente; 
II – para o (a) companheiro (a), quando revogada a sua 
indicação pelo segurado ou desaparecidas as condições 
inerentes a essa qualidade, desde que o segurado não 
lhe preste alimentos de forma espontânea ou fixados 
judicialmente;
III – para os filhos e para os referidos no § 3º do artigo 13 
desta Lei Complementar, ao completarem 18 (dezoito) 
anos de idade, ou na hipótese de emancipação, 
casamento ou convivência sobre regime de união 
estável;
IV – para o maior inválido, pela cessação da invalidez, ou 
deferimento de benefício pelo Regime Geral da 
Previdência Social ou por qualquer outro regime 
previdenciário; 
V – para o beneficiário solteiro, viúvo ou divorciado, pelo 
casamento ou pela união estável;
VI – para o divorciado com percepção de alimentos, 
quando comprovada a convivência em regime de união 
estável;
VII – para os beneficiários economicamente 
dependentes, quando cessar essa situação;
VIII – para o dependente em geral, pela perda da 
qualidade de segurado por aquele de quem depende;

§ 1º A comprovação do pensionamento espontâneo, para 
os fins dos incisos I e II deste artigo, será feita mediante as 
declarações de imposto de renda do alimentante e do 
alimentado, se for o caso, ou por qualquer outro meio de 
prova inequívoco.

§ 2º O cônjuge e o companheiro separado de fato e não 
pensionado judicialmente deverá comprovar sua 
dependência econômica em relação ao segurado.

§ 3º A qualidade de dependente é intransmissível e ainda 
que temporariamente perdida não se restabelece.

§4º Perde, ainda,  o direito à pensão por morte, o cônjuge, 
o companheiro ou a companheira se comprovada, a 
qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou 
na união estável, ou a formalização desses com fim 
exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas 
em processo administrativo no qual será assegurado o 
direito ao contraditório e a ampla defesa.
§ 5º Perderá o direito ao benefício de pensão o 
dependente que for condenado, por decisão judicial 
transitada em julgado, pela prática de crime doloso contra 
a vida do segurado;
§ 6º Para os efeitos desta Lei Complementar, a condição 
de dependente deverá estar caracterizada no momento 
do fato gerador do benefício.

TÍTULO III
DOS BENEFÍCIOS
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Capítulo I
TIPOS DE BENEFÍCIOS

Art. 16. Os benefícios previdenciários consistem em 
prestações de caráter pecuniário a que fazem jus o 
segurado ou seus dependentes, conforme a respectiva 
titularidade, compreendendo:
I – quanto aos segurados:
a) aposentadoria por incapacidade permanente para o 
trabalho;
b) aposentadoria compulsória;
c) aposentadoria voluntária por idade e tempo de 
contribuição;
d) aposentadoria especial do professor;
e) aposentadoria especial do servidor portador de 
deficiência;
II – quanto aos dependentes: pensão por morte do 
segurado.

Seção I
Das Aposentadorias

Subseção I
Da Aposentadoria por Incapacidade Permanente 

para o Trabalho

Art. 17. O servidor público abrangido pelo regime próprio 
de previdência social do Município de Camaçari será 
aposentado por incapacidade permanente para o 
trabalho, no cargo em que estiver investido, quando 
insuscetível de readaptação, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuições calculados na 
forma do art. 29 desta Lei Complementar.

§ 1º O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser 
readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e 
responsabilidades sejam compatíveis com a limitação 
que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, 
enquanto permanecer nesta condição, desde que 
possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos 
para o cargo de destino, mantida a remuneração do 
cargo de origem.

§ 2º A condição de incapacidade permanente para o 
trabalho a que se refere o caput deste artigo exigirá 
comprovação mediante a realização de exame médico 
pericial a cargo da Junta Médica Oficial do Município, ou 
por instituição credenciada pelo ISSM.

§ 3º Até completar a idade mínima necessária à 
aposentadoria por idade e tempo de contribuição prevista 
na Lei Orgânica Municipal, o servidor que tiver se 
aposentado por Incapacidade Permanente para o 
Trabalho deverá ser submetido, anualmente, a exame 
médico pericial a cargo da Junta Médica Oficial do 
Município, ou por instituição credenciada pelo ISSM, que 
ratifique tal condição.

§ 4º Além da obrigação prevista no parágrafo anterior, o 
servidor que tiver se aposentado por Incapacidade 
Permanente para o Trabalho poderá, ainda, ser 
convocado a qualquer tempo para se submeter a novo 
exame médico pericial a cargo da Junta Médica Oficial do 
Município, ou por instituição credenciada pelo ISSM.

§5º O servidor que, injustificadamente, não se submeter 
ao exame médico de que tratam os parágrafos 
anteriores, terá o pagamento do seu benefício 
imediatamente suspenso, até que atenda à convocação 
oficial, devendo ser aberto processo administrativo para 
cassação definitiva do benefício caso a suspensão 
perdure por mais de 60 (sessenta) dias.

§ 6º Em caso de doença que impuser afastamento 
compulsório, com base em laudo conclusivo da medicina 
especializada, ratificado pela Junta Médica Oficial do 
Município ou por instituição credenciada pelo ISSM, a 
aposentadoria por incapacidade permanente para o 
trabalho independerá de licença para tratamento de 
saúde e será devida a partir da data da expedição do 
laudo oficial confirmatório.

§ 7º O pagamento do benefício de aposentadoria por 
incapacidade permanente para o trabalho à pessoa em 
situação de curatela somente será feito ao curador do 
segurado, condicionado à apresentação do termo de 
curatela, ainda que provisório.

§ 8º O servidor que voltar a exercer atividade laboral 
remunerada terá a aposentadoria por incapacidade 
permanente para o trabalho suspensa e será instaurado 
processo para cassação do benefício, no qual serão 
assegurados o contraditório e a ampla defesa.

§ 9º Se comprovada a capacidade do servidor para o 
exercício da função pública, cessará o benefício e haverá 
a reversão do servidor para o serviço ativo, a partir da 
publicação do respectivo ato no Diário Oficial do 
Município.

§ 10 Na hipótese de consumada a regra do parágrafo 
anterior, o tempo no qual o servidor esteve aposentado 
não será contado como tempo de contribuição para 
nenhum fim.

Art. 18. Se a incapacidade permanente para o trabalho 
for decorrente de acidente de trabalho, de doença 
profissional e de doença do trabalho, as quais devem ser 
devidamente comprovadas pelo servidor e ratificadas por 
exame médico pericial a cargo da Junta Médica Oficial do 
Município, ou por instituição credenciada pelo ISSM, a 
aposentadoria se dará com proventos integrais 
calculados na forma do art. 30 desta Lei Complementar.

§ 1º Acidente de trabalho é aquele ocorrido no exercício 
do cargo, que se relacione, direta ou indiretamente, com 
as atribuições deste, provocando lesão corporal ou 
perturbação funcional que cause a perda ou redução, 
permanente ou temporária, da capacidade para o 
trabalho.

§ 2º Equiparam-se ao acidente de trabalho, para os 
efeitos desta Lei Complementar:
I – o acidente ligado ao serviço que, embora não tenha 
sido a causa única, haja contribuído diretamente para a 
redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou 
produzido lesão que exija atenção médica para a sua 
recuperação;
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II – o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário 
do trabalho, em consequência de:
a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado 
por terceiro ou colega de serviço;
b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por 
motivo de disputa relacionada ao serviço;
c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de 
terceiro ou de colega de serviço;
d) desabamento, inundação, incêndio e outros casos 
fortuitos ou decorrentes de força maior, no local e no 
horário de trabalho;
III – a doença proveniente de contaminação acidental do 
segurado no exercício do cargo;
IV – o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do 
local e horário de serviço:
a) na execução de ordem ou na realização de serviço 
relacionado às atribuições de seu cargo;
b) na prestação espontânea de qualquer serviço ao 
Município; 
c) em viagem a serviço, inclusive para estudo quando 
financiada pelo Município dentro de seus planos para 
melhor capacitação da mão de obra, independentemente 
do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de 
propriedade do segurado;
d) no percurso da residência para o local de trabalho ou 
deste para aquela, qualquer que seja o meio de 
locomoção, inclusive veículo de propriedade do 
segurado.

§ 3º Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou 
por ocasião da satisfação de outras necessidades 
fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, 
considera-se o servidor no exercício do cargo.

Subseção II
Da Aposentadoria Compulsória

A r t .  1 9 .  O  s e g u r a d o  s e r á  a p o s e n t a d o ,  
compulsoriamente, aos 75 (setenta e cinco) anos de 
idade, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição, calculados na forma do art. 29 desta Lei 
Complementar.
Parágrafo único. A aposentadoria será declarada por 
ato da autoridade competente, com vigência a partir do 
dia em que o servidor atingir a idade-limite para 
permanência no serviço.

Subseção III
Da Aposentadoria por Idade e Tempo de 

Contribuição

Art. 20. O segurado fará jus à aposentadoria voluntária 
por idade e tempo de contribuição, desde que preencha, 
cumulativamente, os seguintes requisitos:
I – 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público 
municipal;
II – 05 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo em que 
se dará a aposentadoria;
III – idade mínima prevista na Lei Orgânica Municipal;
IV – 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição.

Parágrafo único. A aposentadoria prevista neste artigo 
será calculada com proventos proporcionais ao tempo de 

contribuição na forma do art. 29 esta Lei Complementar.

Subseção IV
Da Aposentadoria Especial do Professor

Art. 21. O professor que comprove, exclusivamente, o 
tempo de efetivo exercício das funções de magistério na 
educação infantil e no ensino fundamental e médio, terá o 
requisito de idade reduzido em cinco anos. 
§ 1º São consideradas funções de magistério as 
exercidas exclusivamente por professores no 
desempenho de atividades educativas, quando 
exercidas em estabelecimento de educação básica, 
formada pela educação infantil, ensino fundamental e 
médio, em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, 
além do exercício de docência, as de direção de unidade 
escolar e as de coordenação e assessoramento 
pedagógico. 

§ 2º A aposentadoria prevista neste artigo será calculada 
com proventos proporcionais ao tempo de contribuição 
na forma do art. 29 desta Lei Complementar.

Subseção IV
Da Aposentadoria Especial do Servidor Portador de 

Deficiência

Art. 22. O servidor com deficiência será aposentado, 
voluntariamente, com proventos integrais calculados na 
forma do art. 30 desta Lei Complementar, desde que 
cumprido tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo 
exercício de serviço público,  5 (cinco) anos no cargo 
efetivo em que for concedida a aposentadoria, 55 
(cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, e 60 
(sessenta) anos de idade, se homem, observadas as 
seguintes condições:
I – 20 (vinte) anos de contribuição, se mulher, e 25 (vinte e 
cinco) anos de contribuição, se homem, no caso de 
deficiência grave;
II – 24 (vinte e quatro) anos de contribuição, se mulher, e 
29 (vinte e nove) anos de contribuição, se homem, no 
caso de deficiência moderada;
III – 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 
(trinta e três) anos de contribuição, se homem, no caso de 
deficiência leve.

§ 1º Além das regras previstas no caput, o servidor 
deverá comprovar a existência de deficiência pelo 
período mínimo de 15 (quinze) anos.

§ 2º Para o reconhecimento do direito à aposentadoria de 
que trata o caput, considera-se pessoa com deficiência 
aquela que tem impedimentos de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, 
em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 
de condições com as demais pessoas.

§ 3º O deferimento da aposentadoria prevista neste artigo 
fica condicionada à realização de prévia avaliação 
biopsicossocial por equipe multiprofissional e 
interdisciplinar, a cargo da Junta Médica Oficial do 
Município, ou por instituição credenciada pelo ISSM.
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§ 4º Se o servidor, após a filiação ao Regime Próprio de 
Previdência Social, tornar-se pessoa com deficiência ou 
tiver seu grau de deficiência alterado, os parâmetros 
mencionados no caput serão proporcionalmente 
ajustados, considerando-se o número de anos em que 
exerceu atividade laboral sem e com deficiência, 
observado o grau correspondente, nos termos do 
regulamento.

Seção II
Da Pensão por Morte

Art. 23. A pensão será devida aos dependentes do 
segurado, quando do seu falecimento, a partir da data:
I – do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois 
deste;
II – da protocolização do requerimento, quando requerida 
após o prazo previsto no inciso anterior.

§ 1º No caso de ausência do segurado, a pensão será 
devida a partir da respectiva declaração judicial, 
extinguindo-se em face do reaparecimento do ausente, 
dispensada a devolução das parcelas recebidas, salvo 
h i p ó t e s e  d e  m á - f é ,  q u e  p o d e r á  e n s e j a r  
responsabilização administrativa, civil e penal.

§ 2º No caso de desaparecimento do segurado por 
motivo de catástrofe, acidente ou desastre, a pensão 
será devida a partir da data do evento, desde que o 
benefício seja requerido até 30 (trinta) dias a partir da 
data do reconhecimento oficial, mediante o 
processamento da justificação, nos termos da legislação 
federal específica.

§ 3º Após o período de 30 (trinta) dias de que trata o 
parágrafo anterior, o benefício será concedido a partir da 
data de protocolização do requerimento.

§ 4º Para efeito de contagem de prazo, deverão ser 
observadas as disposições da lei civil.

Art. 24. Para o cônjuge e o companheiro haverá a perda 
da pensão nos seguintes casos:
I – em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o 
segurado tenha vertido 18 (dezoito) contribuições 
mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem 
sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito 
do segurado;
II – transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos 
de acordo com a idade do beneficiário na data do óbito do 
segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 
(dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) 
anos após o início do casamento ou da união estável:
a) 3 (três) anos: com menos de 21 (vinte e um) anos de 
idade;
b) 6 (seis) anos: entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e 
seis) anos de idade;
c) 10 (dez) anos: entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e 
nove) anos de idade;
d) 15 (quinze) anos: entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) 
anos de idade;
e) 20 (vinte) anos: entre 41 e 44 (quarenta e quatro) 
anos de idade. 

§ 1º A pensão do cônjuge ou companheiro será vitalícia 
se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) 
contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o 
início do casamento ou da união estável, desde que o 
cônjuge ou companheiro conte com mais de 44 (quarenta 
e quatro)  anos de idade, sendo essas três condições 
consideradas na data do óbito do(a) segurado(a).

§ 2º Haverá pagamento também de pensão vitalícia ao 
cônjuge ou companheiro caso o óbito do segurado seja 
decorrente de acidente de trabalho, de doença 
profissional ou de doença do trabalho, assim definidos 
nos termos do art. 18 desta Lei Complementar, as quais 
devem ser devidamente comprovadas por exame 
médico pericial a cargo da Junta Médica Oficial do 
Município, ou por instituição credenciada pelo ISSM, 
ressalvada a hipótese de culpa exclusiva da vítima 
(servidor) pelo acidente de trabalho, doença profissional 
ou doença do trabalho.
§ 3º Após o transcurso de pelo menos 3 (três) anos e 
desde que nesse período se verifique o incremento 
mínimo de um ano inteiro na média nacional única, para 
ambos os sexos, correspondente à expectativa de 
sobrevida da população brasileira ao nascer, poderão ser 
fixadas, em números inteiros, novas idades para os fins 
previstos no inciso II do caput deste artigo, limitado o 
acréscimo na comparação com as idades anteriores ao 
referido incremento.

Art. 25. A pensão por morte será concedida ao 
dependente do segurado e será equivalente a uma cota 
familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da 
aposentadoria recebida pelo servidor ou daquela a que 
teria direito se fosse aposentado por incapacidade 
permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 
(dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo 
de 100% (cem por cento).

§ 1º A pensão por morte não poderá ser fixada em valor 
inferior ao salário mínimo nacional, considerando-se o 
somatório das cotas de todos os dependentes.

§2º As cotas por dependente cessarão com a perda 
dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais 
dependentes, preservado o valor de 100% (cem por 
cento) da pensão por morte quando o número de 
dependentes remanescente for igual ou superior a 5 
(cinco).

§ 3º Na hipótese do parágrafo anterior, o valor 
remanescente da pensão por morte, considerando-se o 
somatório das cotas de todos os dependentes, não 
poderá ser inferior ao salário mínimo nacional.

§ 4º Na hipótese de existir dependente inválido ou 
dependente com deficiência que já tenha sido submetido 
a curatela em juízo, desde que devidamente atestado 
pela Junta Médica Oficial ou por instituição credenciada 
pelo ISSM, o valor da pensão por morte de que trata o 
caput será equivalente a:
I – 100% (cem por cento) da aposentadoria recebida pelo 
servidor ou daquela a que teria direito se fosse 
aposentado por incapacidade permanente na data do 
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óbito, até o limite máximo de benefícios do Regime Geral 
de Previdência Social; 
II – uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) 
acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por 
dependente, até o máximo de 100% (cem por cento), 
para o valor que supere o limite máximo de benefícios do 
Regime Geral de Previdência Social.

§ 5º Quando não houver mais dependente inválido ou 
com deficiência, o valor da pensão será recalculado na 
forma do disposto no caput e no § 2º deste artigo. 

§ 6º É assegurado o reajustamento do valor do benefício 
de pensão por morte para preservar, em caráter 
permanente, o valor real, nas mesmas datas e índices 
utilizados para fins de reajuste dos benefícios do Regime 
Geral de Previdência Social, observadas as legislações 
específicas e instrumentos normativos expedidos pelo 
Governo Federal.

Art. 26. A pensão será rateada, em cotas partes iguais, 
entre os dependentes do segurado.

§ 1º Para o rateio da pensão serão considerados apenas 
os dependentes habilitados, não se adiando a concessão 
por falta de habilitação de outros possíveis dependentes.

§ 2º Sempre que possível, a autoridade a quem competir 
o deferimento da pensão cuidará para que sejam 
dec id idos conjuntamente os requer imentos 
protocolizados em relação ao mesmo segurado e ao 
mesmo benefício.

§ 3º A concessão da pensão por morte não será protelada 
pela falta de habilitação de outro possível dependente e a 
habilitação posterior que importe em exclusão ou 
inclusão de dependente só produzirá efeito a partir da 
data da publicação do ato de concessão da pensão ao 
dependente habilitado.

§ 4º Requerida a habilitação de novo possível 
dependente ao benefício de pensão por morte já deferido 
a outrem, o beneficiário já habilitado será notificado pela 
autoridade competente para, no prazo de 30 (trinta) dias, 
declarar se aceita ou não a reserva imediata da cota-
parte eventualmente cabível ao novo requerente, com a 
redução proporcional do valor do benefício que está 
sendo pago, interpretando-se como aceitação o seu 
silêncio.

§ 5º Caso o beneficiário já habilitado não aceite a reserva 
da cota-parte e venha a ser posteriormente deferido o 
pedido ao novo dependente habilitado, o excedente que 
tenha sido indevidamente pago àquele por conta da cota-
parte instituída em favor deste, será descontado, 
proporcionalmente, das futuras prestações do benefício. 

§ 6º Se a reserva de cota-parte for aceita e o benefício for 
posteriormente indeferido ao novo requerente habilitado, 
os valores reservados reverterão em favor do antigo 
beneficiário.

§ 7º O disposto nos §§ 4º a 6º deste artigo aplica-se, com 

as necessárias adaptações, também à hipótese em que, 
tendo havido mais de um dependente habilitado e tendo 
sido conjuntamente decididos os pedidos, algum tenha 
sido deferido e outro não, estando este último ainda 
sujeito ao julgamento de recurso  voluntário e, portanto, 
ao eventual provimento deste.

§ 8º A forma, os prazos e os valores dos descontos a 
serem efetivados da cota-parte da pensão serão os 
mesmos previstos na legislação de regência dos 
servidores públicos municipais, na hipótese de 
restituição.

Art. 27. É vedada a acumulação de mais de uma pensão 
por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no 
âmbito deste regime de previdência social, ressalvadas 
as pensões do mesmo instituidor decorrentes do 
exercício de cargos acumuláveis na forma do artigo 37 da 
Constituição Federal.

Parágrafo único. Verificada a existência de cumulação 
indevida de pensões, será o beneficiário notificado para 
que exerça, no prazo de 30 (trinta) dias, o direito de 
opção, sob pena de suspensão do pagamento do 
benefício por último concedido, sem prejuízo da 
devolução das importâncias indevidamente recebidas.

Art. 28. É vedada a acumulação de pensão por morte 
com outro benefício previdenciário concedido ao 
dependente pelo ISSM ou por qualquer outro regime de 
previdência, excepcionando-se a cumulação de:
I – pensão por morte deixada por cônjuge ou 
companheiro deste regime de previdência social com 
pensão por morte concedida por outro regime de 
previdência social ou com pensões decorrentes das 
atividades militares de que tratam os artigos 42 e 142 da 
Constituição Federal; ou
II – pensão por morte deixada por cônjuge ou 
companheiro(a) deste regime de previdência social com 
aposentadoria concedida no âmbito deste regime, do 
Regime Geral de Previdência Social ou de outro Regime 
Próprio de Previdência Social ou com proventos de 
inatividade decorrentes das atividades militares de que 
tratam os artigos 42 e 142 da Constituição Federal.

§ 1º Nas hipóteses das cumulações previstas no caput 
deste artigo é assegurada a percepção do valor integral 
do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um 
dos demais benefícios, apurada cumulativamente de 
acordo com as seguintes faixas:
I – 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) 
salário-mínimo, até o limite de 2 (dois) salários mínimos;
II – 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 
(dois) salários mínimos, até o limite de 3 (três) salários 
mínimos;
III – 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) 
salários mínimos, até o limite de 4 (quatro) salários 
mínimos e;
IV – 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) 
salários mínimos.

§2º Ao requerer o benefício pensão por morte o 
interessado deverá apresentar declaração informando a 
inexistência de outros benefícios previdenciários ou 
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indicando, caso receba outro(s) benefício(s), qual deles 
considera o mais vantajoso para fins da aplicação da 
regra do parágrafo anterior.

§ 3º A aplicação do disposto no § 1º deste artigo poderá 
ser revista a qualquer tempo, a pedido do interessado, 
em razão de alteração de algum dos benefícios.

§ 4º As restrições previstas neste artigo não serão 
aplicadas se o direito aos benefícios houver sido 
adquirido antes da data de entrada em vigor da Emenda 
Constitucional nº 103/2019.

Capítulo II
DAS REGRAS DE CÁLCULO DOS PROVENTOS E 

REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS

Seção I
Das Regras Do Cálculo Dos Proventos De 

Aposentadoria

Art. 29. Ressalvas as exceções previstas nesta Lei 
Complementar, no cálculo dos proventos das 
aposentadorias será considerada a média aritmética 
simples das remunerações, utilizados como base para as 
contribuições do servidor aos regimes de previdência a 
que esteve vinculado, atualizados monetariamente, 
correspondentes a 100% (cem por cento) do período 
contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde 
o início da contribuição, se posterior àquela competência.

§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, serão utilizados 
os valores das remunerações que constituíram base para 
as contribuições do servidor aos regimes de previdência, 
independentemente do percentual da alíquota 
estabelecida ou de terem sido elas destinadas para o 
custeio de apenas parte dos benefícios previdenciários.

§ 2º A média a que se refere o caput será limitada ao valor 
máximo do salário de contribuição do Regime Geral de 
Previdência Social para os segurados desse regime e 
para o servidor que ingressou no serviço público em 
cargo efetivo após a implantação do regime de 
previdência complementar ou que tenha exercido a 
opção correspondente, nos termos do disposto nos §§ 14 
a 16 do art. 40 da Constituição Federal.

§ 3º O valor do benefício de aposentadoria 
corresponderá a 60% (sessenta por cento) da média 
aritmética definida na forma prevista no caput e no § 2º, 
com acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada 
ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) 
anos de contribuição, limitando-se o benefício a 120% 
(cento e vinte por cento) da média.

§ 4º Poderão ser excluídas da média as contribuições 
que resultem em redução do valor do benefício, desde 
que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido, 
vedada a utilização do tempo excluído para qualquer 
finalidade, inclusive para o acréscimo a que se refere o 
parágrafo anterior, para a averbação em outro regime 
previdenciário ou para a obtenção dos proventos de 
inatividade.

§ 5º As remunerações consideradas no cálculo do valor 
inicial dos proventos terão os seus valores atualizados, 
mês a mês, de acordo com a variação integral do índice 
fixado para a atualização dos salários de contribuição 
consideradas no cálculo dos benefícios do Regime Geral 
de Previdência Social, conforme ato competente editado 
periodicamente pelo Governo Federal.

§ 6º As remunerações consideradas no cálculo da média, 
depois de atualizadas, não poderão ser:
I - inferiores ao valor do salário-mínimo;
II - superiores ao limite máximo do salário de 
contribuição, quanto aos meses em que o servidor esteve 
vinculado ao RGPS.

§ 7º Se, a partir de julho de 1994, houver lacunas no 
período contributivo do segurado por não vinculação a 
regime previdenciário, em razão de ausência de 
prestação de serviço ou de contribuição, esse período 
será desprezado do cálculo de que trata este artigo.

§ 8º Os períodos de tempo utilizados no cálculo previsto 
neste artigo serão considerados em número de dias.

Art. 30. A aposentadoria com proventos integrais será 
fixada em 100% (cem por cento) da média aritmética 
simples das remunerações utilizadas como base para as 
contribuições do servidor aos regimes de previdência a 
que esteve vinculado, atualizadas monetariamente, 
correspondentes a 100% (cem por cento) do período 
contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde 
o início da contribuição, se posterior àquela competência.
§ 1º Aplica-se ao cálculo da aposentadoria com 
proventos integrais, no que couber, as regras previstas 
no artigo anterior.

§ 2º O servidor fará jus à aposentadoria com proventos 
integrais prevista neste artigo, exclusivamente, nas 
seguintes hipóteses:
I – aposentadoria por incapacidade para o trabalho 
decorrente de acidente de trabalho, doença ocupacional 
ou doença do trabalho, conforme art. 18 desta Lei 
Complementar. 
II – aposentadoria especial do servidor portador de 
deficiência prevista no art. 22 desta Lei Complementar;

III – demais casos expressamente previstos em 
Lei.

Art. 31. É vedada a inclusão, nos benefícios de 
aposentadoria e pensão, para efeito de percepção deles, 
de parcelas remuneratórias pagas em decorrência de 
local de trabalho, de função de confiança, de cargo em 
comissão, abono permanência ou qualquer outra 
vantagem que não tenha caráter permanente e não 
esteja, por expressa previsão legal, sujeita à incidência 
de contribuições previdenciária.

§ 1º Compreende-se na vedação do caput a previsão de 
incorporação das parcelas temporárias diretamente nos 
benefícios ou na remuneração, apenas para efeito de 
concessão de benefícios, ainda que mediante regras 
específicas, independentemente de ter havido incidência 
de contribuição sobre tais parcelas.
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§ 2º Não se incluem na vedação prevista no caput as 
parcelas que tiverem integrado a remuneração de 
contribuição do servidor que se aposentar com proventos 
calculados pela média aritmética, conforme arts. 29 e 30 
desta Lei Complementar.

Seção II
Dos Documentos Comprobatórios Da Contribuição

Art. 32. Os valores das remunerações a serem utilizadas 
no cálculo de que tratam os art. 29 e 30 desta Lei 
Complementar, bem como o tempo de contribuição 
correspondente, serão comprovados mediante 
documento fornecido pelos órgãos e entidades gestoras 
dos regimes de previdência aos quais o servidor esteve 
vinculado ou, na falta daquele, por outro documento 
público, sendo passíveis de confirmação as informações 
fornecidas.

§ 1º Os documentos de comprovação dos valores das 
remunerações de que trata o caput, bem como os de 
certificação de tempo de contribuição que foram emitidos 
pelos diversos órgãos da administração, relativos a 
servidor vinculado a ISSM, após a publicação da Medida 
Provisória nº 167, de 19 de fevereiro de 2004, que 
originou a Lei Federal nº 10.887/2004, somente terão 
validade após homologação da unidade gestora do 
regime.

§ 2º Continuam válidas as certidões de tempo de serviço 
e de contribuição emitidas pelos órgãos da administração 
pública da União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios, suas autarquias, fundações ou unidades 
gestoras dos regimes de previdência social 
relativamente ao tempo de serviço e de contribuição para 
o respectivo regime em data anterior à publicação da 
Medida Provisória nº 167, de 19 de fevereiro de 2004.

Seção III
Do Reajustamento Dos Benefícios

Art. 33. Os benefícios de aposentadoria e pensão 
concedidos com base na presente Lei Complementar 
serão reajustados na mesma data e índices em que se 
der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social, ressalvados os beneficiados pela 
garantia de paridade de revisão de proventos de 
aposentadoria e pensões, de acordo com a legislação 
vigente.

Parágrafo único. Os benefícios serão corrigidos pelos 
mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS, no 
caso de ausência de índice oficial do Município de 
Camaçari que defina o reajustamento que preserve em 
caráter permanente o valor real dos benefícios. 

Art. 34. Os benefícios concedidos com base nesta Lei 
Complementar diante do disposto nos arts. 43, §1º, II, e 
44, §6º, I, assim como aqueles que foram concedidos 
com base nos arts. 42, 43 e 52 da Lei Municipal nº 
997/2009, bem como todos os benefícios que já 
estivessem em fruição em 31 de dezembro de 2003 
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, 

sempre que se modificar a remuneração dos servidores 
em atividade, inclusive quando em decorrência da 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em 
que se deu a aposentadoria, na forma da legislação 
aplicada.

Parágrafo único. É vedada a extensão, com recursos 
previdenciários, do reajustamento paritário de que trata 
este artigo aos benefícios abrangidos pelo disposto no 
artigo anterior, ainda que a título de antecipação do 
reajuste anual ou de recomposição de perdas salariais 
anteriores à concessão do benefício.

Capítulo III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE BENEFÍCIOS

Art. 35. Na hipótese de o cargo em que se der a 
aposentadoria não estar inserido em plano de carreira, os 
requisitos previstos nesta Lei Complementar deverão ser 
cumpridos no último cargo efetivo.
Art. 36. O tempo de carreira exigido para concessão dos 
benefícios previstos nesta Lei Complementar deverá ser 
cumprido no mesmo Ente federativo e no mesmo Poder.
Art. 37. Para efeito do cumprimento dos requisitos de 
concessão das aposentadorias previstas nesta Lei 
Complementar o tempo de efetivo exercício no cargo em 
que se dará a aposentadoria deverá ser cumprido no 
cargo efetivo em que o servidor estiver em exercício na 
data imediatamente anterior à da concessão do 
benefício.
Art. 38. A concessão de benefícios previdenciários pelo 
ISSM obedecerá ao cumprimento de prazos e carências 
mínimas previstas nesta Lei Complementar.

Art. 39. O ISSM deverá realizar o abatimento de valores 
integrantes de aposentadorias e pensões que superarem 
o valor do subsídio do Prefeito Municipal de Camaçari, 
em atendimento ao quanto prevê a Constituição Federal.
Art. 40. São vedados:
I – a concessão de proventos em valor inferior ao salário-
mínimo nacional;
II – o cômputo de tempo de contribuição fictício para o 
cálculo de benefício previdenciário;
III – a concessão de aposentadoria especial;
IV – a percepção de mais de uma aposentadoria à conta 
do regime próprio a servidor público titular de cargo 
efetivo, ressalvadas as decorrentes dos cargos 
acumuláveis previstos na Constituição Federal;
V – a percepção simultânea de proventos de 
aposentadoria decorrente de regime próprio de servidor 
titular de cargo efetivo, com a remuneração de cargo, 
emprego ou função pública, ressalvados os cargos 
acumuláveis previstos na Constituição Federal, os 
cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em 
lei de livre nomeação e exoneração.
§ 1º Não se considera fictício o tempo definido em lei 
como tempo de contribuição para fins de concessão de 
aposentadoria quando tenha havido, por parte do 
servidor, a prestação de serviço ou a correspondente 
contribuição.
§ 2º A vedação prevista no inciso V não se aplica aos 
membros de Poder, aos inativos e aos servidores que, 
até 16 de dezembro de 1998, tenham ingressado 
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novamente no serviço público por concurso público de 
provas ou de provas e títulos e pelas demais formas 
previstas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a 
percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime 
próprio, exceto se decorrentes de cargos acumuláveis 
previstos na Constituição Federal.

§ 3º O servidor inativo, para ser investido em cargo 
público efetivo não acumulável com aquele que gerou a 
aposentadoria, deverá renunciar aos proventos dela.
Art. 41. Concedida a aposentadoria ou a pensão, ou 
ainda no caso de revisão do benefício que implique 
alteração do fundamento legal do ato concessório, será 
este publicado e encaminhado pelo ISSM ao Tribunal de 
Contas dos Municípios para homologação.

Capítulo IV
DO DIREITO ADQUIRIDO

Art. 42. É assegurada a concessão de aposentadoria e 
pensão a qualquer tempo aos segurados e seus 
dependentes que, até a entrada em vigor desta Lei 
Complementar, tenham cumprido os requisitos para a 
obtenção desses benefícios, com base nos critérios da 
legislação então vigente, observado o disposto no art. 37, 
XI, da Constituição Federal.
§ 1º Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos 
segurados referidos no caput, em termos integrais ou 
proporcionais ao tempo de contribuição já exercido, bem 
como as pensões de seus dependentes, serão 
calculados de acordo com a legislação em vigor à época 
em que foram atendidas as prescrições nela 
estabelecidas para a concessão desses benefícios ou 
nas condições da legislação vigente.
§ 2º Quando o benefício for calculado de acordo com a 
legislação em vigor à época da aquisição do direito, será 
utilizada a remuneração do servidor no cargo efetivo no 
momento da concessão da aposentadoria, e, em caso de 
proventos proporcionais, considerar-se-á o tempo de 
contribuição cumprido até a vigência desta Lei 
Complementar.

Capítulo V
DA REGRA DE TRANSIÇÃO PARA CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA

Art. 43. O servidor que tenham ingressado no serviço 
público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor 
desta Lei Complementar poderá aposentar-se, 
voluntariamente, quando preencher, cumulativamente, 
os seguintes requisitos:
I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 
(sessenta) anos de idade, se homem;
II – 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta 
e cinco) anos de contribuição, se homem;
III – 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público 
e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a 
aposentadoria;
IV – período adicional de contribuição correspondente ao 
tempo que, na data de entrada em vigor desta Lei 
Complementar, faltaria para atingir o tempo mínimo de 
contribuição referido no inciso II.

§ 1º Para o professor que comprovar exclusivamente 

tempo de efetivo exercício das funções de magistério na 
educação infantil e no ensino fundamental e médio serão 
reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade e 
de tempo de contribuição em 5 (cinco) anos.

§ 2º O valor das aposentadorias concedidas nos termos 
do disposto neste artigo corresponderá:
I – em relação ao servidor público que tenha ingressado 
no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro 
de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o § 16 
do art. 40 da Constituição Federal, à totalidade da 
remuneração no cargo efetivo em que se der a 
aposentadoria, observadas as demais disposições deste 
artigo;
II – em relação aos demais servidores públicos, a 
aposentadoria será calculada com base no quanto prevê 
o art. 45 e seguintes da Lei Municipal nº 997/2009 que 
permanecerá vigente exclusivamente para tal fim.

§ 3º Considera-se remuneração do servidor público no 
cargo efetivo, para fins de cálculo dos proventos de 
aposentadoria com fundamento no disposto no inciso I do 
§ 2º deste artigo, o valor constituído pelo vencimento e 
pelas vantagens pecuniárias permanentes do cargo, 
estabelecidos em lei, acrescidos dos adicionais de 
caráter individual e das vantagens pessoais 
permanentes, observados os seguintes critérios:
I - se o cargo estiver sujeito a variações na carga horária, 
o valor das rubricas que refletem essa variação integrará 
o cálculo do valor da remuneração do servidor público no 
cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, 
considerando-se a média aritmética simples dessa carga 
horária proporcional ao número de anos completos de 
recebimento e contribuição, contínuos ou intercalados, 
em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria;
II - se as vantagens pecuniárias permanentes forem 
variáveis por estarem vinculadas a indicadores de 
desempenho, produtividade ou situação similar, o valor 
dessas vantagens integrará o cálculo da remuneração do 
servidor público no cargo efetivo mediante a aplicação, 
sobre o valor atual de referência das vantagens 
pecuniárias permanentes variáveis, da média aritmética 
simples do indicador, proporcional ao número de anos 
completos de recebimento e de respectiva contribuição, 
contínuos ou intercalados, em relação ao tempo total 
exigido para a aposentadoria ou, se inferior, ao tempo 
total de percepção da vantagem.

Art. 44. O servidor público que tenha ingressado no 
serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em 
vigor desta Emenda Constitucional poderá se aposentar, 
voluntariamente, quando preencher, cumulativamente, 
os seguintes requisitos:
I – 56 (cinquenta e seis) anos de idade, se mulher, e 61 
(sessenta e um) anos de idade, se homem, observado o 
disposto no § 1º;
II – 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta 
e cinco) anos de contribuição, se homem;
III – 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço 
público;
IV – 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a 
aposentadoria; e
V – somatório da idade e do tempo de contribuição, 
incluídas as frações, equivalente a 88 (oitenta e oito) 
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pontos, se mulher, e 98 (noventa e oito) pontos, se 
homem, observado o disposto nos §§ 2º e 3º.

§ 1º A partir de 1º de janeiro de 2022, a idade mínima a 
que se refere o inciso I do caput será de 57 (cinquenta e 
sete) anos de idade, se mulher, e 62 (sessenta e dois) 
anos de idade, se homem.

§ 2º A partir de 1º de janeiro de 2022, a pontuação a que 
se refere o inciso V do caput será acrescida a cada ano de 
1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se 
mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

§ 3º A idade e o tempo de contribuição serão apurados em 
dias para o cálculo do somatório de pontos a que se 
referem o inciso V do caput e o § 2º.

§ 4º Para o titular do cargo de professor que comprovar 
exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções 
de magistério na educação infantil e no ensino 
fundamental e médio, os requisitos de idade e de tempo 
de contribuição de que tratam os incisos I e II do caput 
serão:
I – 51 (cinquenta e um) anos de idade, se mulher, e 56 
(cinquenta e seis) anos de idade, se homem;
II – 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 
30 (trinta) anos de contribuição, se homem; e
III – 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e 57 
(cinquenta e sete) anos de idade, se homem, a partir de 
1º de janeiro de 2022.

§ 5º O somatório da idade e do tempo de contribuição de 
que trata o inciso V do caput para as pessoas a que se 
refere o § 4º, incluídas as frações, será de 83 (oitenta e 
três) pontos, se mulher, e 93 (noventa e três) pontos, se 
homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1º de 
janeiro de 2022, 1 (um) ponto a cada ano, até atingir o 
limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e de 100 
(cem) pontos, se homem.

§ 6º Os proventos das aposentadorias concedidas nos 
termos do disposto neste artigo corresponderão:
I – à totalidade da remuneração do servidor público no 
cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado 
o disposto no § 7º, para o servidor público que tenha 
ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de 
dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que 
trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal, desde que 
tenha, no mínimo, 62 (sessenta e dois) anos de idade, se 
mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se 
homem, ou, para os titulares do cargo de professor de 
que trata o § 4º, 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se 
mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;
II – em relação aos demais servidores públicos, a 
aposentadoria será calculada com base no art. 30 desta 
Lei Complementar.

§ 7º Considera-se remuneração do servidor público no 
cargo efetivo, para fins de cálculo dos proventos de 
aposentadoria com fundamento no disposto no inciso I do 
§ 6º, o valor constituído pelo vencimento e pelas 
vantagens pecuniárias permanentes do cargo, 
estabelecidos em lei, acrescidos dos adicionais de 
caráter individual e das vantagens pessoais 

permanentes, observados os seguintes critérios:
I - se o cargo estiver sujeito a variações na carga horária, 
o valor das rubricas que refletem essa variação integrará 
o cálculo do valor da remuneração do servidor público no 
cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, 
considerando-se a média aritmética simples dessa carga 
horária proporcional ao número de anos completos de 
recebimento e contribuição, contínuos ou intercalados, 
em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria;
II - se as vantagens pecuniárias permanentes forem 
variáveis por estarem vinculadas a indicadores de 
desempenho, produtividade ou situação similar, o valor 
dessas vantagens integrará o cálculo da remuneração do 
servidor público no cargo efetivo mediante a aplicação, 
sobre o valor atual de referência das vantagens 
pecuniárias permanentes variáveis, da média aritmética 
simples do indicador, proporcional ao número de anos 
completos de recebimento e de respectiva contribuição, 
contínuos ou intercalados, em relação ao tempo total 
exigido para a aposentadoria ou, se inferior, ao tempo 
total de percepção da vantagem.

TÍTULO III
DO CUSTEIO DO REGIME PRÓPRIO DE 

PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

Capítulo I
Do Fundo de Previdência Social de Camaçari – 

FPSC

Art. 45. O Fundo de Previdência Social de Camaçari - 
FPSC, de acordo com o art.71 da Lei Federal nº  de 
17 de março de 1964, garantirá o plano de benefícios do 
RPPS, observados os critérios estabelecidos em Lei, 
sendo administrado pelo Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal de Camaçari – ISSM.
Art. 46. O Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de Camaçari, de que trata esta Lei 
Complementar, será custeado mediante os seguintes 
recursos: 
I – contribuição previdenciária patronal devida pelos 
Poderes Executivo e Legislativo do Município de 
Camaçari, bem como suas autarquias e fundações 
públicas, 
II – contribuição previdenciária dos segurados ativos;
III – contribuição previdenciária dos segurados 
aposentados e dos pensionistas;
IV – os ativos e rendimentos advindos da exploração do 
patrimônio imobiliário do ISSM;
V – os rendimentos do patrimônio do ISSM, tais como os 
obtidos com aplicações financeiras ou como recebimento 
de contrapartida pelo uso de seus bens;
VI – doações, legados e rendas extraordinárias ou 
eventuais;
VII – o produto da alienação de seus bens;
VIII – créditos de natureza previdenciária devidos aos 
órgãos da Administração direta e indireta dos Podes 
Executivo e Legislativo do Município de Camaçari;
IX – créditos devidos ao regime próprio de previdência 
relativamente aos servidores públicos do Município de 
Camaçari, a título de compensação financeira entre os 
regimes previdenciários, de que trata a Lei Federal 

4.320,

nº 
9.796/1999;
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X – créditos tributários e não tributários que venham a ser 
ou já estejam inscritos em dívida ativa do Município, de 
suas autarquias e fundações ou recursos advindos da 
respectiva liquidação;
XI – participações societárias de propriedade do 
Município de Camaçari, de suas autarquias e fundações, 
bem como de empresas públicas e sociedades de 
economia mista estaduais, mediante prévia autorização 
legislativa específica;
XII – recebíveis, direitos de crédito, direitos a título, 
participações em fundos de que seja titular o Município 
de Camaçari;
XIII – bens dominicais de propriedades do Município de 
Camaçari, fundações e autarquias, transferidos na forma 
desta Lei Complementar.
§ 1º Os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo do 
Município de Camaçari, Autarquias e Fundações, ficam 
autorizados a transferir ao patrimônio do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal, bens, direitos e ativos, 
de qualquer natureza, observados os critérios e 
parâmetros legais, a fim de capitalizar o regime de 
previdência gerido pelo Instituto, bem como assegurar o 
pagamento de seus compromissos. 
§ 2º O Chefe do Poder Executivo proporá, quando 
necessário, a abertura de créditos orçamentários 
adicionais, visando assegurar ao Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal alocação de recursos 
orçamentários destinados à cobertura de eventuais 
insuficiências orçamentárias e financeiras, para a 
garantia do pagamento das aposentadorias e pensões, 
como também da taxa administrativa. 
Art. 47. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar a 
amortização de eventual déficit atuarial do Fundo de 
Previdência Social de Camaçari - FPSC, gerido pelo 
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal de 
Camaçari – ISSM, mediante dação em pagamento dos 
seguintes ativos:
I – bens imóveis dominicais de titularidade do Município 
de Camaçari;
II – bens imóveis dominicais de titularidade de autarquias 
e fundações públicas municipais.
§ 1º O Órgão competente que trata do Patrimônio 
Imobiliário do Município de Camaçari procederá ao 
inventário e avaliação prévia dos bens enquadrados nos 
incisos I e II deste artigo.
§ 2º Cumprida a formalidade prevista parágrafo anterior, 
o Poder Executivo promoverá a incorporação dos 
aludidos bens imóveis ao FPSC, que se efetivará por 
meio de termo administrativo elaborado segundo minuta 
padrão aprovada pela Procuradoria Geral do Município.
§ 3º Imóveis próprios do Município de Camaçari com 
situação dominical ainda não titularizada perante o 
Registro de Imóveis competente serão objeto de 
processo de regularização pelo órgão competente do 
Município de Camaçari, com o necessário suporte 
jurídico da Procuradoria Geral do Município, podendo, 
em caso de necessidade do município, em seguida, 
passar sua titularidade para o FPSC, nos termos do 
parágrafo anterior.
§ 4º O ISSM, por integrar a administração indireta do 
município, possui autonomia gerencial sobre os imóveis 
de propriedade do FPSC, sendo autorizada a alienação.

§ 5º O produto da venda dos bens imóveis de propriedade 

do FPSC deverá necessariamente ser revertido em favor 
do referido fundo. 

Art. 48. Os recursos previdenciários vinculados ao ISSM 
serão aplicados nas condições de mercado, com 
observância de regras de segurança, solvência, liquidez, 
rentabilidade, proteção e prudência financeira, conforme 
diretrizes previstas em norma específica do Conselho 
Monetário Nacional.

Art. 49.  Fica proibida a transferência de bens, direitos e 
ativos de qualquer natureza do ISSM a qualquer outro 
órgão da administração pública, bem como a alienação 
ou constituição de ônus reais sobre qualquer bem do seu 
patrimônio, a título gratuito aos mesmos órgãos.

Art. 50. As receitas de que trata o art. 46 serão utilizadas 
somente  para  pagamentos  dos  benef íc ios  
previdenciários previstos nesta Lei Complementar, 
vedada a utilização para fins assistenciais e de saúde, 
bem como para concessão de verbas indenizatórias 
ainda que por acidente de serviço.

Capítulo II
Do Caráter Contributivo

Art. 51. A contribuição previdenciária patronal ordinária 
do Município de Camaçari será de 14% (quatorze por 

cento).

§ 1º. Visando recompor o déficit atuarial identificado 
estudo técnico atuarial, fica aprovado o plano de 
amortização previsto no Anexo I desta Lei 
Complementar, com a incidência das alíquotas 
extraordinárias patronais ali previstas.
§ 2º As alíquotas de contribuição previstas neste artigo 
serão reavaliadas, anualmente, por estudo atuarial e 
deverão constar na Lei de Diretrizes Orçamentárias-
LDO, ficando desde já autorizada redução por ato do 
Chefe do Poder Executivo das alíquotas extraordinárias 
previstas no Anexo I desta Lei Complementar, desde que 
precedida de estudo técnico atuarial.

Art. 52. A contribuição previdenciária dos segurados 
ativos será de 14% (quatorze por cento), incidente sobre 
a remuneração de contribuição.

Art. 53. A contribuição previdenciária dos aposentados e 
dos pensionistas, será de 14% (quatorze por cento) e 
incidirá sobre a parcela do provento que supere o valor do 
salário-mínimo nacional.
§ 1º Quando o beneficiário da aposentadoria ou da 
pensão for portador de doença incapacitante, a 
contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a 
parcela de provento que supere o dobro do valor do 
salário-mínimo nacional.
§ 2º A contribuição calculada sobre o benefício de pensão 
por morte terá como base de cálculo o valor total desse 
benefício, independentemente do número de cotas, 
sendo o valor da contribuição rateado entre os 
pensionistas, na proporção de cada cota parte.

Art. 54. Entende-se como remuneração de contribuição 
o valor constituído pelo vencimento do cargo efetivo, 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Terça-feira
08 de Dezembro de 2020 - Ano XVIII
Nº 1559 - Pagina. 12 de 46



acrescido das vantagens pecuniárias permanentes 
estabelecidas em lei, além dos adicionais de caráter 
individual, excluídas:
I – as diárias para viagens;
II – a ajuda de custo em razão de mudança de sede;
III – a indenização de transporte;
IV – o salário-família;
V – o auxílio-alimentação;
VI – o auxílio-creche;
VII – as parcelas remuneratórias pagas em decorrência 
de local de trabalho;
VIII – a parcela percebida em decorrência do exercício de 
cargo em comissão ou de função de confiança; 
IX – o abono de permanência;
X – o adicional de férias;
XI – o adicional noturno;
XII – o adicional pelo exercício de atividades insalubres, 
perigosas ou penosas;
XIII – a gratificação SUS;
XIV – as gratificações pela prestação de serviço 
extraordinário;
XV – as gratificações por condições especiais de 
trabalho;
XVI – as parcelas de natureza indenizatória, conforme 
Lei;

§ 1º Mediante expressa opção por escrito, o segurado 
ativo poderá solicitar a inclusão na remuneração de 
contribuição de parcelas que integram sua remuneração 
e sejam decorrentes:
I – do local de trabalho;
II – da percepção de gratificações ou demais verbas 
instituídas por lei a determinada categoria mesmo que 
tenham caráter variável ou estejam vinculadas a 
indicadores de desempenho, produtividade ou situação 
similar, vedada a inclusão de parcelas que tenham 
caráter indenizatório.
III – de gratificação pela Regência de Classe.

§2º A opção prevista no parágrafo anterior será acatada 
pelo órgão responsável pela gestão da folha de 
pagamentos no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 
caso cumpridos os requisitos legais.

Art. 55. As contribuições de natureza patronal, bem como 
as contribuições dos segurados ativos, inativos e dos 
pensionistas, obedecerão ao Plano de Custeio e serão 
repassadas ao ISSM pelo Município de Camaçari, 
observadas as seguintes diretrizes:
I – o repasse das contribuições definidas no caput 
ocorrerá até o último dia útil do mês subsequente ao 
pagamento do último grupo que compõe as folhas de 
pagamentos referentes aos subsídios, à remuneração, à 
gratificação natalícia e à decisão judicial ou 
administrativa, ressalvada a situação prevista no inciso II 
deste artigo;
II – excepcionalmente, no último ano do mandato do 
executivo municipal, as contribuições incidentes sobre as 
folhas de pagamentos do mês de dezembro referentes 
aos subsídios, à remuneração, à gratificação natalícia e à 
decisão judicial ou administrativa, terão vencimento no 
último dia útil do mesmo ano.

Art. 56. A gratificação natalícia será considerada, para 

fins contributivos, separadamente da remuneração de 
contribuição relativa ao mês em que for paga.

Art. 57. Para o segurado em regime de acumulação 
remunerada de cargos, considerar-se-á, para fins do 
RPPS do Município de Camaçari, o somatório da 
remuneração de contribuição referente a cada cargo.

Art. 58. Na cessão de servidores para outro ente 
federativo, em que o pagamento da remuneração seja 
com ônus do órgão ou da entidade cessionária, será de 
responsabilidade desta:
I – o desconto da contribuição devida pelo servidor;
II – a contribuição devida pelo ente de origem.
§ 1º Caberá ao cessionário efetuar o repasse das 
contribuições correspondentes ao ente federativo e ao 
servidor à unidade gestora do RPPS do ente federativo 
cedente.
§ 2º Caso o cessionário não efetue o repasse das 
contribuições à unidade gestora no prazo legal, caberá 
ao ente federativo cedente efetuá-lo, buscando o 
reembolso de tais valores junto ao cessionário.
§ 3º O termo ou ato de cessão do servidor com ônus para 
o cessionário deverá prever a responsabilidade deste 
pelo desconto, recolhimento e repasse das contribuições 
previdenciárias ao regime de origem, relativamente à 
parte patronal e à parte do segurado, conforme valores 
informados mensalmente pelo cedente.

Art. 59. Na cessão de servidores para outro ente 
federativo sem ônus para o cessionário, continuará sob a 
responsabilidade do cedente o desconto e o repasse das 
contribuições à unidade gestora do Regime Próprio de 
Previdência Social. 

Art. 60. Nas hipóteses de cessão, licenciamento ou 
afastamento de servidor, de que trata o art. 12 desta Lei 
Complementar, o cálculo da contribuição será feito de 
acordo com a remuneração do cargo efetivo de que o 
servidor é titular.
Parágrafo único. Não incidirão contribuições para o 
RPPS do ente cedente ou do ente cessionário, nem para 
o RGPS, sobre as parcelas remuneratórias 
complementares não componentes da remuneração do 
cargo efetivo pagas pelo ente cessionário ao servidor 
cedido, exceto na hipótese em que houver a opção pela 
contribuição facultativa ao RPPS do ente cedente, na 
forma prevista em sua legislação. 

Art. 61. O servidor afastado ou l icenciado 
temporariamente do exercício do cargo efetivo sem 
recebimento de remuneração do ente federativo, 
inclusive os afastados para o exercício de mandato 
eletivo em outro ente federativo, somente contará com o 
respectivo tempo de afastamento ou licenciamento, para 
fins de aposentadoria, mediante o recolhimento mensal 
das contribuições previdenciárias, relativas à parte 
patronal e à parte do segurado.
Parágrafo Único. É facultado ao segurado afastado ou 
licenciado temporariamente do exercício do cargo efetivo 
ou que se encontre em gozo de licença sem 
vencimentos, sem ônus à administração pública do 
Município de Camaçari, para fins de assegurar o custeio 
de seu benefício futuro, efetuar o recolhimento mensal, a 
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ser calculado com base na sua remuneração do cargo 
efetivo, bem como demais vantagens de fins 
previdenciários, diretamente ao ISSM.

Art. 62. O Município de Camaçari é responsável pela 
cobertura de eventuais insuficiências financeiras 
mensais do ISSM decorrentes do pagamento de 
bene f í c ios  p rev idenc iá r i os  e  obse rva rá  a  
proporcionalidade das despesas entre os Poderes 
Executivo e Legislativo do Município de Camaçari, 
autarquias e fundações.

Art. 63. As contribuições previdenciárias e demais 
débitos previdenciários não recolhidos no prazo legal, 
deverão ser atualizados monetariamente pelos mesmos 
índices praticados em relação aos débitos para com o 
Regime Geral de Previdência Social e sofrerão a 
incidência de multa de 2% (dois por cento), além dos 
juros de mora de 0,10% (dez centésimos por cento) por 
dia de atraso. 

Art. 64. Ressalvado o direito dos menores, incapazes e 
ausentes, prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão do 
beneficiário para reaver prestações vencidas ou 
quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 
unidade gestora do Regime Próprio de Previdência 
Social, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, 
na forma da lei civil. 
Parágrafo único. Os pedidos de revisão de benefícios 
que porventura seja(m) deferido(s), serão devidos os 
valores a partir da data de protocolização do 
requerimento no ISSM.

Capítulo III
Da Separação Das Contas Do Regime Próprio De 

Previdência Social Do Município De Camaçari

Art. 65. O ISSM, para permitir pleno controle financeiro 
e contábil de suas receitas, implantará gradualmente:

I – controle distinto de contas bancárias e contabilidade 
do Plano de Custeio;
II – registros individualizados das contribuições, por 
segurado e do Plano de Custeio.

Parágrafo único. As disponibilidades de caixa da 
unidade gestora do RPPS deverão ser sempre 
depositadas e mantidas em contas bancárias, em nome 
do ISSM, separadas das demais disponibilidades do 
Município de Camaçari.

rações e 

Art. 66. O ISSM observará normas e princípios da 
Administração e Finanças Públicas, fixados pela União e 
pelo Município de Camaçari, principalmente a Lei 
Federal nº 4.320/1964, a Lei Federal nº 8.666/1993 e a 
Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal, com suas alte
modificações.

Art. 67. O ISSM deverá identificar e consolidar, 
trimestralmente, em demonstrativos financeiros e 
orçamentários, todas as despesas fixas e variáveis com 
pessoal inativo e pensionista, bem como, com encargos 
incidentes sobre os proventos e pensões pagos, e 

também todo o demonstrativo pertinente à sua área de 
atuação exigida pela Lei Complementar Federal nº 
101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 68. Os orçamentos, a programação financeira e os 
balanços do ISSM obedecerão aos padrões e normas 
instituídos por legislação específica, ajustados às suas 
peculiaridades.

Art. 69. O ISSM manterá registro individualizado dos 
segurados do regime próprio, que conterá as seguintes 
informações:
I – nome e demais dados pessoais, inclusive dos 
dependentes;
II – matrícula e outros dados funcionais;
III – remuneração de contribuição, mês a mês;
IV – valores mensais da contribuição do segurado;
V – valores mensais da contribuição do ente federativo.
§ 1º Aos segurados serão disponibilizadas as 
informações constantes de seu registro individualizado, 
mediante extrato anual, relativas ao exercício financeiro 
anterior.
§ 2º Os valores constantes do registro cadastral 
individualizado serão consolidados para fins contábeis.

Art. 70. Compete ao ISSM realizar as seguintes 
despesas:
I – de benefícios previdenciários previstos nesta Lei 
Complementar e em conformidade com a legislação 
federal;
II – de pessoal próprio do ISSM, com seus respectivos 
encargos;
III – de material permanente e de consumo, como todos 
os insumos necessários à manutenção da unidade 
g e s t o r a  d o  R P P S ;
IV – de manutenção e de aperfeiçoamento dos 
instrumentos de gestão da unidade gestora do RPPS;
V – com investimentos em conformidade com as normas 
e regulamentos vigentes para a aplicação dos recursos 
previdenciários;
VI – com seguro de bens permanentes, para proteção do 
patrimônio da unidade gestora do RPPS, aplicadas 
subsidiariamente as regras e normas vigentes;
VII – com outros encargos eventuais, vinculados às suas 
finalidades essenciais.

Art. 71. Para fazer frente às despesas previstas nos 
incisos II a VII do artigo anterior, o ISSM se utilizará de 
taxa de administração que poderá ser deduzida de 
qualquer das fontes de receita e que corresponderá, 
anualmente, ao percentual de 2,4% (dois inteiros e 
quatro décimos por cento) sobre o somatório da 
remuneração de contribuições de todos os servidores 
ativos vinculados ao RPPS apurado no exercício anterior.

Art. 72. O pagamento dos benefícios previdenciários dos 
segurados do ISSM de que trata esta Lei Complementar 
será realizado sempre até o penúltimo dia útil do mês.

Art. 73. É vedado o pagamento de benefícios 
previdenciários de que trata esta Lei Complementar 
mediante convênio, consórcio ou outra forma de 
associação do Município de Camaçari com a União, 
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Estados, Distrito Federal ou Municípios.

Art. 74. Desde a competência de janeiro de 2008, é 
obrigatória a utilização do Plano de Contas aprovado 
pelo Ministério da Previdência Social.

Capítulo IV
Da Avaliação Atuarial

Art. 75. O ISSM deverá promover, anualmente, avaliação 
atuarial para a determinação de taxa de custeio, para a 
transformação de capitais cumulativos em valores de 
benefício e para a determinação de reservas 
matemáticas, entre outras, na forma estabelecida na 
legislação federal aplicável.

Art. 76. As alíquotas de contribuição previstas nesta Lei 
deverão ser revistas com base na avaliação atuarial do 
plano anual de custeio, por ocasião do encerramento do 
balanço anual do ISSM.
Parágrafo único. Constatada a existência de deficit 
técnico atuarial, o ISSM comunicará ao Chefe do Poder 
Executivo, a quem caberá a iniciativa de remeter ao 
Poder Legislativo projeto de lei propondo alteração das 
alíquotas de contribuição, à exceção das alíquotas de 
contribuição estabelecidas para os servidores ativos, 
inativos e pensionistas, que só poderão ser majoradas 
para acompanhar a alíquota de contribuição mínima 
praticada pela União aos seus servidores titulares de 
cargos efetivos.

TÍTULO IV
DA GESTÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO 

ISSM

Capítulo I
Da composição do ISSM

Art. 77. O ISSM, autarquia com sede e foro no Município 
de Camaçari, goza, em toda a sua plenitude, no que se 
refere a seus bens, serviços e ações, dos privilégios, 
inclusive de natureza processual e tributária, e 
imunidades garantidos aos órgãos dos entes públicos 
federativos.

Art. 78. O ISSM é organizado na forma e termos desta Lei 
Complementar e do seu Regimento Interno, tendo a 
seguinte composição administrativa:
I - Órgãos Colegiados:
a) Conselho Administrativo e Previdenciário;
b) Conselho Fiscal;
c) Comitê de Investimentos;
II - Diretoria Executiva como órgão de direção superior e 
que será composta de:
a) Diretor Superintendente;
b) Diretor de Administração e Finanças;
c) Diretor de Previdência.

§ 1º O cargo de Diretor Superintende, de livre nomeação 
e exoneração do Chefe do Poder Executivo Municipal, 
equipara-se para todos os fins ao Cargo de Secretário 
Municipal.
§ 2º Os cargos de Diretor de Administração e Finanças e 

Diretor de Previdência, de livre nomeação e exoneração 
do Chefe do Poder Executivo Municipal, equiparam-se 
para todos os fins ao Cargo de Subsecretário Municipal.

Art. 79. Os membros do Conselho Administrativo, da 
Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal serão solidários 
nas responsabilidades e responderão civil e 
criminalmente, inclusive com seu patrimônio pessoal, por 
qualquer ato lesivo à administração pública e ao 
patrimônio do regime próprio de previdência do Município 
de Camaçari, observando-se ainda as normas de gestão 
fiscal e as penalidades previstas na Lei Complementar 
Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.
Parágrafo único. Serão os dirigentes aludidos no caput 
responsabilizados pessoalmente também pela 
inobservância das normas para emissão do Certificado 
de Regularidade Previdenciária – CRP pelo Ministério da 
Previdência Social, caso comprovada ocorrência de 
imprudência ou negligência no trato da questão.

Art. 80.  O quadro de pessoal do ISSM compreende:
I - os cargos de provimento efetivo;
II - os cargos em comissão;
III - as funções de confiança.

§ 1º Os cargos em comissão e as funções de confiança 
serão providos por ato de livre nomeação do Diretor 
Superintendente.
§ 2º Os cargos em comissão poderão ser ocupados por 
servidores integrantes por do quadro de pessoal do 
Município de Camaçari, mediante requisição do Diretor 
Superintendente ao Prefeito Municipal, podendo a 
cessão de se dar com ônus para Município, ficando 
assegurados todos os direitos e vantagens do servidor, 
inclusive o sistema remuneratório de origem, caso 
exerça a opção por manter sua remuneração acrescida 
de 30% (trinta por cento) do valor do cargo em comissão 
nos termos da Lei.

Capítulo II
Do Conselho Administrativo e Previdenciário

Art. 81.  O Conselho Administrativo e Previdenciário do 
ISSM é órgão colegiado que irá estabelecer as políticas 
básicas de gerenciamento do Instituto, competindo-lhe:
I – apreciar e aprovar a proposta orçamentária do ISSM;
II – acompanhar, avaliar e apreciar a gestão operacional, 
econômica e financeira dos recursos do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal, inclusive no tocante à 
aprovação da Política de Investimentos anual elaborada 
pelo Comitê de Investimentos do ISSM;
III – prezar pelo cumprimento da Lei, expedindo 
recomendações à Diretoria Executiva sempre que 
identificado algum descumprimento;
IV – examinar e emitir parecer conclusivo sobre 
propostas de alteração da política previdenciária do 
Município;
V – autorizar a alienação de bens imóveis integrantes do 
patrimônio do FPSC, observada a legislação pertinente;
VI – regulamentar e adequar, sempre que necessário, os 
critérios para credenciamento de instituições financeiras 
aptas a receber recursos de investimento do ISSM, 
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sempre em consonância às orientações emanadas pelo 
Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil, 
Secretaria da Previdência e demais órgãos 
regulamentadores;
VII – deliberar sobre a aceitação de doações, cessões de 
direitos e legados, quando onerados por encargos;
VIII – adotar as providências cabíveis para a correção de 
atos e fatos, decorrentes de gestão, que prejudiquem o 
desempenho e o cumprimento das finalidades do ISSM, 
sempre que provocado a assim atuar, mediante 
oferecimento de denúncia por interessado formalmente 
identificado, devidamente fundamentada, inclusive com 
documentação comprobatória;
IX – manifestar-se sobre a prestação de contas anual a 
ser remetida ao Tribunal de Contas;
X – solicitar a elaboração de estudos e pareceres 
técnicos relativos a aspectos atuariais, jurídicos, 
financeiros e organizacionais relativos a assuntos de sua 
competência;
XI – manifestar-se em projetos de lei de acordos de 
composição de débitos previdenciários do Município com 
o ISSM.
Parágrafo único. Quando formalizada a denúncia 
prevista no inciso VIII do caput, o Conselho deverá 
proceder a instauração de processo de investigação e 
apuração, garantido o amplo direito de defesa e exercício 
do contraditório ao responsável pelo ato a ser apurado e, 
confirmada a irregularidade apontada, determinar que a 
Diretoria Executiva tome as ações necessárias à 
correção da situação, sem prejuízo à eventual 
responsabilização do agente, em se comprovando ato 
doloso.
Art. 82.  O Conselho Administrativo e Previdenciário será 
constituído de 08 (oito) membros efetivos e respectivos 
suplentes, que os substituirão em suas ausências e 
impedimentos, na forma estabelecida em regulamento, e 
será assim composto:
I – Secretário da Administração;
II – Secretário da Fazenda;
III – 01 (um) Procurador do Município de Camaçari;
IV – 02 (dois) servidores municipais ativos, sendo um 01 
(um) oriundo do Poder Executivo e 01 (um) oriundo do 
Poder Legislativo;
VI – 01 (um) servidor municipal aposentado;
VII – 02 (dois) representantes dos Sindicatos com base 
territorial em Camaçari, sendo um 01 (um) oriundo do 
Sindicato dos Servidores, e 01 (um) oriundo do Sindicato 
dos Professores.
§ 1º O Diretor Superintendente do ISSM participará das 
reuniões do Conselho e as presidirá, não tendo direito a 
voto, podendo ser substituído por algum outro membro 
da Diretoria Executiva do ISSM.
§ 2º Os Secretários de Administração e da Fazenda são 
membros natos do Conselho, podendo serem 
substituídos, exclusivamente, pelos seus substitutos 
legais.
§ 3º O Procurador-Geral do Município deverá indicar 
Procurador do Município efetivo e seu suplente para 
compor o Conselho.
§ 4º Os servidores municipais efetivos do Poder 
Executivo (titular e suplente) deverão ser escolhidos 
dentre os servidores efetivos estáveis com a devida 
noção técnica na área previdenciária e financeira e que 
contarem, preferencialmente, com a certificação 

necessária ao exercício do cargo, devendo ser indicados 
pelo Prefeito.
§ 5º Os servidores municipais efetivos do Poder 
Legislativo (titular e suplente) deverão ser escolhidos 
dentre os servidores efetivos estáveis com a devida 
noção técnica na área previdenciária e financeira e que 
contarem, preferencialmente, com a certificação 
necessária ao exercício do cargo, devendo ser indicados 
pelo Presidente da Câmara Municipal.
§ 6º Os servidores municipais aposentados (titular e 
suplente) deverão ter a devida noção técnica na área 
previdenciária e financeira e que contarem, 
preferencialmente, com a certificação necessária ao 
exercício do cargo, devendo ser indicados pelo Prefeito.
§ 7º Os representantes dos Sindicatos serão escolhidos 
na forma prevista nos seus respectivos estatutos, 
indicados ao Conselho mediante ofício encaminhado ao 
seu Presidente, devendo ser escolhidos dentre os 
servidores efetivos estáveis com a devida noção técnica 
na área previdenciária e financeira e que contarem, 
preferencialmente, com a certificação necessária ao 
exercício do cargo.

§ 8º Na ausência do Superintendente do ISSM, presidirá 
o Conselho o Secretário da Administração e, na ausência 
de ambos, a presidência caberá ao próximo membro 
seguindo a ordem dos incisos do caput deste artigo.
§ 9º Os membros do Conselho serão nomeados por 
decreto do Chefe do Executivo, obedecidas as normas 
q u e  e s t a b e l e c e m  a  s u a  e s c o l h a .  

§ 10 Os membros do Conselho terão mandato de 04 
(quatro) anos, permitida a recondução dos seus 
membros, limitada ao máximo de três mandatos 
consecutivos, como forma de assegurar sua renovação 
periódica.

§ 11 Para se preservar o conhecimento acumulado, os 
mandatos dos membros do Conselho não serão 
coincidentes, permitindo que a renovação da 
composição ocorra de forma intercalada e não integral, 
conforme regulamento.
§ 12 O funcionamento do conselho deve ser disciplinado 
por Decreto do Chefe do Poder Executivo, que 
estabelecerá as hipóteses de substituição, exclusão de 
conselheiros, além de outras matérias como critério de 
desempate.
 
Art. 83.  O Conselho Administrativo e Previdenciário 
reunir-se-á ordinariamente, pelo menos uma vez a cada 
três meses, e extraordinariamente, a qualquer tempo, 
sempre que convocado pelo Diretor-Superintendente do 
ISSM ou a requerimento da maioria absoluta de seus 
membros.
§ 1º As reuniões do Conselho serão convocadas com, ao 
menos, 3 (três) dias úteis de antecedência, mediante 
comunicado por escrito aos conselheiros e publicação da 
convocação no Diário Oficial do Município.
§ 2º As reuniões do Conselho somente serão iniciadas 
com a presença da maioria absoluta de seus membros.
§ 3º Caso sejam convocadas duas reuniões consecutivas 
sem a formação do quórum necessário às deliberações 
do Conselho, a Diretoria Executiva poderá deliberar a 
respeito das matérias de competência do Conselho até 
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que seja realizada a próxima reunião, oportunidade na 
qual as decisões serão levadas à ratificação ou não do 
conselho, preservando-se a validade e regularidade dos 
atos já praticados.
§ 4º As deliberações do Conselho serão realizadas 
através de votação por maioria simples. 

§ 5º As reuniões do Conselho poderão ser realizadas 
presencialmente ou por videoconferência.

Art. 84.  O exercício da função de conselheiro será 
gratuito, constituindo-se serviço público relevante, 
devendo ser abonadas as faltas dos conselheiros ao 
trabalho nos turnos em que as reuniões se realizarem. 

Capítulo III
Do Conselho Fiscal

Art. 85.  O Conselho Fiscal é órgão colegiado, composto 
de 3 (três) membros titulares e respectivos suplentes, 
que os substituirão em suas ausências e impedimentos, 
e será composto por:
I - 01 (um) representante da Controladoria Geral do 
Município (CGM);
II - 01 (um) representante dos servidores municipais 
efetivos;
III - 01 (um) representante do ISSM.
§ 1º Os representantes da CGM (titular e suplente) serão 
indicados pelo Controlador Geral do Município dentre 
servidores ativos efetivos de nível superior lotados na 
CGM com a devida noção técnica na área previdenciária 
e financeira.
§ 2º Os representantes dos servidores municipais (titular 
e suplente) serão indicados pelo Prefeito dentre 
servidores ativos efetivos de nível superior com a devida 
noção técnica na área previdenciária e financeira.
§ 3º Os representantes do ISSM (titular e suplente) serão 
indicados pelo Diretor-Superintendente do ISSM dentre 
servidores ativos efetivos de nível superior com a devida 
noção técnica na área previdenciária e financeira.
§ 4º Não podem ser eleitos para o Conselho Fiscal os 
parentes dos membros da Diretoria Executiva do ISSM.

§ 5º Os membros do Conselho Fiscal terão mandato de 
04 (quatro) anos, permitida recondução dos seus 
membros, limitada ao máximo de três mandatos 
consecutivos, como forma de assegurar sua renovação 
periódica.

§ 6º Para se preservar o conhecimento acumulado, os 
mandatos dos membros do Conselho não serão 
coincidentes, permitindo que a renovação da 
composição ocorra de forma intercalada e não integral, 
conforme regulamento.
§ 7º As reuniões ordinárias do Conselho Fiscal serão 
trimestrais, com presença mínima de 2 (dois) membros e 
extraordinariamente, sempre que convocadas por 
qualquer órgão da administração com pauta previamente 
estabelecida.
§ 8º Poderão participar das reuniões do Conselho Fiscal 
os membros da Diretoria Executiva ou quaisquer outros 
servidores do ISSM a fim de prestar esclarecimentos ou 
informações. 

§ 9º As reuniões do Conselho poderão ser realizadas 
presencialmente ou por videoconferência.
§ 10 O funcionamento do conselho deve ser disciplinado 
por Decreto do Chefe do Poder Executivo, que 
estabelecerá as hipóteses de substituição, exclusão de 
conselheiros, além de outras matérias como critério de 
desempate.

Art. 86.  Ao Conselho Fiscal cabem as seguintes 
atribuições:
I – eleger o seu Presidente;
II - elaborar, publicar e controlar a efetivação do seu plano 
de trabalho anual, que deve estabelecer os 
procedimentos, o cronograma de reuniões, o escopo a 
ser trabalhado e os resultados obtidos;
III – examinar os balancetes e balanços do ISSM, bem 
como as contas e demais aspectos econômico-
financeiro, os quais deverão estar instruídos com os 
esclarecimentos devidos;
IV – analisar e atestar o fiel cumprimento da política de 
investimentos aprovada pelo Conselho Administrativo 
Previdenciário;
V – examinar os livros, documentos e quaisquer 
operações ou atos de gestão do ISSM;
VI – elaborar parecer relacionado à prestação de contas 
anual, contendo os objetos de eventuais ressalvas e 
recomendações para melhoria das áreas analisadas;
VII – fiscalizar o cumprimento da legislação e normas em 
vigor;
VIII – requisitar ao Diretor Superintendente do ISSM e ao 
Conselho Administrativo e Previdenciário as informações 
e diligências que julgar convenientes e necessárias ao 
desempenho de suas atribuições e notificá-los para 
correção de irregularidades verificadas, apresentando ao 
Prefeito Municipal o relatório dos acontecimentos;
IX – requerer à Diretoria Executiva do ISSM, caso 
necessário, a contratação de assessoria técnica;
X – propor à Diretoria Executiva do ISSM as medidas que 
julgar de interesse para resguardar a lisura e 
transparência da Administração do Instituto;
XI- manifestar-se sobre assuntos de sua área de 
competência que forem encaminhados pela Diretoria 
Executiva do ISSM;
XII – lavrar as atas de suas reuniões, inclusive pareceres 
e os resultados dos exames procedidos;
XIII – sugerir medidas para sanar irregularidades 
encontradas;
XIV - solicitar à Diretoria Executiva do ISSM pessoal 
qualificado para assessorar, secretariar e prestar o 
necessário apoio técnico ao Colegiado;
XV - verificar a coerência das premissas e resultados da 
avaliação atuarial;
XVI - acompanhar o cumprimento do plano de custeio, 
em relação ao repasse das contribuições e aportes 
previstos;
XVII – elaborar o relatório de prestação de contas das 
atividades desempenhadas pelo Conselho no período; 
XVIII - praticar quaisquer outros atos julgados 
indispensáveis aos trabalhos de fiscalização;

Capítulo IV
Do Comitê de Investimentos

Art. 87.  O Comitê de Investimentos dos recursos 
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financeiros do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal de Camaçari - ISSM é órgão auxiliar no 
processo decisório quanto à execução da política de 
Investimentos, composto por ao menos 03 (três) 
membros que possuam vínculo com o Município de 
Camaçari ou com o ISSM, na qualidade de servidor titular 
de cargo efetivo ou de livre nomeação e exoneração, 
que, em sua maioria, tenham sido aprovados em exame 
de certificação organizado por entidade autônoma de 
reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado 
brasileiro de capitais, competindo a este colegiado:
I - analisar os cenários macroeconômicos, político e as 
avaliações de especialistas acerca dos principais 
mercados, observando os possíveis reflexos no 
patrimônio dos planos de benefícios;
II - propor, com base nas análises de cenários, as 
estratégias de investimentos para um determinado 
período;
III - reavaliar as estratégias de investimentos, em 
decorrência da previsão ou ocorrência de fatos 
conjunturais relevantes que venham, direta ou 
indiretamente, influenciar os mercados financeiros e de 
capitais;
IV - analisar os resultados da carteira de investimentos;
V - elaborar proposta ou alteração da política de 
investimentos que será objeto de apreciação e 
aprovação por parte do Conselho Administrativo 
Previdenciário;
VI - assessorar o trabalho de avaliação e seleção de 
g e s t o r e s  e x t e r n o s  d e  i n v e s t i m e n t o s ;
VII - verificar as propostas de investimentos e 
enquadramento legal e a observância da política de 
investimentos;
VIII - acompanhar a execução da política de 
Investimentos.
§ 1º O Comitê de Investimentos deverá formalizar suas 
proposições à Diretoria Executiva, com base nos 
registros constantes nas atas das reuniões, as quais 
deverão ser publicadas no site do ISSM ou através de 
outro meio de publicidade hábil a garantir a transparência 
e difusão das informações.
§ 2º As reuniões do Comitê de Investimento ocorrerão 
o r d i n a r i a m e n t e  0 1  ( u m a )  v e z  a o  m ê s  e  
extraordinariamente sempre que necessário, sendo 
coordenadas pelo Gestor de Recursos do ISSM, 
podendo ser realizadas presencialmente ou em 
ambiente virtual de videoconferência.
§ 3º Os membros do Comitê de Investimentos serão 
escolhidos dentre os servidores titulares de cargo efetivo 
ou de livre nomeação e exoneração, que tenham sido, 
preferencialmente, aprovados em exame de certificação 
organizado por entidade autônoma de reconhecida 
capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de 
capitais, sendo formalmente designados para a função 
por ato do Diretor-Superintendente do ISSM;
§ 4º O Gestor de Recursos do ISSM será formalmente 
designado por ato do Diretor-Superintendente do ISSM, 
devendo ser escolhido dentre os servidores titulares de 
cargo efetivo do ISSM ou do Município de Camaçari, que 
tenha sido aprovado em exame de certificação 
organizado por entidade autônoma de reconhecida 
capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de 
capitais;
§ 5º Ao Comitê de Investimentos cabe a decisão acerca 

do tipo de investimento, limites e benchmark a serem 
alocados. Caso o Comitê não indique, expressamente, 
em qual instituição financeira deverão ser alocados os 
recursos, caberá à Diretoria Executiva tal decisão, 
escolhendo a entidade dentre aquelas que estejam aptas 
a captá-los.
§ 6º Além dos integrantes do Comitê de Investimentos 
poderão participar das reuniões, mas sem direito a voto 
os membros da Diretoria Executiva, o Gestor de 
Recursos, além de servidores ou consultores que 
t e n h a m  s i d o  c o n v i d a d o s  p e l o  C o m i t ê .

§ 7º Os participantes das reuniões do Comitê de 
investimentos, desde que sejam servidores do ISSM 
titulares de cargo efetivo ou de livre nomeação e 
exoneração e, ainda, tenham certificação válida 
expedida por entidade autônoma de reconhecida 
capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de 
capitais, seja na condição de membro efetivo ou 
participante, farão jus ao recebimento de jeton, pelo 
comparecimento a cada sessão, no valor de R$ 179,03 
(cento e setenta e nove reais e três centavos), por 
sessão, limitada a 05 (cinco) sessões mensais, não 
incorporando os valores recebidos ao vencimento. 
§ 8º Os valores fixados no parágrafo anterior serão 
corrigidos na mesma época e de acordo com os índices 
de revisão geral estabelecidos para os servidores 
municipais.
§ 9º O pagamento do jeton poderá ser suspenso, 
mediante ato do Diretor Superintendente, em razão da 
necessidade de contingenciamento financeiro.
§ 10. O presidente do Comitê de Investimentos fará jus ao 
recebimento em dobro da jeton prevista no §7º deste 
artigo.
§ 11. Compete à Diretoria Executiva regulamentar o 
funcionamento do Comitê de Investimentos, prevendo, 
inclusive, o número de membros além das hipóteses de 
substituição e exclusão dos mesmos.
§ 12. Os membros do Comitê de Investimentos 
responderão com seus bens pela malversação ou mau 
gerenciamento dos recursos do Instituto, atingindo a 
cada um, isolado ou conjuntamente, pelos atos que 
praticarem desde que decorrentes de condutas dolosas e 
desrespeito à legislação.
§ 13. Os membros do Comitê de Investimentos 
apresentarão declaração pública de seus bens quando 
do ato de nomeação e novamente quando da 
exoneração, que serão anexados ao cadastro próprio de 
pessoal do ISSM. 

Capítulo V
Da Diretoria Executiva

Art. 88.  Compete à Diretoria Executiva:
I – estabelecer e normatizar as diretrizes gerais do ISSM, 
inclusive no tocante à elaboração, reforma e alteração do 
regimento interno;
II – exercer a administração e gerenciamento do Instituto, 
com observância das diretrizes e normas legais 
pertinentes à matéria;
III – regulamentar critérios para progressão horizontal e 
promoção dos servidores do quadro de efetivos do ISSM;
IV – regulamentar critérios para avaliação dos 
servidores, inclusive durante o período de estágio 
probatório, podendo condicionar a aprovação à obtenção 
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de certificação/capacitação dos servidores em cursos ou 
conhecimento específico inerente à função desenvolvida 
pelo servidor;
V – dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas 
regulamentares, relativas ao ISSM, nas matérias de sua 
competência, funcionando como órgão colegiado de 
segunda instância de deliberação, inclusive apreciando e 
julgando os recursos administrativos que envolvam 
matéria previdenciária relativa aos segurados;
VI – garantir o pleno acesso dos segurados às 
informações relativas à gestão do ISSM;
VI – estabelecer critérios para avaliação de prestadores 
de serviços;
VII – deliberar sobre os casos omissos no âmbito das 
regras aplicáveis ao ISSM.
§ 1º Os membros da Diretoria Executiva responderão 
com seus bens pela malversação ou mau gerenciamento 
dos recursos do Instituto, atingindo a cada um, isolado ou 
conjuntamente, pelos atos que praticarem desde que 
decorrentes de condutas dolosas e desrespeito à 
legislação.
§ 2º Os membros da Diretoria Executiva apresentarão 
declaração pública de seus bens quando do ato de 
nomeação e novamente quando da exoneração, que 
serão anexados ao cadastro próprio de pessoal do ISSM. 

§ 3º Os membros da Diretoria Executiva deverão atender 
aos seguintes requisitos mínimos, além de outros 
requisitos que eventualmente venham a ser exigidos pela 
Legislação Federal aplicável aos Regimes Próprios de 
Previdência Social:
I – não ter sofrido condenação criminal ou incidido em 
alguma das demais situações de inelegibilidade 
previstas no inciso I do caput do art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, observados 
os critérios e prazos previstos na referida Lei 
Complementar;
II – possuir certificação e habilitação comprovadas;
III – possuir comprovada experiência no exercício de 
atividade nas áreas financeira, administrativa, contábil, 
jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria;
IV – ter formação de nível superior.  

§ 4º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a 
regulamentar a aplicação do parágrafo anterior.

Capítulo VI
Demais Disposições

Art. 89.   O ISSM deverá custear os cursos, exames, 
provas e certificações necessários ao exercício dos 
cargos de Conselheiros, membros do Comitê de 
Investimentos e da Diretoria Executiva, assim como 
deverá buscar o aprimoramento técnico e certificação 
dos seus servidores efetivos e comissionados, 
realizando, constantemente, cursos de formação e 
aprimoramento.

Art. 90.  O Diretor-superintendente do ISSM poderá 
designar servidor para atuar como secretário das 
reuniões dos Conselhos, Comitê de Investimentos e 
Diretoria Executiva, sempre que o registro em ata seja 
necessário, fazendo jus o secretário ao recebimento do 
mesmo jeton previsto no art. 79, § 7º, desta Lei 

Complementar. 

TÍTULO V
DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Capítulo I
Recebimento indevido de benefícios

Art. 91. O recebimento indevido de benefícios em razão 
de dolo, fraude ou má-fé implicará devolução total do 
valor auferido.

Art. 92. A cobrança administrativa consistirá na 
notificação do segurado para promover a devolução dos 
valores recebidos indevidamente.

Parágrafo único. O ISSM poderá instituir o 
parcelamento da dívida desde que o valor da parcela não 
seja inferior a R$100,00 (cem reais).

Art. 93.  Transcorrido o prazo para pagamento ou 
parcelamento sem que tenha havido êxito no pagamento 
ou parcelamento espontâneo do valor cobrado, deverá o 
ISSM promover a operacionalização de desconto em 
benefício ativo do segurado ou ingressar com a ação 
judicial competente.

Art. 94. O ISSM poderá instituir Dívida Ativa 
Previdenciária com a consequente adoção das medidas 
previstas em legislação própria para a cobrança do 
débito, podendo, inclusive, firmar convênio com o 
Município de Camaçari para  administração, emissão de 
certidões e cobrança da referida Dívida Ativa, desde que 
haja o repasse dos créditos recuperados para o ISSM.

Art. 95 Fica estabelecido o valor de 1 (um) salário mínimo 
nacional, vigente na época do ajuizamento, como valor 
mínimo da causa que visa à cobrança judicial de 
benefício previdenciário recebido indevidamente. 
Parágrafo único. Para alcançar o valor mínimo 
determinado no caput, o órgão responsável pela 
constituição do crédito deverá proceder à reunião de 
todos os débitos do devedor, com atualização do 
respectivo débito originário, somado aos encargos e 
acréscimos legais até a data da apuração, exceto os 
débitos prescritos.

Capítulo II
Do Processo Administrativo Previdenciário

Art. 96. Considera-se processo administrativo 
previdenciário o conjunto de atos administrativos 
praticados pelo Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal de Camaçari – ISSM, iniciado em razão de 
requerimento formulado pelo interessado ou de ofício 
pela Administração, e concluído com a decisão definitiva 
no âmbito administrativo.

Art. 97.  O processo administrativo previdenciário 
obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, 
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 
jurídica, interesse público e eficiência.
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Art. 98. O requerimento inicial do interessado, salvo nos 
casos em que for admitida solicitação oral, deve ser 
formulado por escrito, ainda que por meio eletrônico, e 
conter os seguintes dados:
I – órgão, entidade ou autoridade administrativa a que se 
dirige;
II – identificação do interessado e de quem o represente, 
se for o caso;
III – domicílio do requerente ou local para recebimento de 
comunicações;
IV – formulação do pedido com exposição dos fatos e de 
seus fundamentos;
V – data e assinatura do requerente ou de seu 
representante legal.

§ 1º A juntada de novos documentos pelo interessado ao 
processo administrativo em tramitação deve ser 
requerida por escrito e observar, no que couber, os 
requisitos previstos nos incisos do caput.

§ 2º É vedada aos órgãos e entidades administrativas a 
recusa imotivada de recebimento de documentos, 
devendo o servidor orientar o interessado quanto ao 
suprimento de eventuais falhas.

§ 3º Incumbe ao interessado manter os seus dados 
pessoais atualizados junto à administração, 
comunicando, formalmente, qualquer mudança de 
endereço, sob pena de serem consideradas válidas as 
comunicações enviadas por carta registrada ou meio 
eletrônico ao endereço constante dos registros 
funcionais.

§ 4º As comunicações poderão ser realizadas na pessoa 
do procurador legalmente constituído, desde que possua 
poderes específicos para tanto, ou do representante 
legal.

Art. 99. Compreende-se como desistência tácita do 
pedido quando o interessado deixar de promover os atos 
e as diligências que lhe incumbir, por prazo superior a 30 
(trinta) dias, considerando-se válidas, para fins de 
cômputo do prazo, as comunicações dirigidas ao 
endereço físico ou eletrônico constante dos autos, ainda 
que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 
modificação temporária ou definitiva não tiver sido 
devidamente comunicada à Administração, fluindo os 
prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de 
entrega da correspondência no primitivo endereço, ou, 
se realizadas por meio eletrônico, do primeiro dia útil 
seguinte ao do envio.

Art. 100. A autoridade competente deverá declarar 
extinto o processo, determinando-se o seu 
arquivamento, quando exaurida sua finalidade ou o 
objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou 
prejudicado por fato superveniente, bem como nas 
hipóteses de desistência, expressa ou tácita, ou renúncia 
do interessado.

§ 1º Não será admitido pedido de arquivamento 
provisório de processos formulado pelo interessado, 
devendo a autoridade competente declarar extinto o 
processo, determinando-se o seu arquivamento.

§ 2º Nas hipóteses de extinção do processo por 
desistência, expressa ou tácita, bem como em 
decorrência de pedido de arquivamento provisório, o 
interessado não poderá solicitar o desarquivamento do 
processo para fins de postular o direito nele pleiteado, 
devendo, para tanto, requerer a abertura de novo 
processo administrativo, por meio de novo requerimento 
inicial.

Art. 101. Ressalvado o direito dos menores, incapazes e 
ausentes, prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão do 
beneficiário para reaver prestações vencidas ou 
quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 
unidade gestora do Regime Próprio de Previdência 
Social, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, 
na forma da lei civil. 

Art. 102. Na hipótese de deferimento de pedido de 
revisão de benefício, eventual pagamento de valores 
retroativos serão devidos a partir da data de 
protocolização do requerimento no ISSM.

Art. 103. Na ausência de normas que regulem o 
processo administrativo previdenciário, serão aplicadas, 
supletiva e subsidiariamente, as disposições da 
legislação federal no tocante ao assunto.

Capítulo III
Contagem de Tempo de Contribuição e Direito de 

Certidão

Art. 104. Fica assegurada a contagem recíproca do 
tempo de contribuição entre o ISSM e outros regimes 
previdenciários, hipótese em que os diferentes sistemas 
de previdência social se compensarão financeiramente, 
para efeito de aposentadoria, vedada a contagem de 
tempo concomitante
Parágrafo único. A contagem recíproca de que trata o 
caput deverá ser feita mediante apresentação de 
Certidão de Tempo de Contribuição fornecida pelo setor 
competente do regime de previdência de origem do 
Servidor.

Art. 105. Não será computado para fins de aposentadoria 
o tempo de contribuição que tiver servido de base para 
aposentadoria em outro regime de previdência social.

Art. 106. A Certidão de Contagem Recíproca de Tempo 
de Contribuição poderá ser requerida, exclusivamente, 
por aquele que deixar de ser segurado do RPPS do 
Município de Camaçari, após sua exoneração da 
qualidade de servidor, para fins de comprovação de 
tempo de contribuição junto a qualquer regime 
previdenciário distinto do previsto nesta Lei 
Complementar.
§ 1º A certidão a que se refere o caput, quando para fins 
de aposentadoria em outro regime previdenciário, será 
homologada exclusivamente pelo ISSM.
§ 2º O ISSM disciplinará os procedimentos relativos à 
emissão da certidão de que trata o caput.
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Capítulo IV
Censo Previdenciário

Art. 107. O ISSM deverá realizar recenseamento 
previdenciário, abrangendo todos os aposentados e 
pensionistas, anualmente.

Parágrafo Único. A ausência de recadastramento anual 
e prova de vida por parte do aposentado ou pensionista 
implicará na imediata suspensão do benefício, que 
somente será restabelecido após o devido 
comparecimento pessoal do beneficiário.

Art. 108. O ISSM deverá realizar recenseamento 
previdenciário de todos os segurados ativos e inativos a 
cada período de 5 (cinco) anos, devendo o primeiro 
recenseamento ser realizado no prazo de 12 (doze) 
meses a contar da publicação desta Lei.

Capítulo V
Demais Disposições

Art. 109. Não haverá restituição de contribuições 
previdenciárias previstas em Lei.

Art. 110. O ISSM não poderá realizar atos de assistência 
social e/ou assistência à saúde de seus segurados, 
servidores ou terceiros, devendo a Junta Médica Oficial 
do Município de Camaçari, órgão vinculado à 
administração direta municipal, conforme competência 
definida em Lei, realizar as perícias e avaliações médicas 
necessárias ao f iel  cumprimento desta Lei 
Complementar.

Parágrafo único. As perícias e avaliações médicas 
necessárias ao f iel  cumprimento desta Lei 
Complementar também poderão ser realizadas por 
instituição credenciada pelo ISSM. 

Art. 111. Fica vedada a adoção de requisitos e critérios 
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos 
abrangidos pelo regime de que trata esta Lei 
Complementar.
Art. 112. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil 
e a contabilidade obedecerá no que couber, às normas 
gerais públicas da administração financeira e 
previdenciária.
Art. 113. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei 
correrão à conta dos recursos constantes do orçamento 
do Município de Camaçari.

Art. 114. O Município de Camaçari deverá instituir regime 
de previdência complementar na forma dos §§ 14 a 16 do 
art. 40 da Constituição Federal dentro do prazo 
estabelecido pela Emenda Constitucional nº 103/2019.

TÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 115. Ficam mantidas as atuais composições dos 
Conselhos Administrativo e Previdenciário e Fiscal, com 

exceção da vaga que deixou de existir, devendo as 
formas de renovação intercaladas previstas nesta lei 
serem disciplinadas por ato do Chefe do Poder 
Executivo, caso ainda não exista disciplina neste sentido.

Art. 116. Esta Lei Complementar entra em vigor em 1º de 
janeiro de 2021, com exceção da previsão constante do 
seu art. 53, que passará a vigorar no prazo de 90 
(noventa) dias a contar da sua publicação.

Art. 117. Com a entrada em vigor das disposições desta 
Lei Complementar, observando-se as regras do artigo 
antecedente, revogam-se as disposições em contrário, 
especialmente a Lei Municipal nº 997/2009, cujas regras 
permanecerão em vigor exclusivamente para assegurar 
os direitos adquiridos antes da publicação desta Lei 
Complementar, e a Lei Municipal nº 1.396/2015.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, EM 07 DE DEZEMBRO DE 2020.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

ANEXO I À LEI COMPLEMENTAR Nº 1644/2020
PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICT ATUARIAL
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TERMO DE APOSTILAMENTO Nº. 01/2020

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 

0001/2020 DO CONTRATO Nº 0424/2020 

ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E 

EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE 

S/A.

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO do Município 

de Camaçari, inscrito no CNPJ nº 14.109.763/0001-80, 

com sede na Rua Francisco Drumond, s/n, Camaçari-

Bahia, representado neste ato pelo secretário, Sr. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA, brasileiro, casado, 

portador do R.G nº inscrito no CPF sob o nº 123.825.745-

34, doravante denominada CONTRATANTE, resolve 

modificar unilateralmente o Contrato nº 0424/2020, 

conforme Processo nº 10620/2019, que se regerá pela 

legislação pertinente, lei Federal nº 8.666/933, com as 

alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas 

e condições seguintes: 

I N S T R U M E N T O  V I N C U L A N T E :  P r o c e s s o  

Administrativo nº 10620/2019 – Ata de Registro de 

Preços nº. 241/2020.

OBJETO: Prestação de Serviços de Comunicação de 

Dados, através de tecnologia IP, nas modalidades de 

LINKS MPLS (Multi Protocol Label Switching), definidos 

pela RFC 4363, com topologia Full Mesh, LINKS IP 

DEDICADO via Internet, e Serviços de Acesso à Internet 

temporário, objetivando a interligação das redes locais 

de computadores das e às infraestruturas de eventos à 

rede local contemplando, de forma contínua, suporte à 

infraestrutura corporativa de comunicação de dados, voz 

e vídeo, com solução de segurança da informação, 

solução de rede wireless, além de serviços de operação, 

gerenciamento, manutenção e suporte técnico.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65, § 8º, da Lei 

Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 

nº 0001/2020, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 

Cláusula Segunda – DO RECURSO FINANCEIRO, 

prevista no instrumento inicial, acrescentando nova 

dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 

vigente:

Este termo de apostilamento tem seu efeito 

retroativo a 01 de outubro 2020.

Camaçari, 02 de dezembro de 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 077/2020
DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020

O Secretário da Administração do Município de
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,

RESOLVE

Designar, os servidores, Iranildes de Souza Queiroz Cad. 

829635, André Luiz Oliveira dos Anjos Cad. 820660 e 

Geilza Silva e Silva Cad. 830845, para sob a presidência 

do primeiro, fiscalizar a execução do Contrato n° 
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0468/2020 – PINHEIRO PESSOA ENGENHARIA 

EIRELI, firmado em 10 de novembro de 2020, cujo objeto 

é a prestação de serviço de parecer técnico de avaliação 

mercadológica para aquisição e locação de imóvel de 

uso da Prefeitura Municipal de Camaçari, bem como 

parecer em sede de laudo judicial e expedição de 

documentação cartorária para aquisição de imóvel, de 

acordo com os critérios, termos e condições 

estabelecidas neste no Edital e seus anexos.

Esta Portaria tem seus efeitos retroativos à 10 de 

novembrode 2020.

Publique-se e Cumpra–se

CAMAÇARI, EM 30 DE NOVEMBRO DE 2020

Helder Almeida de Souza                                             
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

  PORTARIA Nº 78/2020
DE 04 DE DEZEMBRO 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 à 
avaliação 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, aos servidores abaixo relacionados, 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 04 DE 
DEZEMBRO DE 2020

     HELDER ALMEIDA DE SOUZA
     Secretário de Administração

RESOLUÇÃO Nº 11/2020.
DE 10 DE NOVEMBRO DE 2020.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA, no uso de suas 
atribuições e observando as disposições estabelecidas 
no § 2º do artigo 7º e artigo 14 da Lei nº 1.351 de 26 de 
setembro de 2014,

RESOLVE

          Estabelecer a meta de incremento da 
arrecadação para o mês de NOVEMBRO de 2020, 
correspondente às fontes de receitas próprias geridas 
pela SEFAZ.

        A meta do referido mês fica definida em R$ 
21.149.461,00 ( Vinte e um milhões cento e quarenta e 
nove mil e quatrocentos e sessenta e um reais). O 
montante fixado decorre da aplicação dos parâmetros 
abaixo descritos:
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1º  - As receitas tributárias do ISS e ITIV, cujo critério de 
atualização captura os efeitos conjunturais da 
atividade econômica, serão atualizados utilizando-se 
o PIB  de -0,1% (zero vírgula um por cento negativo) 
referente ao último trimestre divulgado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, na forma 
do § 2º do artigo 7º da Lei 1.351/2014.

2º - Aplicação do Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo – Especial – IPCA-E, acumulado no período de 
novembro de 2019 a outubro de 2020, no percentual 
de 3,14% (três vírgula quatorze por cento), incidente 
sobre as receitas tributárias elencadas nos 
dispositivos supracitados;

3º – Majoração do IPTU em 14,77% (quatorze vírgula 
setenta e sete por cento).

4º - Considerando o parágrafo único do artigo 14 da Lei 
1350/2014, que menciona sobre a eventual oscilação 
no ritmo da atividade econômica, apurou-se neste 
período a diminuição da atividade econômica no 
município de Camaçari, que aliado as restrições das 
atividades presenciais da administração tributária 
municipal, nas ações de fiscalização e cobrança dos 
créditos constituídos para suprir as deficiências supra, 
a gestão tributária estima assim um fator percentual de 
-10% ( menos 10 por cento) para composição do 
índice de esforço fazendário.

 Gabinete do Secretário, em 10 de Novembro de 2020.

Joaquim José Bahia Menezes 
Cadastro 830699
Secretário da Fazenda 

Sócrates Bento Souza Simões Filho 

Deives Pires Sampaio
Cadastro 62646

Cadastro 62926
Gerência de Arrecadação Fiscal

Clivio Marcos Pinheiro Sady
Cadastro 8088
Auditor Fiscal

Auditor Fiscal

Liliane da Silva Ferreira
Cadastro 63332
Técnico Fazendário

Alisson Emanuel dos Santos
Cadastro 61013
Assistente de Secretário

PAUTA DE JULGAMENTO

De ordem do Presidente Suplente do Conselho Municipal 

de Contribuintes, Sr. CLIVIO MARCOS PINHEIRO 

SADY, e com fundamento nos artigos 5º, II, e 18, §1º, do 

Regimento Interno aprovado pelo Decreto Municipal nº 

2.182, de 22 de maio de 1992, faço saber, a quem 

interessar possa, que no dia 16/12/2020, às 10hs, este 

colegiado julgará em sessão ordinária na Sala de 

Sessões, localizada no prédio da Secretaria Municipal da 

Fazenda, sito à Rua Francisco Drummond, s/n – Centro 

Administrativo de Camaçari, os seguintes processos:

Conselheiro Relator: Paulo Sérgio Dias Nunes

Conselheira Relatora: Elizangela da Silva Guimarães
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Conselheira Relatora: Joiciane dos Santos Gomes

Conselheira Relatora: Rejane Alves dos Santos Lima

Camaçari, 07 de Novembro de 2020

Clivio Marcos Pinheiro Sady

Presidente Suplente do Conselho Municipal de 

Contribuintes

Edinalva Farias da Silva

Secretária do Conselho Municipal de Contribuintes

RESOLUÇÃO  Nº 004/2020 de 25 de 
novembro de 2020.

Dispõe sobre aprovação da Prestação de 
Contas do 2º quadrimestre de 2020 da 
Secretaria Municipal de saúde de 
Camaçari - BA.

Considerando que foi entregue em tempo hábil, a todos 
conselheiros, a prestação de contas do 2º quadrimestre 
de 2020 para análise e parecer ou questionamentos;

Considerando que a prestação de contas do 2º 
quadrimestre e os relatórios de gestão do 1º e 2º 
quadrimestres de 2020 foram apresentados de forma 
clara e que todos os questionamentos foram 
esclarecidos na reunião de outubro, sendo entregues 
todas as documentações pertinente;

Considerando a apreciação desta pauta que foi 
aprovada em reunião ordinária do Conselho Municipal de 
Saúde em 25 de novembro de 2020;

O Conselho Municipal de Saúde no uso de suas 
competências regimentais e atribuições conferidas pela 
Lei Nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 e a Lei Nº. 1086 
de 22 de junho de 2010, que institui o Conselho Municipal 
de Saúde de Camaçari,

RESOLVE:

Art. 1º.  Aprovar a Prestação de Contas do 2º 
quadrimestre de 2020, apresentada pela Secretaria 
Municipal de Saúde.

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

Paulo Cezar Souza Costa
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a resolução nº 004/2020 do Conselho 
Municipal de Saúde.

Luiz Evandro Vargas Duplat
Secretário de Saúde

RESOLUÇÃO  Nº 005/2020 de 25 de 
novembro de 2020.
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Dispõe sobre a recondução dos 
membros do Conselho Municipal de 
Saúde por dois anos consecutivos.

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
CAMAÇARI, no uso da competência que lhe conferem a 
Lei Municipal de  n. º 1086/2010, de 22 de junho de 2010.

Considerando a ultima eleição realizada nos 
termos da Resolução 009/2018.

Considerando o término do mandato dos 
membros do CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
CAMAÇARI em dezembro de 2020. 

Considerando as medidas de prevenção e 
contenção da disseminação do CONVID-19, prevista em 
Decreto Municipal Nº 7411/2020, de 26 de outubro de 
2020.

Considerando reunião ordinária ocorrida no dia 
25 de Novembro 2020 em formato presencial 
respeitando as medidas de segurança, devido a 
contenção da disseminação do CONVID-19, prevista em 
Decreto Municipal Nº 7426/2020 de 23 de Novembro de 
2020.

Considerando a expressa preocupação de 
algumas entidades no processo eleitoral e suas diversas 
etapas, tendo a possibilidade de baixa na representação 
de entidades devidos a dificuldades de locomoção e 
pessoal para deslocamentos e inscrição no conselho.

RESOLVE:

Art. 1º - Resolve reconduzir por dois anos consecutivos o 
mandato dos membros do Conselho Municipal de Saúde 
de Camaçari, na condição de titulares e suplentes na 
forma abaixo: 
I – Entidades da Sociedade Civil Organizada 
(Usuários): 

Titular: Diocese de Camaçari
Titular: II Igreja Batista de Camaçari
Suplente: Yle Axe Afro Social Oxum Filandareir Omimgim

            Titular: Ass. Moradores de Mangaba
            Titular:  ABSTC – Associação Beneficente São 
Tomaz de Cantuaria

II – Representantes do TRABALHADORES:

a) Seguimento religioso: 

b) Movimento Social:
Titular: Grupo Gay de Camaçari

c) Sindicatos: 
Titular: SINDTICCC

d) Entidades de pessoas com deficiência: 
Titular: APAE
Titular: Associação Pestalozzi de Camaçari 

e) Entidade de Patologia
Titular: Grupo Anti-AIDS de Camaçari – GAAC 

f) Associações  
Titular: União das Organizações Sociais e Culturais de 
Camaçari – UOSCC 

a) Congregadas Sindicatos 
Titular: Sindicato  dos Enfermeiros da Bahia 

Titular: SINTEFEM – Sindicatos dos Auxiliares de 
Enfermagem

b) Conselhos de classe
Titular: CROBA – Conselho de Odontologia 
Titular: Associação dos agentes de  Agentes de 
Endemias 
Titular: Associação dos Agentes Comunitários de Saúde 

III - Representantes do Poder Público: 

b) Secretaria da Educação – SEDUC 
c) Secretaria de Desenvolvimento da Social e 
Cidadania – SEDES

III - Representantes do Prestadores de Serviços:

a) Titular:Hospital Geral de Camaçari – Publico
b) Titular: Fisiomed 
    Suplente: Consulmed

a) Presidente: Paulo Cezar Souza Costa
b) Vice-Presidente: Verbênia Lucia da Silva dos 
santos 
c) Secretária Executiva: Tiago Severino dos Santos

            a)   Secretaria da Saúde – SESAU 

Art. 2º - Reconduzir por dois anos consecutivos a Mesa 
Diretora do Conselho Municipal de Saúde de Camaçari, 
conforme Assembléia ocorrida no dia 23 de Novembro de 
2020, com a seguinte composição:

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

Paulo Cezar Souza Costa
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a resolução nº 005/2020 do Conselho 
Municipal de Saúde.

Luiz Evandro Vargas Duplat
Secretário de Saúde

PRIMEIRO TERMO ADITIVO  AO CONTRATO Nº 
354/2020  QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A EMPRESA MAINAN ENGENHARIA 
LTDA ME. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a Cláusula TERCEIRA, - do preço e 
do regime de execução cujo objeto refere- se a 
contratação de empresa especializada para restauração 
e requalificação das estruturas fisicas da edificação do 
terminal de transbordo da linha férrea, adequadndo o 
predio para abrigar o museu da cidade, localizado no eixo 
urbano central em camacari -BA. DO VALOR: O valor 
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global do referido contrato após acrescimo de 14,47%, 
resultara no valor de R$ 88.978, 91( oitenta e oito mil, 
novecentos e setenta e oito reais e noventa e um 
centavos, passando ao valor total de R$ 703.825,52( 
setecentos e três mil, oitocentos e vinte e cinco reais e 
cinquenta e dois centavos. Fica mantida a forma de 
pagamente prevista no bojo do contrato original. Os 
recursos financeiros para pagamento das despesas 
decorrentes do presente termo aditivo correrão por conta 
do projeto 5005, Elemento de despesas 44905100 e 
fonte  de recurso 4191000 e 0100000 DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas em pleno 
vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e aditivos não modificadas por este 
instrumento, DA ASSINATURA:CAMACARI, 02 DE 
Dezembro DE 2020. MARCIA NORMANDO TUDE. 
MUNICIPIO. EMPRESA MAINAN ENGENHARIA LTDA 
ME .CONTRATADA

TERCEIRO TERMO ADITIVO  AO CONTRATO Nº 
0503/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A EMPRESA RCI CONSTRUÇÃO E 
MEIO AMBIENTE LTDA. DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta do 
CONTRATO Nº 0503/2019 originalmente firmado em 20 
de DEZEMBRO de 2019, cujo objeto  é o supracitado . 
DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por 06(seis ) meses, de modo que, a partir de 
25 de dezembro de 2020, passará a viger até 23 de julho 
de 2021. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas 
em pleno vigor as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário e aditivos não modificadas por este 
instrumento, especialmente as disposições sobre o 
preço. Termos Aditivos, não modificadas por este 
Instrumento. DA ASSINATURA:CAMACARI, 01 DE 
dezembro DE 2020. LUIS EVANDRO VARGAS 
DUPLAT.MUNICICPIO. EMPRESA RCI CONSTRUÇÃO 
E MEIO AMBIENTE LTDA .CONTRATADA

AVISO DE RETIFICAÇÃO

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 
informa que na publicação do HOMOLOGO e ATAS DE 
REGISTROS DE PREÇOS N.º 0521 e 0522/2020 – 
PREGÃO Nº 119/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL, 
veiculada no Diário Oficial do Município nº 1526 do dia 
20/10/2020

Onde se lê:

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

 

LOTE 01: PROMINENTE FORNECEDOR: GMX 
COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

LOTE 02: PROMINENTE FORNECEDOR: BARÃO DE 
COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAS ELETRONICOS

 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0521/2020
PROMITENTE FORNECEDOR: GMX COMERCIO E 
E M P R E E N D I M E N T O S  L T D A  M E .
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0522/2020
PROMITENTE FORNECEDOR: BARÃO DE COTEGIPE 
COMERCIO DE MATERIAS ELETRONICOS

 

Leia-se:

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

 

LOTE 01: PROMINENTE FORNECEDOR: GMX 
C O M É R C I O  D E  A L I M E N T O S  L T D A
LOTE 02: PROMINENTE FORNECEDOR: BARÃO DE 
COTEGIPE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E 
S E R V I Ç O S  L T D A

 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0521/2020

PROMITENTE FORNECEDOR: GMX COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0522/2020
PROMITENTE FORNECEDOR: BARÃO DE COTEGIPE 
COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS 
LTDA
 
Diego Paixão
Pregoeiro

 

 

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO 

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL (ISSM) – 2020

Aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois 
mil e vinte, às 10h00min, por intermédio da 
plataforma de comunicação Google Meet, em 
videoconferência, atendendo às determinações do 
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Decreto Municipal n° 7314/2020, reuniram-se 
ordinariamente os membros do Conselho 
Administrativo e Previdenciário do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal (ISSM), sob a 
presidência do primeiro: PEDRO JORGE VILLAS 
B O A S  A L F R E D O  G U I M A R Ã E S ,  d i r e t o r  
superintendente do ISSM, HÉLDER ALMEIDA DE 
SOUZA, secretário da Administração, JOSÉ 
MAURÍCIO BORGES DE MENEZES, subsecretário 
da Fazenda no exercício da substituição, RAFAEL 
COUTO RIBEIRO e CARLOS EDUARDO BACELAR 
CERQUEIRA (suplente), representantes da 
Procuradoria-Geral do Município, KELLY LAGO 
SANTOS FARIAS, representante dos servidores do 
Poder Executivo, GISELE SANTOS DA SILVA, 
representante dos servidores do Poder Legislativo, e 
JOSÉ MARCELO DE SANTANA representante do 
Sindicato dos Professores da Rede Pública 
Municipal, com a participação dos seguintes 
convidados: DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES 
e TIAGO CACIM D'ERRICO, membros do Comitê de 
Investimentos, ANA CLARA ANDRADE DE 
ALMEIDA, chefe de gabinete da Superintendência, 
ISIS LOBO DE SOUZA, assessora especial I, 
DORANEI DANTAS COSTA, diretora de Previdência 
do ISSM, DIEGO SILVA DE SOUZA, analista em 
seguro social – economia, e GUSTAVO ANDREOTTI 
TUCKMANTEL, representante da SMI Consultoria. 
Ausentes os seguintes conselheiros: JOAQUIM 
JOSÉ BAHIA MENEZES, secretário da Fazenda, 
PÉRICLES ALMEIDA DA SILVA, representante dos 
servidores inativos do Poder Executivo, e 
EVANGIVALDO RIBEIRO OLIVEIRA, representante 
do Sindicato dos Servidores Públicos do Município. A 
teor do Decreto 7109/2019, de 04 de julho de 2019, 
após verificação do quórum legal, foi estabelecida a 
segu in te  pau ta ,  con fo rme  p rev i amen te  
disponibilizada no Diário Oficial Municipal n° 1533, de 
29 de outubro de 2020: I) aprovação do Relatório de 
Governança Corporativa do 3º trimestre de 2020; 
II) aprovação da Política de Investimentos de 
2021; III) manifestação sobre a proposta de 
parcelamento das contribuições patronais; e IV) o 
que ocorrer. Aberta a reunião, o presidente do 
Conselho Administrativo e Previdenciário, PEDRO 
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, 
registrou a presença dos conselheiros e dos 
convidados participantes, dispensando-se as 
assinaturas destes últimos em razão do meio 
virtual pelo qual ocorreu a reunião e por ser 
facultativa a presença dos mesmos, os quais não 
possuem poder de voto nas deliberações 
proferidas pelo Conselho. Dito isso, ao passar para 
o primeiro item da pauta, I) aprovação do Relatório 
de Governança Corporativa do 3º trimestre de 
2020, o presidente apresentou o aludido relatório, 
informando que o mesmo seria disponibilizado no 
sítio eletrônico do ISSM e aos conselheiros, 
buscando com isso uma gestão cada vez mais 

transparente e participativa, notadamente com a 
prestação de contas e a publicidade dos respectivos 
atos administrativos. Seguiu informando que, não 
obstante os efeitos decorrentes da atual pandemia, o 
ISSM já concedeu 10 benefícios de pensão por morte 
e 52 aposentadorias no ano de 2020, sendo 31 
aposentadorias especiais de professor, 13 
aposentadorias por tempo de contribuição, 5 
aposentadorias por idade, 2 aposentadorias por 
invalidez e 1 aposentadoria compulsória. Quanto ao 
recadastramento anual dos aposentados e 
pensionistas, informou que se encontra suspenso por 
prazo indeterminado em razão das medidas de 
segurança adotadas pelo ISSM por intermédio da 
Portaria n° 20/2020, de 22 de março de 2020 e que o 
ISSM vem estudando a possibilidade de celebrar um 
convênio com instituições bancárias para delegação 
de tal procedimento, a fim de regularizar o 
recadastramento dos aposentados e pensionistas do 
RPPS. Ademais disso, declinou que o Instituto já 
retomou os atendimentos presenciais de forma 
gradativa, pelo que já foi registrado o total de 166 
atendimentos nos meses de julho(16), agosto(62) e 
setembro(88) pela respectiva Gerência do ISSM, 
sem prejuízo dos atendimentos por telefone, e-mail e 
whatsapp que continuam sendo realizados, tendo 
sido registrado o percentual de 92% de satisfação 
com o tempo de atendimento. Em relação aos dados 
financeiros e contábeis, informou que o ISSM, até o 
mês de setembro/2020, possuía 5.713 segurados 
ativos, 1797 aposentados e 268 pensionistas, o que, 
portanto, representa o indicador de 2,77 da relação 
ativos versus inativos para o mesmo período. Quanto 
aos indicadores de arrecadação, o presidente 
informou que a redução da arrecadação apontada no 
relatório a partir do mês de março decorre da 
suspensão das contribuições patronais por força da 
Lei nº 1629/2020 que, dentre outras medidas, 
suspendeu a exigibilidade de contribuições 
previdenciárias devidas ao ISSM e autorizou o 
parcelamento de tais débitos, os quais estarão 
atrelados à cobrança de juros e correção monetária 
conforme a meta atuarial. Dito isso, prosseguiu 
apresentando o Relatório de Gestão Financeira, 
indicando que o ISSM registrou o total de 
R$70.131.784 (setenta milhões, cento e trinta e um 
mil, setecentos e oitenta e quatro reais), de receita e 
R$85.265.753 (oitenta e cinco milhões, duzentos e 
sessenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e três 
reais) de despesa, resultando num déficit financeiro 
de R$15.133.969,15 (quinze milhões, cento e trinta e 
três mil, novecentos e sessenta e nove reais e quinze 
centavos), em virtude da baixa arrecadação com a 
suspensão dos repasses patronais e dos efeitos 
ocasionados pela pandemia. Sobre o cenário 
econômico, o presidente apresentou dados oriundos 
do Relatório Focus que apontam projeções de 2,99% 
para o IPCA e 2% para Selic, ressaltando que o 
crescimento tímido do PIB projetado de 1,17% no 
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início do ano, tornou-se em -4,81% de retração por 
causa da pandemia, o que consequentemente 
impactou a carteira de investimentos do ISSM, que 
atualmente registra -44% da meta atuarial, não 
obstante venha sendo adotadas todas as 
providências possíveis para reverter tal resultado. 
Ressaltou que tal resultado não decorre de eventual 
erro na estratégia do Comitê de Investimentos, pois 
ela continua sendo a mesma adotada no ano 
passado (2019), quando houve o registro de 
superávit da meta atuarial, haja vista que a posição 
da carteira permanece em renda fixa (74%), fundos 
imobiliários e participações(1%), multimercados 
(8%), renda variável (17%) e poupança (0%), sendo, 
portanto, um resultado decorrente da alta volatilidade 
do mercado. Em seguida, o presidente apresentou 
dados sobre a gestão atuarial do RPPS, as atividades 
desenvolvidas pela Controladoria, pelo Setor Jurídico 
e pela Ouvidoria do ISSM, bem como sobre as 
licitações e contratos vigentes. Apresentou, ainda, 
dados relacionados à gestão de pessoas, declinando 
o quantitativo do quadro de pessoal (37 servidores) e 
os cursos de capacitação promovidos pelo Instituto. 
Ademais disso, falou sobre os principais desafios a 
serem enfrentados, dando como exemplo a Emenda 
Constitucional n° 103, de 12 de novembro de 2019, os 
impactos decorrentes da COVID-19, a aderência ao 
Pró-Gestão e o cumprimento de todas as ações 
definidas no Planejamento Estratégico durante a 
pandemia. Reiterou a informação de que ISSM 
obteve a melhor classificação da Bahia no Indicador 
de Situação Previdenciária dos Regimes Próprios de 
Previdência Social (ISP-RPPS), da Secretaria 
Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da 
Economia, ficando entre os 14 RPPSs da Região 
Nordeste que conseguiram o nível B e sendo o único 
RPPS baiano a alcançar a nota B no índice. Ao cabo, 
apresentou o Relatório de Prestação de Contas do 
Conselho Administrativo e Previdenciário e dos 
demais órgãos colegiados do ISSM. Após 
apresentação, o presidente colocou em votação o 
Relatório de Governança Corporativa do 3º trimestre 
de 2020 e o Relatório de Prestação de Contas do 
Conselho Administrativo e Previdenciário, os quais, 
estando em conformidade e não havendo objeções, 
foram declarados aprovados pelos conselheiros, 
para todos os efeitos legais. Dando prosseguimento à 
reunião, passando ao segundo item da pauta, II) 
aprovação da Política de Investimentos de 2021, o 
presidente concedeu a palavra ao convidado 
G U S TAV O  A N D R E O T T I  T U C K M A N T E L ,  
representante da SMI Consultoria, para tratar sobre o 
assunto. Com uso da fala, o consultor teceu breves 
comentários sobre o atual cenário econômico, 
discorrendo sobre a importância da Política de 
Investimentos para a proteção do patrimônio do 
RPPS, cuja proposta em análise segue as diretrizes 
da Secretaria de Previdência (SPREV). Ainda sobre o 
cenário econômico, falou que todos os países 

sofreram grandes perdas em decorrência da 
pandemia da Covid-19, sendo certo afirmar que a 
maior parte deles deve entrar em ritmo de 
recuperação gradual a partir de 2021, a exemplo dos 
Estados Unidos da América (EUA) e Zona do Euro, 
devendo, portanto, ser pontos de atenção em 2021 a 
retomada da economia após o período pandêmico, o 
desenvolvimento e distribuição da vacina de 
imunização, as medidas de estímulos à economia e a 
relação entre a China e os EUA. Sobre o cenário 
brasileiro, discorreu que o Produto Interno Bruto (PIB) 
brasileiro sofreu bastante com o advento da 
pandemia e deve terminar o ano de 2020 com queda 
de aproximadamente 5%, devendo demorar alguns 
anos para voltar ao nível observado em 2019, haja 
vista os indicadores de atividade econômica que 
demostram baixo ritmo de crescimento. Outrossim, 
discorreu que em 2021 o mercado de trabalho 
brasileiro estará bastante deteriorado por causa dos 
efeitos da pandemia, já sendo atualmente 
contabilizado -13,80% de taxa de desemprego. No 
que toca ao IPCA, informou que a inflação passou de 
níveis controlados para resultados muito baixos ao 
longo de 2020, o que deve ser uma mesma realidade 
em 2021. Informou, ainda, que o Comitê de Política 
Monetária (COPOM) decidiu manter a Selic em 2% 
após sucessivos cortes. Ademais disso, o consultor 
falou sobre o cenário fiscal brasileiro, alegando que o 
ano de 2020 trouxe uma deterioração profunda nas 
contas públicas, notadamente com a queda na 
arrecadação e o aumento de gastos no combate à 
pandemia da Covid-19, fazendo com que haja o 
comprometimento de aproximadamente 96% do PIB, 
cenário este que se projeta como um desafio para 
2021, tendo em vista que o risco-país tende a 
aumentar no início do próximo ano. Dito isso, indicou 
os três principais pontos de observação em 2021, 
sendo eles a agenda de reformas do governo, os 
indicadores da economia (IPCA, PIB, Selic e Câmbio) 
e o cenário fiscal brasileiro. Falando sobre 
indicadores, apresentou as projeções para 2020 e 
2021, respectivamente: IPCA, 2,99% e 3,10%; PIB, -
4,81% e 3,42%; Câmbio, R$ 5,40 e R$ 5,20; e Selic, 
2% e 2,75%. Após profundas considerações sobre o 
cenário econômico, o consultor passou a apresentar 
a Política de Investimentos de 2021, discorrendo que 
seu principal objetivo é estabelecer a forma de 
g e r e n c i a m e n t o  d o s  i n v e s t i m e n t o s  e  
desinvestimentos dos recursos financeiros do RPPS, 
considerando os fatores de liquidez, transparência, 
solvência, risco e segurança. Seguiu discorrendo que 
o período de vigência da Política de Investimentos de 
2021 é de 01/01 até 31/12, e que, embora a vigência 
seja anualizada, as estratégias de alocação visam 
um período de 3 a 5 anos, em observância à 
Resolução CMN n° 3.922/2010. Ademais disso, 
informou que a meta de rentabilidade corresponde o 
resultado da soma do retorno esperado (taxa%) mais 
o índice de referência (IPCA/INPC), destacando, 
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entretanto, que a meta atuarial para 2021 é de 5,47%. 
Informou, ainda, que o modelo de gestão adotado 
pelo ISSM é de gestão própria, o que possibilita 
eventuais alterações da Política de Investimentos 
pelos próprios responsáveis pela gestão de recursos 
do RPPS, conforme preconiza o inc. I, §1°, art. 15, da 
Resolução CMN n° 3.922/2010. Em seguida, aduziu 
que a Política de Investimentos prevê as 
competências de todos os órgãos e agentes 
participantes da gestão dos investimentos do RPPS, 
nos termos do §6°, art. 1°, da reportada Resolução. 
Outrossim, aduziu que a Politica de Investimentos 
também prevê estratégias de investimentos e 
desinvest imentos em alguns incisos dos 
seguimentos de renda fixa, renda variável e 
investimentos estruturados, com o objetivo de, 
sobretudo, buscar uma estratégia mais ativa. Nesse 
sentido, informou quais são os limites de aplicações 
do RPPS, de acordo com os enquadramentos de 
cada fundo, ressaltando que é vedada a aplicação em 
fundos multimercados que aloquem mais de 50% do 
patrimônio em FIP e FII. Ato contínuo, falou sobre a 
importância de investimentos no exterior, 
especificamente nos fundos enquadrados no art. 9° 
da Resolução CMN n° 3.922/2010. Explicou como a 
Política de Investimentos estabelece os mecanismos 
de gestão de risco, diferenciando os tipos de risco de 
mercado, de crédito e de liquidez. Falou sobre o plano 
de cont ingência previsto na Polí t ica de 
Investimentos, esclarecendo que podem ser 
adotadas algumas medidas extremas para 
readequação da carteira, tais quais, descumprimento 
dos limites e requisitos dos regramentos vigentes, 
excessiva exposição a riscos ou de potenciais perdas 
dos recursos e, ainda, ultrapassar os limites de 
riscos. Não obstante, ressaltou que a Política de 
Investimentos prevê mecanismos de maior 
segurança e transparência com os processos de 
credenciamento, abertura de carteiras e 
disponibilização de resultados. Dessa forma, 
concluiu que a Política de Investimentos está 
bastante estruturada e em conformidade com os 
regramentos vigentes, bem como a carteira do 
Instituto está bem posicionada diante do atual cenário 
econômico. Com a palavra, o presidente informou 
que o Comitê de Investimentos participou de todo 
processo de elaboração da Política de Investimentos 
de 2021 junto à SMI Consultoria, tendo, inclusive, 
sugerido pontuais alterações que foram aprovadas 
na sua 38° reunião extraordinária, cujo inteiro teor já 
fora previamente disponibilizado a todos os 
conselheiros, para apreciação. Dito isso, o presidente 
colocou em votação a Política de Investimentos de 
2021, que, tendo sido achada em conformidade e não 
havendo objeções, foi declarada aprovada pelo 
Conselho Administrativo e Previdenciário, para todos 
os efeitos legais.  Passado para o terceiro item da 
pauta, III) manifestação sobre a proposta de 
parcelamento das contribuições patronais, o 

presidente informou que ainda não recebeu da 
Administração a referida proposta, cuja minuta já está 
em fase de elaboração e, tão logo possível, será 
encaminha à Presidência, haja vista que ainda está 
no prazo legal, razão pela qual a aludida pauta será 
remanejada para uma próxima reunião extraordinária 
a ser convocada para tal finalidade, oportunidade em 
que os conselhei ros serão prev iamente 
comunicados. Por fim, considerando o último item da 
pauta, VI) o que ocorrer, o presidente informou que 
calendário de reuniões ordinárias de 2020 foi 
devidamente cumprido, destacando, ainda, a 
possibilidade de ser convocada uma reunião 
extraordinária para manifestação sobre a proposta de 
parcelamento das contribuições patronais, como dito 
alhures. E nada mais havendo passível de registro, o 
presidente do Conselho Administrat ivo e 
Previdenciário, PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES, encerrou a reunião 
agradecendo a presença de todos e eu, MATEUS 
REISSURREIÇÃO DA SILVA, na qualidade de 
secretário designado pela Portaria n° 72/2019, de 23 
de agosto de 2019, lavrei a presente ata de reunião 
que vai por mim, ___________________________, 
e pelos demais assinada. 

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

Diretor Superintendente do ISSM
Presidente e membro nato do Conselho Administrativo 

e Previdenciário

HÉLDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

Membro nato do Conselho Administrativo e 
Previdenciário

JOSÉ MAURICIO BORGES DE MENEZES 
Subsecretário da Fazenda no exercício da substituição

Membro nato do Conselho Administrativo e 
Previdenciário

RAFAEL COUTO RIBEIRO
Representante da Procuradoria-Geral do Município

Membro do Conselho Administrativo e Previdenciário

KELLY LAGO SANTOS FARIAS
Representante dos servidores do Poder Executivo

Membra do Conselho Administrativo e Previdenciário 

JOSÉ MARCELO DE SANTANA 
Representante do Sindicato dos Professores da Rede 

Pública Municipal
Membro do Conselho Administrativo e Previdenciário 

GISELE SANTOS DA SILVA
Representante dos servidores do Poder Legislativo

Membra do Conselho Administrativo e Previdenciário 
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PORTARIA Nº 213/2020
DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020

“Promove o servidor, dentro da mesma 
classe de cargos a que pertence, nos 
termos do Plano de Carreira, Cargos e 
Vencimentos dos Servidores Públicos 
do Quadro de Provimento Efetivo da 
Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público – STT”.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  T R Â N S I T O  E  
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da Lei Orgânica do Município; Lei nº. 407, de 30 
de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de maio de 2006; 
Lei nº 1610 de 19 de dezembro de 2019; Lei nº 758, 31 de 
outubro de 2006; Lei nº 774, de 22 de janeiro de 2007; Lei 
nº. 807, de 24 de julho de 2007; Lei nº. 1143, de 18 de 
março de 2011; Lei nº. 1144, de 18 de março de 2011; Lei 
nº. 1271, de 24 de julho de 2013; 

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício, conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo nº 159/2020.

RESOLVE:

Art.1º. Promover o servidor DENILTON DE JESUS 
SANTOS, Agente de Fiscalização de Trânsito e 
Transporte, matrícula nº 1033, para o nível II, dentro da 
mesma classe de cargos a que pertence.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 26 de 
novembro de 2020.
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GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 27 DE NOVEMBRO DE 2020.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº 214/2020
DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020

“Promove o servidor, dentro da 
mesma classe de cargos a que 
pertence, nos termos do Plano de 
Carreira, Cargos e Vencimentos dos 
Servidores Públicos do Quadro de 
P r o v i m e n t o  E f e t i v o  d a  
Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público – STT”.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  T R Â N S I T O  E  
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da Lei Orgânica do Município; Lei nº. 407, de 30 
de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de maio de 2006; 
Lei nº 1610 de 19 de dezembro de 2019; Lei nº 758, 31 de 
outubro de 2006; Lei nº 774, de 22 de janeiro de 2007; Lei 
nº. 807, de 24 de julho de 2007; Lei nº. 1143, de 18 de 
março de 2011; Lei nº. 1144, de 18 de março de 2011; Lei 
nº. 1271, de 24 de julho de 2013; 

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício, conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo nº 160/2020.

RESOLVE:

Art.1º. Promover a servidora DUCILEIDE ALMEIDA 
NAZARÉ, Agente de Fiscalização de Trânsito e 
Transporte, matrícula nº 101254, para o nível II, dentro da 
mesma classe de cargos a que pertence.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 26 de 
novembro de 2020.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 27 DE NOVEMBRO DE 2020.

  
ALFREDO BRAGA DE CASTRO

Diretor Superintendente

PORTARIA Nº 215/2020
DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020

“Promove o servidor, dentro da mesma 
classe de cargos a que pertence, nos 
termos do Plano de Carreira, Cargos e 
Vencimentos dos Servidores Públicos 
do Quadro de Provimento Efetivo da 
Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público – STT”.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  T R Â N S I T O  E  
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da Lei Orgânica do Município; Lei nº. 407, de 30 
de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de maio de 2006; 
Lei nº 1610 de 19 de dezembro de 2019; Lei nº 758, 31 de 
outubro de 2006; Lei nº 774, de 22 de janeiro de 2007; Lei 
nº. 807, de 24 de julho de 2007; Lei nº. 1143, de 18 de 
março de 2011; Lei nº. 1144, de 18 de março de 2011; Lei 
nº. 1271, de 24 de julho de 2013; 

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício, conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo nº 161/2020.

RESOLVE:

Art.1º. Promover o servidor ELTON CLAYTON COSTA 
BONFIM, Agente de Fiscalização de Trânsito e 
Transporte, matrícula nº 1089, para o nível II, dentro da 
mesma classe de cargos a que pertence.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 26 de 
novembro de 2020.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 27 DE NOVEMBRO DE 2020.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº 216/2020
DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020

“Promove o servidor, dentro da mesma 
classe de cargos a que pertence, nos 
termos do Plano de Carreira, Cargos e 
Vencimentos dos Servidores Públicos do 
Quadro de Provimento Efetivo da 
Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público – STT”.
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O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  T R Â N S I T O  E  
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da Lei Orgânica do Município; Lei nº. 407, de 30 
de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de maio de 2006; 
Lei nº 1610 de 19 de dezembro de 2019; Lei nº 758, 31 de 
outubro de 2006; Lei nº 774, de 22 de janeiro de 2007; Lei 
nº. 807, de 24 de julho de 2007; Lei nº. 1143, de 18 de 
março de 2011; Lei nº. 1144, de 18 de março de 2011; Lei 
nº. 1271, de 24 de julho de 2013;

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício, conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo nº 162/2020.

RESOLVE:

Art.1º. Promover o servidor FILIPI JOSÉ MAGALHÃES 
CORREIA, Agente de Fiscalização de Trânsito e 
Transporte, matrícula nº 101365, para o nível II, dentro da 
mesma classe de cargos a que pertence.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 26 de 
novembro de 2020.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 27 DE NOVEMBRO DE 2020.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº 217/2020
DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020.

“Promove o servidor, dentro da mesma 
classe de cargos a que pertence, nos 
termos do Plano de Carreira, Cargos e 
Vencimentos dos Servidores Públicos 
do Quadro de Provimento Efetivo da 
Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público – STT”.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da Lei Orgânica do Município; 
Lei nº. 407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de 
maio de 2006; Lei nº 1610 de 19 de dezembro de 2019; Lei 
nº 758, 31 de outubro de 2006; Lei nº 774, de 22 de janeiro 
de 2007; Lei nº. 807, de 24 de julho de 2007; Lei nº. 1143, de 
18 de março de 2011; Lei nº. 1144, de 18 de março de 2011; 
Lei nº. 1271, de 24 de julho de 2013;

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício, conforme comprovação nos 
autos do Processo Administrativo nº 163/2020.

RESOLVE:

Art.1º. Promover o servidor HERCULES SILVA DOS 
SANTOS, Agente de Fiscalização de Trânsito e Transporte, 
matrícula nº 101348, para o nível II, dentro da mesma classe 
de cargos a que pertence.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 26 de novembro 
de 2020.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 27 DE NOVEMBRO DE 2020.
  

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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