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DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

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

NOMEAR  ANTONIO DE ALMEIDA SANTANA, parao 

cargo de GERENTE, símbolo GES IV, da estrutura da 

Secretaria de Serviços Públicos - SESP, em  01 de 
fevereiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 0 1 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

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

NOMEAR  ANA JOANITA FERREIRA BARBOSA, parao 

cargo de ASSESSOR TÉCNICO II, símbolo GAS II, da 

estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Cidadania -S EDES, em 0 1 de fevereiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 0 1 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

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

NOMEAR  LENISE GUEDES DOS ANJOS, parao cargo 

de SUPERVISOR DE SERVIÇOS, símbolo GES V, da 

estrutura da Secretaria de Esporte, e Lazer e Juventude - 

SEJUV, em 0 1 de fevereiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 0 1 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

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

NOMEAR  FABIANE SILVA DE SOUZA, parao cargo de 

SUPERVISOR DE SERVIÇOS, símbolo GES V, da 

estrutura da Secretaria de Serviços Públicos - SESP, em  

01 de fevereiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 0 1 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

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

NOMEAR  JUCILEIDE DE OLIVEIRA SANTOS, parao 

cargo de ASSESSOR TÉCNICO II, símbolo GAS II, da 

estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Cidadania -S EDES, em 0 1 de fevereiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 0 1 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

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

NOMEAR  NIVALDO DE OLIVEIRA BESSA FILHO, 

parao cargo de GERENTE, símbolo GES IV, da estrutura 

da Secretaria da Cultura - SECULT, em  01 de fevereiro de 
2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 0 1 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

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

NOMEAR  NAIANA DOS SANTOS CUNHA, parao cargo 

de GERENTE, símbolo GES IV, da estrutura da Secretaria 

do Governo -S EGOV, em 0 1 de fevereiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 0 1 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

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

NOMEAR  LUIZ DE FRANÇA FIGUEREDO DA PAIXÃO 

JUNIOR, parao cargo de GERENTE, símbolo GES IV, da 

estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Cidadania -S EDES, em 0 1 de fevereiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 0 1 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

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

NOMEAR  GILSON PINHEIRO DE MELO, parao cargo 

de SECRETARIO EXECUTIVO II, símbolo GAS IV, da 

estrutura da Secretaria de Esporte, e Lazer e Juventude - 

SEJUV, em 0 1 de fevereiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 0 1 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

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

NOMEAR  TATIANE PATRICIA DA SILVA SANTOS, 

parao cargo de GERENTE, símbolo GES IV, da estrutura 

da Secretaria da Educação - SEDUC, em  01 de fevereiro 
de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 0 1 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

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

NOMEAR  RYCHELE CLEYSE DOS ANJOS SILVA, 

parao cargo de SUPERVISOR DE SERVIÇOS, símbolo 

GES V, da estrutura da Secretaria do Governo - SEGOV, 

em 0 1 de fevereiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 0 1 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

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

NOMEAR  CLAUDIA GUEDES COELHO MARTINS, 

parao cargo de SUPERVISOR DE SERVIÇOS, símbolo 

GES V, da estrutura da Secretaria da Cultura - SECULT, 

em 0 1 de fevereiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 0 1 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

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

NOMEAR  CONSUELO DOS SANTOS FIUZA DE 

SENA, parao cargo de GERENTE, símbolo GES IV, da 

estrutura da Secretaria de Serviços Públicos - SESP, em 

01 de fevereiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 0 1 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

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

NOMEAR  BARBARA MARIA PIO DIAS AMARAL, 

parao cargo de GERENTE, símbolo GES IV, da estrutura 

da Prefeitura Avançada da Costa de Camaçari - , em  01 
de fevereiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 0 1 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

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

NOMEAR MARIA MARINEIDE DE OLIVEIRA DA 

PAIXAO, parao cargo de SUPERVISOR DE SERVIÇOS, 

símbolo GES V, da estrutura da Secretaria da Saúde- 

SESAU, em 0 1 de fevereiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 0 1 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

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

NOMEAR BRUNO CERQUEIRA CAMPOS, parao cargo 

de GERENTE, símbolo GES IV, da estrutura da Secretaria 

da Saúde-S ESAU, em 0 1 de fevereiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 0 1 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

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

NOMEAR  ELISETE SANTOS FAGUNDES, parao cargo 

de COORDENADOR, símbolo GES II, da estrutura da 

Secretaria da Educação - SEDUC, em  01 de fevereiro de 
2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 0 1 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

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

NOMEAR  MILEIDE DOS SANTOS PORTUGAL, parao 

cargo de GERENTE, símbolo GES IV, da estrutura da 

Secretaria da Educação - SEDUC, em  01 de fevereiro de 
2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 0 1 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 93/ 2021
DE 05 DE AGOSTO DE 2021

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 
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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 05 DE AGOSTO 
DE 2021

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

NOTA INFORMATIVA Nº 002/2021
A REDE CEGONHA E ASSISTÊNCIA PRÉ-

NATAL NA ATENÇÃO
PRIMÁRIA À SAÚDE NO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI - BA

No contexto da assistência integral à saúde da mulher, a 
assistência pré-natal deve ser organizada para atender 
às reais necessidades da população de gestantes e 

parceiros, mediante a utilização dos conhecimentos 
técnico-científicos existentes e dos meios e recursos 
disponíveis mais adequados para cada caso. 

O objetivo do acompanhamento pré-natal é assegurar o 
desenvolvimento da gestação permitindo o nascimento de 
uma criança saudável, sem impacto para a saúde materna, 
inclusive abordando aspectos psicossociais e as 
atividades educativas preventivas. 

A Atenção de saúde deve ser a porta de entrada 
preferencial da gestante na rede de atenção à de saúde, 
pois é o ponto de atenção estratégico para melhor acolher 
suas necessidades, inclusive proporcionando um 
acompanhamento longitudinal e continuado. 

Neste sentido, o acesso ao primeiro contato, atributo 
essencial da atenção primária à saúde, deve ser entendido 
como a capacidade de incorporar na sua prática, o 
acolhimento à demanda espontânea, através da estratégia 
intitulada “acesso avançado”, assim como garantir o 
atendimento a agenda da demanda programada, 
considerando-se a existência dos diversos programas 
nacionais de saúde, estruturados por diferentes áreas 
técnicas.

As equipes de atenção primária à saúde devem se 
responsabilizar pela população de sua área de 
abrangência. As ações em saúde referentes a linha de 
cuidado materno-infantil devem prever a captação precoce 
das gestantes e estratégias em todos os níveis de atenção 
mantendo a coordenação do cuidado através das 
unidades Básicas de Saúde (Unidades de Saúde da 
Família e tradicionais).

As equipes da atenção primária deverão procurar 
conhecer ao máximo a população adscrita de mulheres em 
idade fértil e, sobretudo aquelas que demonstram 
interesse em engravidar e/ou já têm filhos e participam das 
atividades de planejamento reprodutivo. Integrando em 
sua prática, ações de caráter individual e coletivo, que 
tenham um amplo espectro dentro do leque da promoção, 
da prevenção e do tratamento de agravos e recuperação 
da saúde.

É importante que as equipes da atenção primária atentem 
para a inclusão da parceria sexual na programação de 
cuidados em saúde, ofertando o pré-natal da parceria em 
sua integralidade. Quanto maior o vínculo entre a pessoa 
grávida, sua parceria com a equipe, e quanto mais 
acolhedora fora UBS/USF, maiores serão as chances de 
aconselhamentos pré-concepcionais, detecção precoce 
da gravidez e início precoce do pré-natal (MS 2016, 
Caderno 32).

A Rede Cegonha foi instituída no âmbito do Sistema Único 
de Saúde – SUS e consiste numa rede de cuidados 
visando assegurar à pessoa o direito ao planejamento 
reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e 
ao puerpério, bem como, proporcionar à criança o direito a 
um nascimento seguro e a um crescimento e 
desenvolvimento saudável.
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A Portaria Nº 1.459 GM/MS, de 24 de junho de 2011, que 
instituiu a Rede Cegonha, estabelece como princípios:

I - O respeito e proteção dos direitos humanos;

II - O respeito à diversidade cultural, religiosa, 

étnica e racial;

III - A promoção da equidade;

IV - O enfoque de gênero;

V - A garantia dos direitos sexuais e dos direitos 

reprodutivos de mulheres, homens, jovens e 

adolescentes; e

VI - A participação e a mobilização social.

Os objetivos da Rede Cegonha são:

I - Fomentar a implementação de novo modelo de 

atenção à saúde da mulher e à saúde da criança 

com foco na atenção ao parto, ao nascimento, ao 

crescimento e ao desenvolvimento da criança de 

zero aos vinte e quatro meses;

          II - Organizar a Rede de Atenção à saúde materna 

e Infantil para que esta garanta acesso, 

acolhimento e resolutividade; e

       III - Reduzir a mortalidade materna e infantil com 

ênfase no componente neonatal.

A organização da Rede Cegonha deve possibilitar o 

provimento contínuo de ações de atenção à saúde 

materna e infantil, mediante a articulação dos distintos 

pontos da Rede de Assistência à Saúde, a partir das 

seguintes diretrizes:

I - Garantia do acolhimento com avaliação e 

classificação de risco e vulnerabilidade, 

ampliação do acesso e melhoria da qualidade do 

pré-natal; 

II - Garantia de vinculação da gestante à unidade 

de referência e ao transporte seguro; 

III - Garantia das boas práticas e segurança na 

atenção ao parto e nascimento; 

IV - Garantia da atenção à saúde das crianças de 

zero a vinte e quatro meses com qualidade e 

resolutividade; e 

V - Garantia de acesso às ações do planejamento 

reprodutivo.

A Rede Cegonha é formada por quatro componentes, 
dentre eles pré-natal e o puerpério e atenção integral à 
saúde da criança, com as seguintes ações a serem 
desenvolvidas pela Equipe da Atenção Primária:

a) Componente Pré-Natal:

a) Realização de pré-natal na Unidade Básica de 

Saúde (UBS/USF) com captação precoce da 

gestante e qualificação da atenção; 

b) Acolhimento às intercorrências na gestação 

com avaliação e classificação de risco e 

vulnerabilidade;

c) Acesso ao pré-natal de alto de risco em tempo 

oportuno; 

d) Realização dos exames de pré-natal de risco 

habitual e de alto risco e acesso aos resultados 

em tempo oportuno;

e) Vinculação da gestante desde o pré-natal ao 

local em que será realizado o parto; 

f) Qualificação do sistema e da gestão da 

informação; 

g)  Implementação de est ratégias de 

comunicação social e programas educativos 

relacionados à saúde sexual e à saúde 

reprodutiva; 

h) Prevenção e tratamento das IST/HIV/Aids e 

Hepatites; e

i) Apoio às gestantes nos deslocamentos para as 

consultas de pré-natal e para o local em que será 

r e a l i z a d o  o  p a r t o ,  o s  q u a i s  s e r ã o  

regulamentados em ato normativo específico.

b) Componente puerpério e atenção integral à saúde 
da criança:

a) Promoção do aleitamento materno e da 

alimentação complementar saudável; 

b) Acompanhamento da puérpera e da criança na 

atenção básica com visita domiciliar na primeira 

semana após a realização do parto e nascimento;

c) Busca ativa de crianças vulneráveis; 

d)  Implementação de est ra tég ias de 

comunicação social e programas educativos 

relacionados à saúde sexual e à saúde 

reprodutiva; 

e) Prevenção e tratamento das IST/HIV/Aids e 

Hepatites; e 

f) Orientação e oferta de métodos contraceptivos.

A Rede Cegonha visa principalmente que a gestante 
em Camaçari/Bahia:
a) tenha um parto e nascimento humanizado, 
dentro das práticas baseadas em evidência;
b) utilize da organização dos serviços de saúde 
enquanto uma rede de atenção à saúde (RAS);
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c) tenha um acolhimento, com classificação de 
risco em todos os pontos de atenção;

d) seja vinculada à maternidade;

e) não peregrine nos serviços; e

f) realize os exames de rotina com resultados em 
tempo oportuno.

Considerando as orientações do Caderno da Atenção 
Básica nº. 32, do Ministério da Saúde, Secretaria de 
Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. 
Atenção ao pré-natal de baixo risco. Brasília, DF; 2012. 
(Série A. Normas e Manuais Técnicos);

Considerando a Portaria Nº 1.130/GM/MS, de 05 de 
agosto de 2015, que institui a Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) no 
âmbito do SUS; que dispõem da estratégia da alta 
qualificada do recém-nascido da maternidade, com 
vinculação da dupla mãe-bebê à Atenção Básica, de 
forma precoce, para continuidade do cuidado, a exemplo 
da estratégia do “5º Dia de Saúde Integral”, que se 
traduz em um conjunto de ações de saúde essenciais 
a serem ofertadas para a mãe e bebê pela rede Atenção 
Básica à Saúde no primeiro contato após a alta da 
maternidade;

Considerando a Portaria nº. 2669/GM/MS, de 03 de 
novembro de 2009, que estabelece prioridades, objetivos 
e metas do Pacto pela Vida, com destaque para a 
redução da mortalidade materna e infantil;

Considerando o compromisso internacional assumido 
pelo Brasil em 2015 “Transformando o Nosso Mundo: A 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável” 
(A/70/L.1),itens 3.1; 3.2; 3.4;

Considerando a Portaria nº. 569/GM/MS, de 01 de junho 
de 2000 que institui o Programa de Humanização no Pré-
natal e Nascimento, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS);

Considerando a Portaria nº. 1.820/GM/MS, de 13 de 
agosto de 2009, que dispõe sobre os direitos e deveres 
dos usuários da saúde:

Considerando a Portaria de nº. 1.459/GM/MS, de 24 de 
junho de 2011, que institui no âmbito do Sistema Único de 
Saúde – SUS, a Rede Cegonha;

Considerando Portaria nº. 2.979/GM/MS de 12 de 
novembro de 2019, que Institui o Programa Previne 
Brasil, que estabelece novo modelo de financiamento de 
custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do 
Sistema Único de Saúde;
Considerando o Programa Estadual de Triagem Pré-
Natal em Papel Filtro na Rede Cegonha, abril 2003, que 
destaca a importância da Triagem Pré-Natal, com a 
finalidade de rastrear doenças infecciosas, que se 
presentes durante a gravidez e não diagnosticadas e 
tratadas adequadamente, podem causar danos à saúde 
do feto e da gestante, permitindo o diagnóstico e 

tratamento precoce, reduzindo o impacto do avanço da 
morbidade, suas sequelas e a mortalidade gerada por 
elas;

Considerando o Parecer n°. 259/2016 do Conselho 
Federal de Enfermagem, sobre a realização por Técnico 
e/ou auxiliar de enfermagem devidamente treinado e sob 
a supervisão do enfermeiro de teste rápido para triagem 
do HIV, Sífilis e Hepatites Virais. Disponível em: 
<http://www.cofen.gov.br/parecer-de-conselheiro-n-
2592016_46252.html>. Acesso em: 27 de junho de 2021;

Considerando a Portaria nº. 006/2019 de 27 de março 
de 2019 que Institui o Fluxo e Critérios de 
encaminhamentos de Gestantes na assistência Pré-
Natal do Município de Camaçari-Ba.

Considerando a C.I.nº. 23/2021, de 14 de abril de 2021, 
da Secretaria Municipal de Saúde - Mobilização 
Municipal para Ampliação da Oferta de Testes Rápidos 
IST´s;

Considerando a necessidade de adotar medidas 
destinadas a assegurar a melhoria do acesso, da 
cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal, 
da assistência ao parto e puerpério e da assistência à 
criança no âmbito do município de Camaçari; 

Considerando a Portaria nº. 024/2021de 16 de março de 
2021, do Secretário de Saúde de Camaçari que 
estabelece como estratégia de organização do 
agendamento de atendimentos, consultas e reuniões nas 
Unidades de Saúde da Atenção Básica, o modelo 
conhecido como “Acesso Avançado”; e

Considerando Resolução CIB nº. 103/2021 - Dispõe 
sobre a ampliação da oferta de testagem rápida para HIV, 
Sífilis, Hepatites B e C em todas as Unidades de Saúde 
do Estado da Bahia.

A Diretoria responsável pela Atenção Básica de Saúde, 
através da Área Técnica - Saúde da Mulher,

RESOLVE

Informar que as Equipes das Unidades Básicas de Saúde 
e as Equipes de Saúde da Família do município de 
Camaçari devem:

REALIZAR captação precoce de gestantes para iniciar o 
pré-natal antes da 12ª semana (Conforme fluxograma de 
Acesso ao Pré-Natal Tipo I - anexo III);

REALIZAR orientação para todas as gestantes e suas 
famílias sobre a importância do comparecimento a todas 
as consultas agendadas no pré-natal e a realização dos 
exames de rotina solicitados; 

REALIZAR a garantia, sem obstáculos, da presença de 
um acompanhante de livre escolha da mulher, em todas 
as consultas e atendimentos relacionados ao pré-natal e 
puerpério, podendo ser a parceria, alguém da família, 
amigo(a) ou, a doula conforme preconiza a Carta dos 
Direitos aos usuários do SUS.
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REALIZAR teste rápido de gravidez, em todas as 
mulheres em idade fértil, com relato de suspeita de 
gravidez ou sinais e sintomas sugestivos de gestação;

REALIZAR o cadastro no Sistema de Informação E-SUS 
e/ou Prontuário Eletrônico do Cidadão, com vinculação da 
gestante à Equipe, além de fornecera Caderneta da 
Gestante, preenchida com as devidas informações;

REALIZAR em todas as gestantes e suas parcerias 
sexuais,os testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites virais 
(B e C), após consentimento e aconselhamento pré e pós-
teste, no primeiro contato com as UBS/USF. Os testes 
rápidos devem ser ofertados nos dois turnos de 
funcionamento da Unidade de Saúde, todos os dias da 
semana. Os Testes Rápidos devem ser repetidos no 3º 
trimestre da gestação, em todas as gestantes e parcerias, 
a partir da 28ª semana de gestação;

REALIZAR em todas as gestantes a coleta para Triagem 
Pré-Natal em Papel Filtro da APAE, para diagnóstico de 
HIV/HTLV, Toxoplasmose IgM, Citomegalovírus IgM, Sífilis 
Total, HBsAg, Hepatite C, Hemoglobinopatias. A coleta 
para Triagem Pré-natal em Papel Filtro deve ser realizada 
nos dois turnos de funcionamento da Unidade de Saúde, 
todos os dias da semana, no primeiro contato com a 
UBS/USF. A Triagem Pré-Natal em Papel Filtro da APAE 
deve ser repetida no 3º trimestre da gestação, em todas as 
gestantes, a partir da 28ª semana da gestação. A coleta, 
secagem, acondicionamento e o transporte da amostra do 
material biológico em Papel Filtro-APAE, deverá seguir o 
descritivo do anexo I.

REALIZAR a solicitação, para a gestante, dos demais 
exames laboratoriais de rotina Pré-natal de Risco Habitual, 
não contemplado por Teste Rápido ou Triagem Pré-Natal:

a) Hemograma

b) Tipagem sanguínea e fator Rh

c) Coombs indireto (se for Rh negativo)

d) Glicemia em jejum;

e) Sumário de urina (tipo I);

f) Urocultura

g) Colpocitologia oncótica;

h) Microflora vaginal;

i) Parasitológico de fezes (se houver indicação)

j) Ultrassonografia obstétrica (não é obrigatório), 

com a função de verificar a idade gestacional.

REALIZAR na UBS/USF os testes rápidos de HIV, sífilis e 
hepatites virais (B e C)da parceria, e SOLICITAR os 
demais exames laboratoriais conforme orientação na 
contracapa da Caderneta de Gestante MS 2020 (Pré-natal 
do Parceiro):

a) Hemoglobina (Hb) e Hematócrito (Ht);

b) Grupo sanguíneo e fator Rh;

c) Glicemia em jejum;

d) Sumário de urina (tipo I);

e) Colesterol HDL;

f) Colesterol LDL;

g) Colesterol Total;

h) Lipidograma

TODOS OS PROFISSIONAIS de Nível Superior (NS) 
treinados DEVERÃO realizar aconselhamento e 
aplicação dos testes rápido sem gestantes e na 
população em geral, para triagem do HIV, Sífilis e 
Hepatites Virais (B e C), bem como, emitir laudos. É 
imprescindível que faça a anotação em prontuário, com 
data e hora do procedimento, aspecto do local de 
punção, desconforto decorrente da perfuração 
necessária, resultados encontrados, orientações 
efetuadas, assinatura, nome completo e carimbo. O 
técnico de Enfermagem e/ou Auxiliar de Enfermagem 
poderá realizar o procedimento sob supervisão do 
enfermeiro, entretanto não poderá emitir laudo, que é 
privativo do enfermeiro ou profissional de nível superior. 

REALIZAR a avaliação/atualização da situação de 
vacinação da gestante, através do seu cartão de 
imunização, conforme calendário nacional de vacinação;

REALIZAR as consultas do pré-natal de gestação de 
risco habitual, de forma intercalada com o profissional 
médico, agendando o retorno conforme o seguinte 
cronograma, segundo semana gestacional: 

a) até a 28ª semanas: mensalmente;
b) de 28ª a 36ª: quinzenalmente; e
c) da 36ª a 41ª: semanalmente. 

NÃO EXISTE ALTA DO PRÉ-NATAL.
ELE SÓ ACABARÁ QUANDO OCORRER O 

NASCIMENTO DA CRIANÇA

REALIZAR encaminhamento seguro da gestante e 
parceria para o pré-natal odontológico, orientando os 
profissionais da Equipe de Saúde Bucal, da importância 
do registro de atendimento da consulta nos sistemas de 
informação, prontuário e na Caderneta de Gestante MS 
2020, Pag.18, e o registro do pré-natal odontológico da 
parceria na contracapa.

REALIZAR encaminhamento seguro da gestante para o 
profissional Ginecologista/Obstetra da UBS de 
referência quando a gestação for classificada como de 
Alto Risco, através da “ficha de referência”, sem prejuízo 
da manutenção do vínculo com a equipe e a garantia de 
agendamento de retorno com a unidade de origem.

O encaminhamento da gestante de Alto Risco Tipo I, para 
uma Segunda Opinião Formativa (SOF) deverá ser 
realizado através da “ficha de referência” e “Guia SUS I” 
pelo profissional Ginecologista/Obstetra da UBS de 
referência da USF, com agendamento realizado pelo 
CRM (Sistema de Regulação da sua unidade de origem 
da gestante). Exemplo SOF de: Endocrinologista, 
Cardiologista, Neurologista, Psiquiatra, etc.” (Conforme 
fluxo de Pré-Natal tipo I e II - anexo II).
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O encaminhamento da gestante ao Pré-natal de Alto 
R isco ,  t ipo  I I ,  deverá  ser  rea l i zado  pe lo  
Ginecologista/Obstetra da UBS de referência da USF, 
após preenchimento e entrega da “ficha de referência” e 
“Guia SUS I”.

A gestante será redirecionada para a USF de origem. O 
agendamento do Pré-Natal de Alto Risco tipo II, será 
solicitado pela USF de referência, e realizado pela 
Gerência de Regulação do Distrito Sanitário da Unidade 
de Origem da Usuária/Gestante. (Conforme fluxo de Pré-
Natal tipo I e II - anexo II).

REALIZAR o estímulo ao parto natural, informando 
sobre os benefícios do parto fisiológico sobre o parto 
artificial, através da elaboração do "Plano de Parto" 
juntamente com a gestante e parceria. 

REALIZAR até 42 dias após o parto, a consulta puerperal 
de todas as gestantes e aos recém-nascidos, 
assegurando a garantia do acesso através da “Consulta 
do Dia”, preconizada pela estratégia do “acesso 
avançado”, contemplando o “5º Dia de Saúde Integral”, 
que se traduz em um conjunto de ações de saúde 
essenciaisa serem ofertadas para a mãe e recém-
nascidos pelas UBS/USF, no primeiro contato após a alta 
da maternidade, incluindo avaliação física, nutricional e 
psicológica do binômio mãe-bebê, e a oferta orientada e 
personalizada do método contraceptivo para a puérpera. 

Camaçari-BA, 22 de julho de 2021. 

ELAINE TEIXEIRA DE OLIVEIRA
DIRETORA

PAULLA GREICY MARQUES AMORIM BLOISI
COORDENADORA

NORMA TECLÂNIA TEIXEIRA DUPLAT
ÁREA TÉCNICA SAÚDE DA MULHER

DR. ROBERTO DIAS FONTES
ÁREA TÉCNICA SAÚDE DA MULHER

ORIENTAÇÕES SOBRE A COLETA DE 
MATERIAL BIOLÓGICO
TRIAGEM PRÉ NATAL

Anexo - I

Atentar para a secagem, acondicionamento e 
transporte da amostra de triagem pré-natal, referente 
ao novo fluxo municipal:

Ø Comunicar a gestão a necessidade de capacitação 

dos profissionais de saúde para realização de 

procedimentos de coleta de material biológico através da 

punção digital, sempre que necessário.

Ø Após depositar o sangue nas áreas delimitadas do 

papel filtro, colocar para secar no “suporte de secagem” 

em posição horizontal, em temperatura ambiente de 15° 

a 20°C por cerca de 3 horas, até atingir a cor marrom 

avermelhada.

Ø A posição horizontal permite a distribuição do sangue 

de forma homogênea.

Ø Não utilizar em hipótese alguma qualquer forma 

artificial para a secagem da amostra (ventiladores, luz do 

sol e de outras fontes de calor).

Ø O papel filtro deve ficar distante de líquidos e insetos.

Ø Após a secagem, acondicionar a amostra em saco 

plástico, individualmente, devidamente lacrado e guardar 

na geladeira da farmácia da Unidade de Saúde,em 

temperatura de 2 a 8ºC dentro de um envelope de papel, 

caixa de isopor ou plástica por até 2 (dois) dias.

Ø Colocar preferencialmente na porta da geladeira, para 

evitar risco de molhar com degelo. Nunca colocar no 

congelador.

Ø Não acondicionar as amostras na geladeira de 

imunobiológicos.

Ø Quanto ao transporte das amostras, não é necessário 

refrigerar os filtros. As amostras serão coletadas três 

vezes por semana (segunda-feira, quarta-feira e sexta-

feira), pelo Distrito Sanitário. E devem ser 

acompanhadas de listagem,constando o nome da 

unidade de saúde, data da coleta, nome da gestante, 

data de nascimento da gestante, idade gestacional,e 

o número do telefone de contato.

Ø Uma cópia da listagem deve ficar com a unidade de 

saúde da coleta para posterior conferência, e outra cópia 

deverá acompanhar as amostras.

Ø As amostras que não forem enviadas até o 5º dia após 
a coleta, serão consideradas amostras retidas e podem 
ter seu processamento alterado com resultados 
duvidosos.
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PORTARIA Nº 120/2021
DE 26 DE JULHO DE 2021

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que 
lhe foi delegada pelo Decreto de 04 de janeiro de 2021 e 
pelo que confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de 
setembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 
de outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM 
n° 4.420, de 27 de dezembro de 2015, e Resolução 
CEPRAM n° 4.579, de 06 de março de 2018, e Resolução 
CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, no que 
couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 00508.22.09.461.2021, de 23 de 
março de 2021, RESOLVE:

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 2 (dois) anos, a 
MSC COMBUSTÍVEISCOMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
- ME, inscrita no CNPJ sob n° 10.982.433/0007-39, no 
endereço na Avenida Jorge Amado, S/N, Reserva dos 
Camassarys, CEP: 42.800-970, Jardim Limoeiro, 
Camaçari/BA, nas Coordenadas UTM 574.971 E; 
8.595.277 S, para atividade de comércio varejista de 
combustíveis automotores, comércio de lubrificante, com 
capacidade de armazenamento de 60m³,,numa área 
total de 1.950,73m², inserido na Zona de Expansão de 
Comércio e Serviços – ZECS 2, Macrozona CA-
ZU.1,conforme Lei Municipal Nº. 866, de 11 de janeiro de 
2008 e lei Municipal Nº 913 de 03 de setembro de 2008, 
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I - operar o empreendimento 
conforme o disposto nas Normas Técnicas da ABNT; II - 
realizar a caracterização dos efluentes destinados às 
caixas separadoras água-óleo em dois pontos, cada 
uma, antes e depois do tratamento; III - monitorar os 
efluentes utilizando os parâmetros, pH, DQO, óleos, 
graxas e sólidos em suspensão; IV - apresentar 
anualmente à CLA/SEDUR, os resultados das análises 
realizadas, contemplando cálculos de eficiência de 
remoção de poluentes da caixa separadora, além de 
conclusões e recomendações referentes aos parâmetros 
analisados; V - encaminhar as águas do pátio de 
abastecimento para caixa separadora água e óleo; VI – 
Realizar a limpeza das canaletas de forma periódica; VII - 
Promover periodicamente junto aos funcionários, a 
realização de Programas de Educação Ambiental e 
treinamento quanto a aplicação do Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólido – PGRS, do Plano de 
Emergência Ambiental – PEA, do Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA. Apresentar a 
SEDUR quando do requerimento de renovação desta 
licença a documentação comprobatória, além dos 
resultados obtidos e atualização dos planos e programas 

da empresa; VIII - armazenar os resíduos sólidos, isentos 
de óleo ou produtos químicos, em recipientes fechados, 
em área coberta, encaminhando-os para coleta do 
serviço de limpeza pública municipal, sendo proibido a 
queima ou disposição aleatória; IX - promover 
previamente ao descarte ou reutilização das embalagens 
de  lubrificantes, ou completo escoamento dos resíduos, 
através de perfuração e amassamento, impossibilitando 
a sua reutilização; X - manter atualizado e em local visível 
de fácil acesso, os relatórios de manutenção preventiva 
dos equipamentos, inspeção da integridade física e 
estanqueidade de armazenamento e o plano de 
contingência para situações de perigo e emergências; XI 
- manter em condições adequadas de funcionamento, os 
equipamentos e sistemas de detecção e proteção contra 
vazamentos, transbordamentos, corrosão em tanques 
subterrâneos e tubulações, de acordo com as Normas 
Técnicas da ABNT; XII - Operar adequadamente caixas 
separadoras água e óleo; XIII - o óleo retido e coletado 
periodicamente deverá ser enviando para re-refino por 
empresas com Licença Ambiental e credenciadas pela 
ANP; XIV - Informar imediatamente à SEDUR, quando da 
ocorrência de vazamentos, promovendo a remediação 
de toda a área contaminada; XV - realizar apenas 
descarga selada, nas operações de transferência de 
combustíveis dos caminhões para os tanques  
subterrâneos, mantendo as câmaras de contenção 
permanentemente limpas e secas, bombeando 
imediatamente para os tanques o combustível que 
eventualmente derramar quando do descarregamento; 
XVI - dispor cópia do Plano de Emergência, em local 
visível e de fácil acesso, para fins de fiscalização e no 
caso de situação de risco; XVII - realizar treinamento 
específico com os funcionários, para procedimentos em 
caso de situações emergenciais; XVIII - requerer 
previamente à SEDUR a competente licença, no caso de 
alteração do projeto apresentado.

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

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

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

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

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Segunda-feira
09 de Agosto de 2021 - Ano XIX

Nº 1724 - Pagina. 11 de 17
S

E
D

U
R

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE



G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 26 DE JULHO DE 2021.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO
DIRETOR DO MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 122/2021
 03 DE AGOSTO DE 2021

A Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no exercício da competência que lhe foi delegada 
pelo Decreto publicado em 04 de janeiro de 2021 e pelo 
que confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 
2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 
2013, alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, de 27 
de dezembro de 2015, e Resolução CEPRAM n° 4.579, 
de 06 de março de 2018, e Resolução CEPRAM nº 4.046, 
de 29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista 
o que consta do Processo Administrativo nº 
00426.22.09.461.2021, de 09 de março de 2021, 

RESOLVE

Art .  1 . º  Conceder  L ICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA,válida pelo prazo de 3 (três) anos, à 
empresa ABAETÉ EMPREEENDIMENTOS LTDA., 
inscrita no CNPJ sob o nº 01.024.169/0001-44, com sede 
na Estrada do Coco, s/n, Km 24, Quadra 01, Lote 04, 
Arembepe, Camaçari-BA, para implantação de um 
empreendimento do tipo condomínio, denominado 
Condomínio Residencial Águas do Capivara, em uma 
área total de 126.400 m², localizado nas coordenadas 
UTM SIRGAS2000, 588.613 m E e 8.589.197 m S; 
588.431 m E e 8.589.472 m S, na Estrada do Coco, BA 
099, Km 27, Arembepe, Distrito de Abrantes, Camaçari - 
BA, Zona de Expansão Controlada - ZEC 5, da 
Macrozona Urbana de Arembepe- AB-ZU.6, conforme 
Lei Municipal nº 866, de 11 de janeiro de 2008, composto 
de 163 lotes residenciais, distribuídos em 07 quadras, 
sendo área residencial de 50.521,52 m²; 04 lotes 
comerciais com área de 8.291,87 m²; guarita com área de 
83,32 m²; estacionamento com área de 253,43 m²; 
sistema viário com área de 21.990,46 m²; Área de 
Preservação Permanente - APP com 19.842,47 m²; área 
verde/lazer interna com 25.416,93m²., mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - comparecer na CPA/SEDUR, no prazo 
de 30 (trinta) dias, para assinatura do Termo de 
Compromisso da Medida Compensatória, referente ao 
não atendimento do prazo para renovação da Portaria 
SEDUR 100/2016, de 08 de setembro de 2016, e ao 
descumprimento das condicionantes IV e X da mesma 
Portaria; II - manter os critérios e procedimentos 
necessários para a gestão adequada da obra, 

disciplinando as seguintes ações de forma a minimizar os 
impactos durante a fase de construção civil: a) 
armazenar adequadamente os resíduos sólidos de 
origem doméstica do canteiro de obra, para serem 
coletados por empresa devidamente licenciada; b) 
coletar e promover a separação sistemática dos 
expurgos (entulhos) gerados no canteiro de obras e 
destiná-los à unidade de reaproveitamento, conforme 
critério estabelecido pela SESP e SEDUR, sendo vedado 
o seu lançamento nos corpos d'água e/ou em qualquer 
outro local não licenciado, devendo ter como objetivo 
p r io r i t á r io  nessa  ação  a  não  ge ração  e ,  
secundariamente, a redução, recuperação, reutilização e 
reciclagem dos mesmos, conforme estabelecido pela 
Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002; c) manter, 
em condições adequadas, no canteiro de obras, 
conforme legislação vigente, sistemas de tratamento de 
efluentes domésticos e promover a limpeza dos mesmos 
somente com empresas certificadas, bem como destinar 
o efluente coletado somente para unidades de 
tratamento licenciadas; d) adquirir substância mineral 
para construção do empreendimento somente 
proveniente de jazidas licenciadas e com contrato de 
fornecimento, comprovando quando da solicitação do 
habite-se; e) fornecer e fiscalizar o uso obrigatório dos 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI aos 
funcionários da obra, conforme Norma Regulamentadora 
nº 006/78 do Ministério do Trabalho; g) remover na 
conclusão do empreendimento todas as instalações do 
canteiro de obras e recuperar as áreas atingidas pelas 
instalações; h) executar e atender as exigências e 
condicionantes dos projetos de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário aprovados pela Embasa; II – 
apresentar a CLA / SEDUR carta de aprovação do 
sistema de esgotamento sanitário pela EMBASA, no 
prazo de 60 (sessenta) dias; III –  implantar o Programa 
de Educação Ambiental apresentado e aprovado, a ser 
desenvolvido de forma contínua enquanto durar a obra, 
contemplando os temas e as metas do PEA, e apresentar 
relatório de desempenho do programa;IV – manter 
atualizado o Programa de Condições e Meio Ambiente de 
Trabalho na Indústria da Construção Civil – PCMAT, 
acompanhado da ART, elaborado por profissional 
legalmente habilitado; V – manter os dispositivos de 
sinalização da obra em perfeito estado de conservação; 
VI – apresentar: a) planta do projeto paisagístico com 
revisão, com quadro de áreas atualizado conforme 
orientações da CLA, em até 30 dias, para aprovação e 
execução, apresentando relatório de implantação para 
emissão do alvará de Habite-se;  b) plano de 
conservação e enr iquecimento da APP do 
empreendimento; VII - é proibido: a) lançamento de 
qualquer tipo de efluente no solo ou no corpo hídrico, 
mesmo que tratado; b) aterro de áreas úmidas e/ou do 
corpo hídrico; c) instalações de infraestruturas em APP 
sem a prévia autorização do órgão ambiental 
competente; 

IX - cumprir os requisitos estabelecidos nas 
normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e 
Emprego, quanto: a) manter em condições adequadas 
de funcionamento o sistema de proteção contra incêndio, 

VIII – não ocupar nem modificar Área de 
Preservação Permanente – APP, sendo vedado edificar, 
instalar equipamento e/ou materiais, desmatar e/ou 
causar qualquer tipo de dano conforme legislação 
vigente; 
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da NR – 23, e manter atualizado; b) promover a utilização 
adequada dos Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI), da NR - 06; c) operar adequadamente as máquinas 
e equipamentos utilizados na obra, conforme NR – 11; d) 
manter o controle do nível de ruídos, observando a NR-
15; X - comunicar, de imediato à SEDUR, a ocorrência de 
qualquer acidente ou ação afete direta ou indiretamente o 
meio ambiente, na área de influência direta do 
empreendimento, adotando as medidas corretivas 
c a b í v e i s ;  X I  -  m a n t e r  o s  p a r â m e t r o s  
urbanísticos/ambientais vigentes e demais disposições 
contidas nas normas e regulamentos administrativos 
deste Município, conforme estabelecido no Decreto n° 
6.639/2017, de 21 de janeiro de 2017, e nos Alvará de 
Construção n° 003/2018, 155/2018 e 156/2018, emitidos 
através do processo n° 3201/2011, por esta SEDUR; XII - 

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

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

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

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

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 03 DE AGOSTO DE 2021.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE

requerer previamente à SEDUR, a competente Licença 
para alteração que venha a ocorrer no projeto ora 
licenciado, conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 
03/09/2008.

ORDEM DE PARALISAÇÃO

Autorizamos a Empresa MILA CONSTRUÇÕES LTDA - 
EPP, CNPJ 63.222.582/001-70 a paralisar a Execução 
das obras e serviços de engenharia na construção e 
requalificação das áreas de acessibilidades, Distrito de 
Monte Gordo – Lote II, no município de Camaçari, Bahia, 
conforme contrato 0411/2019, considerando a 
necessidade de readequação do planejamento para 
atendimento às demandas.

Outrossim, esclarecemos que, quando da retomada dos 
serviços, será procedida a recontagem do prazo 
pactuado.

Camaçari-BA, 01 de abril de 2021.

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

Ciente

EDUARDO EMÍLIO CRUZ BATISTA,
CPF 606.563.605-34

AVISO DE SUSPENSÃO

Registro de preço para aquisição de 
materiais odontológicos (bandejas, conjunto de irrigação 
e aspiração, cuba redonda, caixa em aço inox, caixa ou 
estojo tubular, bandeja para fixação de ultrassom, resina 
e cunha reflexiva), para atender as Unidades de Saúde e 
ao Centro de Especialidades Odontológicas do município 
de Camaçari-BA

PREGÃO N.º 0151/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE SUSPENSÃO - A Comissão Central 
Permanente de Licitação - COMPEL torna publico, para 
conhecimento dos interessados, que em virtude de 
questionamentos por empresa interessada em participar 
do certame, fica SUSPENSA a sessão de abertura, 
acolhimento das propostas de preços e disputa do 
PREGÃO N.º 0151/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL, 
cujo objeto é o 

, prevista para: Acolhimento: 
09/08/2021 a partir das 08h00min; Abertura: 
10/08/2021, às 09h00 e Disputa: 10/08/2021, às 14h00. 
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Informaremos a nova data oportunamente.

AVISO DE LICITAÇÃO

Registro de Preço de 
KITS ACOLHIMENTO para a disponibilização aos 
usuários institucionalizados através da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania - SEDES do 
município de Camaçari

www.licitacoes-
e.com.br

HOMOLOGAÇÃO E CONTRATOS

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário de 
Administração - SECAD, no uso de suas atribuições, 
homologa o PREGÃO - N.º 0083/2021 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL, cujo objeto é a Aquisição de materiais e 
utensílios de laboratório para serem utilizados por 
profissionais ligados ao Departamento de Polícia Técnica 
da Polícia Civil do Estado da Bahia, atendendo ao 
Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de 
Camaçari e a Secretaria da Segurança Pública do Estado 
da Bahia, visando o combate a violência no município 
(capela para exaustão de gases e para manipulação de 
produtos químicos / bomba de vácuo, para laboratório / 
cuba cromatográfica retangular, de vidro / frasco em vidro 
borossilicato tipo penicilina / cromatoplaca de vidro TLC 
cx 25 un / cromatofolha silicagel 60 cx 25 un / bastão de 
vidro 8x300 / becker forma alta graduado 50ml / becker 
forma alta graduado 100ml / funil vidro 500ml haste curta / 
erlenmeyer 150ml, vidro com orla / placa tipo de toque, 
porcelana, com cavidades 12 poços / tubos de ensaio 
vidro neutro 15x150mm sem orla / grades/galeria ou 
estante para tubos de ensaio, capacidade até 60 un / 
cápsula de evaporação capacidade 50ml / pistola para 
pintura tipo gravidade). LOTE 02: PROMITENTE 
FORNECEDOR: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA 
LABORATORIO EIRELI-EPP.; VALOR GLOBAL: R$ 
2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais); LOTES 03, 
04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14  e 15; PROMITENTE 
FORNECEDOR: QUALY COMERCIAL EIRELI.; VALOR 
GLOBAL: R$ 12.425.60 (doze mil quatrocentos e vinte 
e cinco reais e sessenta centavos) DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 05/08/2021. HELDER ALMEIDA DE 
SOUZA – SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.

CONTRATO N.º 0117/2021. SOLAB EQUIPAMENTOS 
PARA LABORATORIO EIRELI-EPP, PREGÃO N.º 
0083/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. OBJETO: 
Aquisição de materiais e utensílios de laboratório para 
serem utilizados por profissionais ligados ao 
Departamento de Polícia Técnica da Polícia Civil do 

 Camaçari, 
09 de agosto de 2021. Michelle Silva Vasconcelos – 
Pregoeira da COMPEL.

PREGÃO N.º 0169/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA - Objeto: 

. Acolhimento: 23/08/2021 a 
partir das 08h00min; Abertura: 24/08/2021, às 
09h00min; Disputa: 24/08/2021, às 10h00min. (Horário 
Brasília).  Edital/Informações: 

.  Licitação n.º: 888286. Tel.: (71) 3621-
6655/6717. Aracele Santos de Oliveira – Pregoeira da 
COMPEL.

 

Estado da Bahia, atendendo ao Convênio firmado entre a 
Prefeitura Municipal de Camaçari e a Secretaria da 
Segurança Pública do Estado da Bahia, visando o 
combate a violência no município (capela para exaustão 
de gases e para manipulação de produtos químicos / 
bomba de vácuo, para laboratório / cuba cromatográfica 
retangular, de vidro / frasco em vidro borossilicato tipo 
penicilina / cromatoplaca de vidro TLC cx 25 un / 
cromatofolha silicagel 60 cx 25 un / bastão de vidro 8x300 
/ becker forma alta graduado 50ml / becker forma alta 
graduado 100ml / funil vidro 500ml haste curta / 
erlenmeyer 150ml, vidro com orla / placa tipo de toque, 
porcelana, com cavidades 12 poços / tubos de ensaio 
vidro neutro 15x150mm sem orla / grades/galeria ou 
estante para tubos de ensaio, capacidade até 60 un / 
cápsula de evaporação capacidade 50ml / pistola para 
pintura tipo gravidade)., com valor global de R$ 2.400,00 
(dois mil e quatrocentos reais), para o Lote 02 . 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 2038; 
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Fonte: 0100.000. 
DATA DA ASSINATURA: 05/08/2021. HELDER 
ALMEIDA DE SOUZA – SECRETÁRIO DE 
ADMINISTRAÇÃO.

 
CONTRATO N.º 0118/2021. QUALY COMERCIAL 
EIRELI, PREGÃO N.º 0083/2021 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL. OBJETO: Aquisição de materiais e utensílios 
de laboratório para serem utilizados por profissionais 
ligados ao Departamento de Polícia Técnica da Polícia 
Civil do Estado da Bahia, atendendo ao Convênio 
firmado entre a Prefeitura Municipal de Camaçari e a 
Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, 
visando o combate a violência no município (capela para 
exaustão de gases e para manipulação de produtos 
químicos / bomba de vácuo, para laboratório / cuba 
cromatográfica retangular, de vidro / frasco em vidro 
borossilicato tipo penicilina / cromatoplaca de vidro TLC 
cx 25 un / cromatofolha silicagel 60 cx 25 un / bastão de 
vidro 8x300 / becker forma alta graduado 50ml / becker 
forma alta graduado 100ml / funil vidro 500ml haste curta / 
erlenmeyer 150ml, vidro com orla / placa tipo de toque, 
porcelana, com cavidades 12 poços / tubos de ensaio 
vidro neutro 15x150mm sem orla / grades/galeria ou 
estante para tubos de ensaio, capacidade até 60 un / 
cápsula de evaporação capacidade 50ml / pistola para 
pintura tipo gravidade)., com valor global de R$ 
12.425.60 (doze mil quatrocentos e vinte e cinco reais 
e sessenta centavos), para os Lotes LOTES 03, 04, 06, 
07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14  e 15 . Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 2038; Elemento de 
Despesa: 33.90.30.00 Fonte: 0100.000. DATA DA 
ASSINATURA: 05/08/2021. HELDER ALMEIDA DE 
SOUZA – SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.

 
 Os Lotes 01, 05 e 16 foram FRACASSADOS.

TERMO DE APOSTILAMENTO nº 0001/2021 DO 
CONTRATO Nº 0318/2019 ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI E A EMPRESA VCA 
TELETRON - ME. 
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 APOSTILAMENTOS



A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrito 
no CNPJ/MF sob o n°. 14.109.763/0001-80, com sede à 
Av. Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro- 
Camaçari - Bahia, neste ato representado pela 
Secretária de Cultura, Márcia Normando Tude portadora 
do R.G n° 390210099 SSP-BA, inscrito no CIC/MF sob o 
n°  615.121.685-72,  doravante  denominada 
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato nº 0318/2019, conforme Processo nº 
0406/2019, que se regerá pela legislação pertinente, Lei 
Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas 
posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Licitatório 
nº0406/2019. Pregão Eletrônico 
n° 104/2019.

O B J E TO :  C O N T R ATA Ç A O  D A E M P R E S A 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR 
CHAMADA AVULSA, SOB REGIME DE COBERTURA 
TOTAL, DOS EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E 
ILUMINAÇÃO DO TEATRO CIDADE DO SABER E 
ALBERTO MARTINS EM CAMAÇARI-BA, INCLUINDO 
SERVIÇOS DE PLANTÃO, EMERGÊNCIA E 
ACOMPANHAMENTO TÉCNICO COM ATENDIMENTO 
ON-SITE (NO LOCAL) E DISPONIBILIZAÇÃO DE 
ESTRUTURA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65 §8º da Lei Federal 
nº8. 666/93, realiza-se o presente apostilamento nº  
0001/2021, cujo objetivo  é a  alteração do  Disposto  na

CLÁUSULA SEGUNDA - DO RECURSO FINANCEIRO, 
prevista no instrumento inicial, passando acrescentando 
nova dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente:

Camaçari-BA, 05 de Agosto de 2021

MÁRCIA NORMANDO TUDE
SECRETARIA DA CULTURA

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2021 AO 
CONTRATO N° 0027/2020 - LOTE II – EXECUÇÃO DAS 
OBRAS E SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E 
CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM 
CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À 
QUENTE) E CBUF (CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO À FRIO), COM TAPA BURACO NA SEDE E 
COSTA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - BAHIA, 
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  E 
A EMPRESA LIGA ENGENHARIA LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à 
Av. Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari – Bahia, neste ato representado pela 
Secretária de Infraestrutura, Sra. JOSELENE CARDIM 
BARBOSA SOUZA, brasileira, portadora da carteira de 
identidade – RG nº.478162014, SSP-BA, inscrita no 
CIC/MF sob o n° 577.287.805-06, doravante 
denominada CONTRATANTE, 

Considerando a previsão contratual e do instrumento 
convocatório de que a atualização dos preços se dará 
pelo INCC - Indice Nacional da Construção Civil;

Considerando que decorreu o prazo previsto para 
aquisição do direto ao reajuste, conforme previsão 
contratual, bem como solicitação emanada por parte da 
empresa prestadora dos serviços;

RESOLVEM reajustar o valor do Contrato n° 0027/2020, 
que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal n° 
8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente 
e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento de apostilamento contratual tem 
como objetivo o reajuste do preço contratado, aplicando 
o Indice Nacional daConstrução Civil – INCC, previsto no 
instrumento convocatório e contrato, referente ao 
período aquisitivo de 06/11/2019 a 06/11//2020 em 7,86% 
(sete vírgula oitenta e seis por cento), conforme variação 
do índice INCC previsto em contrato, entre 
novembro/2019, mês da proposta e novembro/2020, 
conforme cláusula terceira, parágrafo primeiro do 
referido contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições 
a n t e r i o r m e n t e  a c o r d a d a s  d o  C o n t r a t o  
n° 0027/2020, permanecendo válidas e inalteradas as 
não expressamente modificadas por este Instrumento.

Camaçari-BA, 05 de julho de 2021.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA
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PORTARIA Nº  36/2021
DE 05 DE AGOSTO DE 2021

A Diretoria Executiva do Instituto de Seguridade do 

Servidor Municipal- ISSM, no uso de suas atribuições 

legais, embasado no Processo de Pensão por Morte nº 

00069.07.10.372.2021 e nº 00075.07.10.372.2021, com 

fundamento no art. 40, § 2º c/c 8º da Constituição Federal 

de 1988, combinado com os artigos 14 inciso II, art. 15, 

inciso I, 23 Inciso I e II, 24, §1°,25 e  26 da Lei Municipal 

Complementar nº 1644/2020.

RESOLVE

Art. 1º Fica alterada a Portaria nº 21/2021 que concedeu e 

fixou o beneficio de Pensão por Morte à senhora  

LAURINDA MOTA DA SILVA, (companheira), instituída 

pelo ex-segurado, (aposentado) ANTONIO CARLOS 

MACEDO, matrícula  748, falecido em 28/04/2021, 

integrado por um dependente, no valor de R$ 1.867,96 

(hum mil, oitocento e sessenta e sete reais e noventa e seis 

centavos), passando a ser fixada  na forma do artigo 2º.

Art. 2º. Conceder e fixar o beneficio de Pensão por Morte à 

senhora  LAURINDA MOTA DA SILVA, (companheira), e 

a MARIA DOS SANTOS ALMEIDA, (beneficiária de 

Pensão Alimenticícia) instituída pelo ex-segurado, 

(aposentado) ANTONIO CARLOS MACEDO, matrícula  

748, falecido em 28/04/2021, em duas cotas iguais no 

valor de R$ 1.089,64 (hum mil e oitenta e nove reais e 

sessenta e quatro centavos), totalizando R$ 2.179,28 (dois 

mil, cento e setenta e nove reais e vinte e oito centavos) 

conforme demonstrativo de cálculo.

Art. 3º. O Reajuste da PENSÃO POR MORTE dar-se-á na 
forma do art. 33 da Lei Municipal Complementar 
1644/2020, não possuindo paridade com o servidor ativo.

Art. 4º. Tendo em vista o quanto disposto no §2 º do art. 
201 da Constituição Federal, os proventos observarão o 
valor do salário mínimo vigente.

Art. 5º. Esta Portaria entrará em vigor na data da 

publicação, retroagindo seus efeitos a 28/04/2021, data do 

óbito, ressalvando-se a possibilidade de revisão do 

benefício quando do retorno das atividades presenciais no 

âmbito da administração pública municipal  frente à 

pandemia do COVID-19, conforme Decreto Municipal Nº 

7314/2020.

DIRETORIA EXECUTIVA DO ISSM, CAMAÇARI, BA, EM 

05 DE AGOSTO DE 2021.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

DORANEI DANTAS COSTA
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA

PORTARIA Nº  37/2021
DE 05 DE AGOSTO DE 2021

A DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE 

SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL- ISSM, no 

uso de suas atribuições legais, embasado no Processo de 

Pensão por Morte nº 00076.07.10.372.2021, com 

fundamento no art. 40, § 2º c/c 8º da Constituição Federal 

de 1988, combinado com os artigos 14 inciso I, 23 Inciso I, 

24, §1° e 25 da Lei Municipal Complementar nº 1644/2020.

RESOLVE

Art. 1º Conceder e fixar o beneficio de Pensão por Morte à 

senhora  MARIA JOSÉ CARDOSO COSTA, (viúva), 

instituída pelo ex-segurado, (aposentado) JOÃO DIAS DA 

COSTA SOBRINHO, matrícula  432, falecido em 

17/05/2021, integrado por um dependente, no valor de R$ 

1.230,26 (hum mil, duzentos e trinta reais e vinte e seis 

centavos), conforme demonstrativo de cálculo.

Art. 2º. O Reajuste da PENSÃO POR MORTE dar-se-á na 
forma do art. 33 da Lei Municipal Complementar 
1644/2020, não possuindo paridade com o servidor ativo.

Art. 3º. Tendo em vista o quanto disposto no §2 º do art. 201 
da Constituição Federal, os proventos observarão o valor 
do salário mínimo vigente.

Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data da 

publicação, retroagindo seus efeitos a 17/05/2021, data do 

óbito, ressalvando-se a possibilidade de revisão do 

benefício quando do retorno das atividades presenciais no 

âmbito da administração pública municipal  frente à 

pandemia do COVID-19, conforme Decreto Municipal Nº 

7314/2020.

DIRETORIA EXECUTIVA DO ISSM, CAMAÇARI-BA, EM 

05 DE AGOSTO DE 2021.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

DORANEI DANTAS COSTA
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA
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