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Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, 
EM 03 DE SETEMBRO DE 2021.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO Nº 7602/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 

ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 

acordo com as informações constantes no Processo de 

Aposentadoria nº 0091.07.10.390.2021.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 

POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com fundamento no 

art. 3º da EC 47/2005 e de acordo com o disposto no artigo 

43 da Lei Municipal nº 997/2009 e suas alterações, ao 

servidor AVELINO COUTINHO DOS SANTOS, matrícula 

7221, ocupante do cargo de provimento efetivo de 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, classe 2, nível I, 

referência H, lotado na Secretaria de Saúde – SESAU 

com proventos integrais calculados com base no último 

salário de contribuição.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 

1.631,29  (hum mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte e 

nove centavos), conforme demonstrativo de cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-

se-á na forma do art. 51 da Lei Municipal 997/2009 e suas 

alterações, possuindo paridade com o servidor ativo.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.

Camaçari-BA, 01 de setembro de 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 

GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE 

DECRETO Nº 7608/2021
DE 03 DE SETEMBRO DE 2021

Dispõe sobre alterações ao Decreto nº 4.893, de 
09 de setembro de 2010, que regulamenta as 
consignações em folha de pagamento, mediante 
averbação, bem como a utilização de cartão de 
crédito dos servidores públicos ativos, 
aposentados e pensionistas, da administração 
direta e indireta da Prefeitura Municipal de 
Camaçari.

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

CONSIDERANDO a existência de operações de 
empréstimos com prazo máximo de 120 (cento em vinte 
dias) ainda em curso para servidores Municipais, nos 
termos disciplinados no Decreto nº 5.524, de 14 de 
novembro de 2013;

CONSIDERANDO, ainda, a possibil idade de 
portabilidade dos empréstimos, na busca de melhores 
condições para os servidores municipais, em sistema de 
disputa de mercado pelas instituições financeiras, para o 
que se faz relevante a manutenção dos mesmos prazos 
incialmente fixados;

CONSIDERANDO, por fim, a dificuldade operacional 
encontrada para a utilização de consignação para a 
garantia de contratos de locação; 

DECRETA

Art. 1º Fica alterada a alínea ́ e` do inciso IV do art. 2º do 
Decreto nº 4.893/2010, passando a conter a seguinte 
redação:

“Art. 2º...
 IV...
e) amortização de empréstimos pessoais e 
financiamentos em prazo máximo de 120 (cento e vinte) 
meses, concedidos pelas instituições referidas no item 
II do artigo 4º deste Decreto; ”

Art. 2º Fica revogado o inciso IV do art. 4º do Decreto nº 
4.893/2010.

Art. 3º Fica revogado o inciso II do art. 4º - A ao Decreto nº 
4.893/2010.
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DECRETO Nº 7603/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 

ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 

acordo com as informações constantes no Processo de 

Aposentadoria nº 00088.07.10.390.2021.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 

POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE 

PROFESSOR, com fundamento no § 5º do artigo 40 da 

Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 6º 

da Emenda Constitucional 41/03, e artigos 20 e 42 da Lei 

Municipal nº 997/2009 e suas alterações posteriores à 

servidora JACIARA DOS SANTOS MELLO, matrícula 

8103, ocupante do cargo de provimento efetivo de 

Professor II 40H, classe 4, nível II, referência F, lotada na 

Secretaria de Educação – SEDUC, com proventos 

integrais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 

6.368,64 (seis mil, trezentos e sessenta e oito reais e 

sessenta e quatro centavos), conforme demonstrativo de 

cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-

se-á na forma do art. 51 da Lei Municipal 997/2009 e suas 

alterações, possuindo paridade com o servidor ativo.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.

Camaçari-BA, 01 de setembro de 2021. 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 

GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE 

DECRETO Nº 7604/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 

ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 

acordo com as informações constantes no Processo de 

Aposentadoria nº 00102.07.10.390.2020.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 

POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE 

PROFESSOR, com fundamento no § 5º do artigo 40 da 

Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 6º 

da Emenda Constitucional 41/03, e artigos 20 e 42 da Lei 

Municipal nº 997/2009 e suas alterações posteriores à 

servidora ANGELITA DOS SANTOS, matrícula 8112, 

ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor II 

40H, classe 4, nível II, referência G, lotada na Secretaria 

de Educação – SEDUC, com proventos integrais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 

6.559,70 (seis mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e 

setenta centavos), conforme demonstrativo de cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-

se-á na forma do art. 51 da Lei Municipal 997/2009 e suas 

alterações, possuindo paridade com o servidor ativo.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.

Camaçari-BA, 01 de setembro de 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 

GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE 

DECRETO Nº 7605/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 

ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 

acordo com as informações constantes no Processo de 

Aposentadoria nº 00068.07.10.371.2020.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 

POR IDADE, com fundamento no § 1°, inciso III, alínea 

“b” do Artigo 40 da Constituição Federal de 1988 

combinado com o artigo 1º da Lei Federal 10.887/04 e de 

acordo com o disposto nos artigos 19 e  45 da Lei 

Municipal nº 997/2009 e suas alterações posteriores ao 

servidor MANUEL NASCIMENTO DOS SANTOS, 

matrícula 60808, ocupante do cargo de provimento 
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efetivo de Assistente Administrativo 30H, classe 2, nível I, 

referência D, lotado na Secretaria de Educação – 

SEDUC, com proventos proporcionais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 

1.100,00 (hum mil e cem reais), constituído do valor de 

R$ 389,76 (trezentos e oitenta e nove reais e setenta e 

seis centavos) correspondente a 31% (trinta e um por 

cento) do salário de contribuição do mês de agosto de 

2021, acrescido da complementação do salário mínimo 

no valor de R$ 710,24 (setecentos e dez reais e vinte e 

quatro centavos), conforme demonstrativo de cálculo.

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. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-

se-á na forma do art. 50 da Lei Municipal 997/2009 e suas 

alterações, não possuindo paridade com o servidor ativo.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.

Camaçari-BA, 01 de setembro de 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 

GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE 

DECRETO Nº 7606/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 

ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 

acordo com as informações constantes no Processo de 

Aposentadoria nº 0025.07.10.390.2021.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 

POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE 

PROFESSOR, com fundamento no § 1°, inciso III, alínea 

“a” e §5º do Artigo 40 da Constituição Federal de 1988 

combinado com o artigo 1º da Lei Federal 10.887/04 e de 

acordo com o disposto nos artigos 18, 20 e 45 da Lei  

Municipal nº 997/2009 e suas alterações posteriores à 

servidora LUCINEIDE SOARES DE OLIVEIRA 

SANTOS, matrícula 63895, ocupante do cargo de 

provimento efetivo de Professor II, 40H, classe 4, Nível II, 

referência B, lotada na Secretaria de Educação - 

SEDUC, com proventos integrais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 

3.760,13 (três mil, setecentos e sessenta reais e treze 

centavos), conforme demonstrativo de cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-

se-á na forma do art. 50 da Lei Municipal 997/2009 e suas 

alterações posteriores, não possuindo paridade com o 

servidor ativo.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.

Camaçari-BA, 01 de setembro de 2021.  

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 

GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE 

DECRETO Nº 7607/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 

ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 

acordo com as informações constantes no Processo de 

Aposentadoria nº 00047.07.10.390.2020.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 

POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE 

PROFESSOR, com fundamento no § 1°, inciso III, alínea 

“a” e §5º do Artigo 40 da Constituição Federal de 1988 

combinado com o artigo 1º da Lei Federal 10.887/04 e de 

acordo com o disposto nos artigos 18, 20 e 45 da Lei  

Municipal nº 997/2009 e suas alterações posteriores à 

servidora LICIA MARIA ANDRADE DE CARVALHO 

MAGALHÃES, matrícula 61456, ocupante do cargo de 

provimento efetivo de Professor II 20H, classe 4, nível II, 

referência D, lotada na Secretaria de Educação – 

SEDUC, com proventos integrais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 

2.711,06 (dois mil, setecentos e onze reais e seis 

centavos), conforme demonstrativo de cálculo.
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Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-

se-á na forma do art. 50 da Lei Municipal 997/2009 e suas 

alterações, não possuindo paridade com o servidor ativo.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.

Camaçari-BA, 01 de setembro de 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 

GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE EM EXERCÍCIO

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  SAMUEL ANDRE DE SOUZA, para o cargo 

de  ASSESSOR TÉCNICO II, símbolo GAS II, da estrutura 

da  Secretaria do Governo- SEGOV, 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  ROBSON SEBASTIAO SILVA SANTOS, 

para o 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 MARÇO 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 TALMA PEREIRA DA SILVA, para o cargo de 

SUPERVISOR DE SERVIÇOS, símbolo GES V, da 

estrutura da Secretaria do Governo- SEGOV, em 01 de 
março de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 0 1 DE MARÇO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE MARÇO 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  DAIANE DA ROCHA OLIVEIRA, para o cargo 

de GERENTE, símbolo GES IV, da estrutura da  

Secretaria da Habitação- SEHAB, em  01 de março de 
2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 0 1 DE MARÇO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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DECRETO DE 01 DE MARÇO 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 DA PAIXAO DOS SANTOS, para o 

cargo de COORDENADOR, símbolo GES II, da estrutura 

da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania- 

SEDES, em 0 1 de março de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 0 1 DE MARÇO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE MARÇO 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 SIRLIANE SILVA DE SOUZA FROES, para o 

cargo de SUPERVISOR DE SERVIÇOS, símbolo GES V, 

da estrutura da Secretaria da Saúde- SESAU, em 01 de 
março de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 0 1 DE MARÇO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE MARÇO 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 ALBA REJANE GUSMAO SANTOS, para o 

cargo de GERENTE, símbolo GES IV, da estrutura da 

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 0 1 DE MARÇO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE MARÇO 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 IVANILDO ANTONIO DA SILVA, para o cargo 

de ASSESSOR TÉCNICO I, símbolo GES II, da estrutura 

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 0 1 DE MARÇO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE MARÇO 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 ALVARO CESAR BATISTA DE CASTRO, para 

o cargo de SUPERVISOR DE SERVIÇOS, símbolo GES V, 

da estrutura da Secretaria de Serviços Públicos- SESP,    

em 0 1 de março de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 0 1 DE MARÇO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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DECRETO DE 01 DE MARÇO 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 ROBERTO PAULO BATISTA DE CASTRO, 

para o cargo de ASSESSOR TÉCNICO I, símbolo GES II, 

da estrutura da Secretaria de Serviços Públicos- SESP, 

em0 1 de março de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 0 1 DE MARÇO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE MARÇO 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:

N O M E A R   A L E X S A N D R A D O S  S A N T O S  

FIGUEIREDO, para o cargo de SUPERVISOR DE 

SERVIÇOS, símbolo GES V, da estrutura da Secretaria 

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 0 1 DE MARÇO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE MARÇO 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  MIRELLA FERREIRA DA SANTA CRUZ, 

para o cargo de SUPERVISOR DE SERVIÇOS, símbolo 

GES V, da estrutura da Secretaria de Desenvolvimento 

Social e Cidadania-S EDES, em 0 1 de março de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 0 1 DE MARÇO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE MARÇO 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 PAULO MAGNO DE SOUZA FERREIRA, 

para o cargo de ASSESSOR TÉCNICO I, símbolo GES II, 

da estrutura da Secretaria da Saúde- SESAU, em 01 de 
março de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 0 1 DE MARÇO 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  ROSEANE SILVA BARBOSA, para o cargo 

de SECRETARIO EXECUTIVO II, símbolo GAS IV, da 

estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Econômico- 

SEDEC, 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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PORTARIA Nº 97 /2021
DE 26 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 
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.

Diário Oficial do
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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 26 DE AGOSTO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA N° 0008/2021
DE 03 DE SETEMBRO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais e de acordo com fulcro nos 
arts. 87 e 88 que dispõe sobre o gozo de férias 
desfrutadas pelos servidores, da Lei Municipal n° 407 de 
30 de agosto de 1998, Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município de Camaçari, Lei nº 1522/2017 de 28 de 
dezembro de 2017 e Lei nº 1624/2020 de 24 de abril de 
2020 e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício,

RESOLVE
,
CONCEDER aos servidores, férias relativas aos 
períodos aquisitivos e períodos de gozo descritos abaixo:
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GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 03 DE SETEMBRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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PORTARIA Nº 059/2021
DE 31 DE AGOSTO DE 2021

Concede os benefícios de isenção 
da Taxa de Coleta, Remoção e 
Destinação de Resíduos Sólidos 
Domiciliares - TRSD à CETREL S.A, e 
dá outras Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 189, 
VI, da Lei 1.039/2009, alterado pela Lei 1.587, de 13 de 
junho de 2019, e teor do Processo Administrativo nº 
03023.18.08.848.2021, de 07 de maio de 2020,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Coleta, 
Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos 
Domiciliares - TRSD à CETREL S.A, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 14.414.973/0001-81, 
com sede na Vila Atlântica, KM 09, Interligação Estrada 
do Coco, Polo Industrial, Camaçari/BA, CEP: 42.800-
970, inscrições imobiliárias nºs 54928, 39647 e 115570, 
conforme previsto no art. 189, VI, da Lei 1.039/2009, 
alterado pela Lei 1.587, de 13 de junho de 2019.

Art. 2º A isenção da Taxa de Coleta, Remoção e 
Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares – TRSD 
terá efeitos para o exercício de 2022.

Art. 3º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 31 DE AGOSTO DE 
2021.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA 

PAUTA DE JULGAMENTO

De ordem do Presidente do Conselho Municipal de 

Contribuintes, Sr. Mário Pascoal Hasselmann, 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 14/09/2021, às 09h, este colegiado realizará 

sessão ordinária de modo virtual, por meio de plataforma 

de videoconferência, para julgamento dos seguintes 

processos:

Conselheiro Relator: Paulo Sérgio Dias Nunes
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Camaçari-BA, 02 de setembro de 2021.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN

EDINALVA FARIAS DA SILVA 

PORTARIA Nº 138 / 2021
31 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 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 Administ rat ivo nº  
0  de 30 de julho de 2021,1698.22.09.461.2021

 RESOLVE

 Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (anos) anos, à 
CONCRETO FORTE LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 
39 416 241 51. . /0001- , com sede na Rua dos Plásticos, 
S/N, Camaçari/BA, para funcionar com  Pólo Industrial, 
atividade de , nesse concretagem e bombeamento
mesmo local e município, coordenadas geográficas 
12°40'22” S -  38º17'35” W, inserido na poligonal  ZI Pólo 
Petroquímico,  conforme Lei Municipal Nº 866, de 11 de 
janeiro de 2008, com capacidade  instalada de 2.000,00 

3 3m e capacidade  produtiva de 1.000,00 m , numa área 

total de 22.500.00m²  mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I -  
operar a unidade de acordo com o projeto 
apresentado a este órgão, devendo a empresa atuar 
sempre de forma preventiva em relação aos riscos 
referentes ao homem e ao meio ambiente; II - 
implantar o Programa de Educação Ambiental para os 
funcionários da empresa, com detalhamento das 
atividades, cronograma de execução e indicadores de 
resultados, contemplando: a) regras básicas de 
segurança a serem implantadas nas atividades 
desenvolvidas; b) importância da utilização correta de 
EPI, como medida de proteção à saúde; c) minimização 
de resíduos considerando reuso e reciclagem; d) 
treinamento para situação de emergência; III - direcionar 
os efluentes domésticos para fossa séptica com 
sumidouro, de acordo com a norma técnica NBR - 7.229 
da ABNT. Manter em seus arquivos documentação 
comprobatória do serviço de limpeza; IV - adotar normas 
de segurança, higiene e saúde ocupacional; V - implantar 
e manter em condições adequadas de funcionamento o 
sistema de proteção contra incêndio, conforme 
estabelecido na Norma Regulamentadora NR- 23 do 
Ministério do Trabalho e Emprego; VI - implantar Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, conforme 
plano apresentado. Contemplar todos os resíduos 
(equipamentos eletrônicos defeituosos, estopas, 
lâmpadas fluorescentes, papel de escritório, resíduos 
o l e o s o s  p a s s í v e i s  d e  s e r e m  g e r a d o s  n a  
manutenção/lubrificação de equipamentos, dentre 
outros), informando a quantidade a classe, o local de 
geração, o acondicionamento/ armazenamento e a 
destinação final; VII -   implantar, de imediato, placas de 
sinalização e advertência, em pontos estratégicos, 
dentro da área de trabalho; VIII - direcionar o efluente 
industrial para o decantador e posteriormente retornar ao 
processo; IX - é proibido o lançamento de efluente no 
solo, em corpo hídrico e  drenagem pluvial; X - adotar 
normas de segurança, higiene industrial e saúde 
ocupacional nas áreas da produção, de armazenamento 
e expedição; XI - Implantar e manter em condições 
adequadas de funcionamento o Sistema de Proteção 
Contra Incêndio, conforme estabelecido na Norma 
Regulamentadora NR-23 do Ministério do Trabalho e 
Emprego; XII - armazenar temporariamente os resíduos 
sólidos em área dotada de cobertura e piso 
impermeabilizado, devidamente sinalizada, de acordo 
com a classe do resíduo, atendendo aos critérios de 
armazenamento estabelecidos na NBR 11.174, para o 
armazenamento dos resíduos de classe II (inertes e não 
inertes) e os da NBR 12.235, para armazenamento de 
resíduos classe I e encaminhá-los posteriormente, para 
destinação final, em instalações com licença ambiental 
para tal fim; XIII- encaminhar os resíduos de classe I e 
classe II, bem como rejeitos ou sobras de produção, para 
destinação final em instalações com licença ambiental 
para tal fim e, no caso de resíduos classe I, requerer ao 
INEMA a competente Autorização de Transporte de 
Resíduos Perigosos - ATRP; XIV - manter na empresa,     
a documentação comprobatória, referente à    
quant idade,  c lasse ,  loca l  de  geração,  do  
acondicionamento/armazenamento e da destinação final 
dos resíduos; XV - obedecer à legislação vigente 
(Federal, Estadual e Municipal) quanto à adoção de 
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meios e medidas a fim de preservar o meio ambiente e 
evitar riscos à saúde e à segurança das pessoas; XVI - 
manter atualizado o Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais - PPRA, buscando sempre que preciso a 
redução do grau dos riscos ambientais; XVII - fornecer 
obrigatoriamente aos funcionários EPI (Equipamentos 
de Proteção Individual) adequado e compatível com o 
exercício de suas funções e fiscalizar o seu devido uso, 
conforme o estabelecido na NR-6 do Ministério do 
Trabalho e Emprego; XVIII - comunicar de imediato à 
SEDUR a ocorrência de qualquer acidente ou ação 
resultante das atividades desenvolvidas que afete direta 
ou indiretamente o meio ambiente, na área de influência 
do empreendimento, adotando as medidas corretivas 
cabíveis; XIX - requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração que venha a ocorrer 
no projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal nº 
913/2008, de 03/09/2008. 

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

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

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

Art. 5.º Prestar informação falsa, adulterar dados 
técnicos solicitados pelos órgãos executores do 
constituirá infração administrativa ambiental, conforme 
IX, Art. 254, do Decreto nº 14024 de 06/06/2012.

Art. 6.º Esta Renovação entra em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, 31 DE AGOSTO DE 2021.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA MONTENEGRO BARBOSA SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA N° 141/2021
DE 01 DE SETEMBRO DE 2021

Dispõe sobre a aprovação de Amembramento 
de 03 (três) áreas designadas pela área 
desmembrada da maior porção da Fazenda 
Capuame, situadas no lugar FAZENDA 
CAPUAME, no Parque Palmeiras, neste 
Município de Camaçari, medindo Lote A com 
área de 2.000,00 m², Lote B com área de 
1.000,00 m² e Área desmembrada da maior 
porção da Fazenda Capuame com área de 
4.800,00 m², para totalizar uma nova área com 
7.800,00m², na forma que indica:

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo Decreto Municipal de 02 de janeiro de 
2021 e tendo em vista o que consta nos Processos 
Administrativos nº 02693.22.09.340.2019, assim como 
as demais disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE

Art. 1° - Aprovar o Amembramento de 03 (três) áreas 
designadas pelo LOTE A, B e Área desmembrada da 
maior porção da Fazenda Capuame, situadas no lugar 
denominado FAZENDA CAPUAME, no Parque das 
Palmeiras, sendo o Lote A registrado no Cartório de 
Registro de Imóveis 2º Ofício sob. Matrícula de nº 41.271, 
com Inscrição Municipal sob. n° 2040974, Lote B 
registrado no Cartório de Registro de Imóveis 2º Ofício 
sob. Matrícula de nº 41.272, com Inscrição Municipal sob. 
n° 2040975 e a  Área desmembrada da maior porção da 
Fazenda Capuame  registrado no Cartório de Registro de 
Imóveis 2º Ofício sob. Matrícula de nº 7600, com 
Inscrição Municipal sob. n° 114140-6, neste Município de 
Camaçari, para totalizar uma nova área com 7.800,00m².

Parágrafo único – As áreas ora Amembradas são de 
propriedade da Empresa HOBER BAHIA INDÚSTRIA 
PLÁSTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado com 
sede na Avenida Leste, s/n, Galpão B, lote 05, Quadra D, 
Bairro Poloplast, Camaçari-Bahia inscrito no CNPJ de nº 
07.952.968/0001-67, representando pelo seu sócio 
gerente Sr. Francisco Antônio da Hora, brasileiro, maior, 
casado, empresário, portador de cédula de identidade de 
n° 17993.658 SSP/SP e CPF/MF de n° 064.627.398-19, 
residente e domiciliado na Rua João Batista Figueredo, 
n°118, Bairro Jardim Brasil, Município de Jundaí, Estado 
de São Paulo.

Art. 2° - A situação atual das áreas estão assim descritas:
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LOTE A

I n i c i a - s e  n o  v é r t i c e  d e n o m i n a d o  V 0 1  
(N=8.596.826,80;E=576.385,00), em limites com RUA 
SUCUPIRA, daí segue com azimute e distância de 
224°16'58" - 19,98 m, até o vértice V 1 A 
(N=8.596.812,50;E=576.371,05), daí segue com 
azimute e distância de 314°26'04" – 100,18 m, até o 
vértice V2A (N=8.596.882,63;E=576.299,51), daí segue 
com azimute e distância de 44°23'50" – 19,95 m, até o 
vértice  V11 (N=8.596.896,89;E=576.313,47), em limite 
com a HOBER BAHIA INDUSTRIA PLÁSTICA LTDA, 
daí segue com azimute e distância de 134°25'12" – 
100,14 m, até o início desta descrição, no vértice V01, 
ponto inicial da descrição deste perímetro, totalizando 
uma área de 2.000,00m². Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas e encontram-se 
referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr, tendo como 
o Datum o SIRGAS2000.

LOTE B

I n i c i a - s e  n o  v é r t i c e  d e n o m i n a d o  V 0 9  
(N=8.596.861,19;E=576.418,49), em limites com RUA 
SUCUPIRA, daí segue com azimute e distância de 
224°16 '58"  -  48.00 m,  a té  o  vér t ice V01  
(N=8.596.826,80;E=576.385,00), em limite com o lote de 
Matrícula nº41.271 HOBER BAHIA INDUSTRIA 
PLÁSTICA LTDA, daí segue com azimute e distância de 
314°24 '23"  -  100.14m,  a té  o  vér t i ce  V11  
(N=8.596.896,89;E=576.313,47), daí segue com 
azimute e distância de 44°23'50" - 48,00m, até o vértice  
V10 (N=8.596.931,17;E=576.347,04), em limite com a 
lote Matrícula nº 41.272 HOBER BAHIA INDUSTRIA 
PLÁSTICA LTDA, daí segue com azimute e distância de 
134°24'24"- 100,01m, até o início desta descrição, no 
vértice V09, ponto inicial da descrição deste perímetro, 
totalizando uma área de 4.800,00m². Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas e 
encontram-se referenciadas ao Meridiano Central 39° 
WGr, tendo como o Datum o SIRGAS2000.

ÁREA DESMEMBRADA DA MAIOR PORÇÃO DA 
FAZENDA CAPUAME

I n i c i a - s e  n o  v é r t i c e  d e n o m i n a d o  V 0 9  
(N=8.596.861,19;E=576.418,49), em limites com RUA 
SUCUPIRA, daí segue com azimute e distância de 
2 2 4 ° 1 6 ' 5 8 " -  4 8 , 0 0  m ,  a t é  o  v é r t i c e  V 0 1  
(N=8.596.826,80;E=576.385,00), em limite com a 
Matrícula n° 41.271 HOBER BAHIA INDÚSTRIA 
PLÁSTICA LTDA, daí segue com azimute e distância de 
314°24'23" – 100,14 m, até o vért ice V11  
(N=8.596.896,89;E=576.313,47), daí segue com 
azimute e distância de 44°23'50"- 48,00 m, até o vértice 
10 (N=8.596.931,17;E=576.347,04), em limite com a 
Matrícula n° 41.272 HOBER BAHIA INDÚSTRIA 
PLÁSTICA LTDA, daí segue com azimute e distância de 
134°24'24" e 100,01 m, até o início desta descrição, no 
vértice V09, ponto inicial da descrição deste perímetro, 
totalizando uma área de 4.800,00m². Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas e 
encontram-se referenciadas ao Meridiano Central 39° 
WGr, tendo como o Datum o SIRGAS2000.

Art. 3° - A área resultante do Amembramento ficará assim 
descrita e caracterizada:  

ÁREA UNIFICADA

I n i c i a - s e  n o  v é r t i c e  d e n o m i n a d o  V 1 B  
(N=8.596.868,37,19;E=576.425,45), em limites com 
RUA SUCUPIRA, daí segue com azimute e distância de 
224°06 '40 " -  77 ,98  m,  a té  o  vé r t i ce  V1A  
(N=8.596.812,50;E=576.371,05), daí segue com 
azimute e distância de 314°26'04" – 100,18 m, até o 
vértice V2A (N=8.596.882,63;E=576.299,51), daí segue 
com azimute e distância de 44°23'50"- 77,95 m, até o 
vértice  V2B (N=8.596.938,34;E=576.354,01), daí segue 
com azimute e distância de 134°24'24"- 100,00 m, até o 
início desta descrição, no vértice V1B, ponto inicial da 
descrição deste perímetro, totalizando uma área de 
7.800,00m². Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas e encontram-se referenciadas ao 
Meridiano Central 39° WGr, tendo como o Datum o 
SIRGAS2000.    

Art. 4º – As informações constantes nos memoriais 
descritivos apresentados são de responsabilidade 
técnica do Arquiteto e Urbanista Márcio Malaquias 
Chiacchiaretta sob. Registro Nacional de n° 
000A734896, nos termos da RRT de n° SI 10712322I00.

Art. 5° - A aprovação desta Portaria não implica na 
regularização das construções existentes no referido 
imóvel.

Art. 6° - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 
pena de caducidade prevista em Lei.

Art. 7° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

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 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 01 DE SETEMBRO DE 
2021.

 AGDA SILVA COSTA
DIRETORA DE URBANISMO

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

Termo de Cooperação Técnica, que, entre si, celebram, a 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,  
neste ato representado por sua Secretária, Sra. 
ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA, e a 
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, através da 
DEFESA CIVIL, representados respectivamente pela 
Secretária ARLENE ROCHA, e pelo Coordenador 
IVANALDO SOARES,  
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CONSIDERANDO ser competência do Município 
formular políticas e diretrizes de preservação e proteção 
dos recursos ambientais, elaborando normas e 
realizando ações necessárias;;

CONSIDERANDO a competência da SEDUR em 
promover alinhamento entre Secretarias, buscando 
implementar as diretrizes e estratégias do plano de 
proteção ambiental;;

CONSIDERANDO a necessidade de equipe técnica 
especializada em contenção, captura e manejo e regaste 
de animais silvestres e peçonhentos para a execução do 
referido serviço em Camaçari;

CONSIDERANDO a Defesa Civil possui estrutura e 
capacitação para realização da supramencionada tarefa, 
propõe-se o presente Termo de Cooperção Técnica, com 
as cláusulas a seguir expressas;

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Constitui objeto deste Termo de Cooperação Técnica a 
obrigação da SESP, através da Defesa Civil, capturar, 
resgatar e manejar os animais silvestres e peçonhentos, 
porventura encontrados no Município de Camaçari . 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

A Defesa Civil se responsabiliza em operacionalizar as 
suas atividades de acordo com as exigências legais 
existentes, observando as técnicas de segurança e 
utilização de equipamentos de proteção necessários 
para a execução dos serviços. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VÍNCULO PESSOAL

 Não se estabelecerá, por conta deste Termo de 
Cooperação Técnica, nenhum vínculo de natureza 
trabalhista, funcional ou de qualquer outra espécie entre 
um partícipe e o quadro de pessoal do outro partícipe

C LÁ U S U LA QU A R TA –  D OS  E S FOR Ç OS  
CONJUNTOS

Os acordantes envidarão todos os esforços e ações 
necessárias objetivando a implantação do presente 
Termo de Cooperação Técnica. 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 

O presente Termo de Cooperação Técnica terá vigência 
por 12 (doze) meses, contados da data de sua 
assinatura, passando a vigorar por prazo indeterminado 
após o decurso do prazo estabelecido. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES  

O presente Termo de Cooperação Técnica poderá ser 
alterado por consenso, mediante termo aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS E DA 
SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS ENTRE OS 
PARTÍCIPES 

Os casos omissos e as controvérsias porventura 
existentes entre os partícipes serão resolvidos 
administrativamente, mediante comum acordo. 

E, por estarem de acordo os partícipes e prezarem ao 
máximo os princípios e regras do direito, firmam o 
presente instrumento, em 04 (quatro) vias de igual teor, 
juntamente com as testemunhas abaixo.

Camaçari-BA, 12 de janeiro de 2021. 

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

ARLENE ROCHA
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

IVANALDO SOARES
COORDENADOR DEFESA CIVIL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0194/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA Objeto: Registro de preço para 
aquisição de gêneros alimentícios (Farinha láctea, milho 
de pipoca, amido de milho, milho branco, fubá de milho, 
milho xerém e flocão de milho) destinados à alimentação 
escolar nas creches e Unidades Escolares da Rede 
Municipal de Ensino, para futuras contratações de 
acordo com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal. Acolhimento: 
20/09/2021 a partir das 08h00min; Abertura: 
21/09/2021, às 09h00min; Disputa: 21/09/2021, às 
10h00min. (Horário Brasília).  Edital/Informações: 
www.licitacoes-e.com.br.  Licitação n.º: 894137. Tel.: 
(71) 3621-6655/6717. Aracele Santos de Oliveira – 
Pregoeira da COMPEL.

 

PREGÃO N.º 0195/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA Objeto: Registro de preços para 
aquisição de perfusor venoso, gel para ultrassonografia, 
haste em plástico, kit coletor, coletor universal e avental, 
para atender as Unidades de Saúde do município. 
Acolhimento: 21/09/2021 a partir das 08h00min; 
Abertura: 22/09/2021, às 09h00min; Disputa: 
22/09/2021, às 10h00min. (Horário Brasília).  
Edital/Informações: .  www.licitacoes-e.com.br
Licitação n.º: 894140. Tel.: (71) 3621-6655/6717. Aracele 
Santos de Oliveira – Pregoeira da COMPEL.
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IS
S

M INSTITUTO DE SEGURIDADE 
DO SERVIDOR MUNICIPAL

TERMO DE REVOGAÇÃO

A SECRETÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no uso de suas atribuições 
legais, em conformidade com o disposto no art. 49, da Lei 

o on  8.666/93, resolve REVOGAR o PREGÃO N  073/2021 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o Contratação 
de empresa especializada em prestação de serviços de 
exumação  de  co rpos ,  co l e ta ,  t r anspo r t e ,  
incineração/cremação e destino final de ossadas 
humanas nos 07 (sete) cemitérios do município de 
Camaçari (Gleba H, Gleba C, Parafuso, Vila de Abrantes, 
Arembepe, Monte Gordo e Barra de Pojuca). 26/08/2021. 
ARLENE LIMA ROCHA – Secretária de Serviços 
Públicos.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 0458/2020.  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA: EMPRESA UNIVERSAL COPIADORA 
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. 
DO OBJETO:  Este Termo Aditivo tem por finalidade 
alterar a Cláusula Quinta do Contrato nº 0458/2020.  DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por mais 12 (doze ) meses, de modo que, a 
partir de 09 de Outubro de 2021, passará a viger até 09 de 
Outubro de 2022.  DO PREÇO: Ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, especialmente 
as disposições sobre o preço, no valor global de R$ 
2.577.780,00 (dois milhões, quinhentos e setenta e sete 
mil , setecentos e oitenta reais). Fica mantida a forma de 
pagamento prevista na Clausula Quarta do Contrato 
Original. - as despesas do presente aditivo correrão por 
conta da Ação 2013; Elemento de Despesa 33903900, 
Fonte: 0100000.  DA RATIFICAÇÃO:  Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário não modificadas por 
este Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 27 
de Agosto de 2021. HELDER ALMEIDA DE SOUZA. 
MUNICÍPIO.  UNIVERSAL COPIADORA SERVIÇO DE 
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. CONTRATADA.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
C O N S E L H O  A D M I N I S T R A T I V O  E  
PREVIDENCIÁRIO DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL 
(ISSM) – 2021

Realizada em 26/08/2021

Participação:

Membros natos do Conselho Administrativo e 
Previdenciário:
Hélder Almeida de Souza - Secretário da Administração
José Maurício Borges de Menezes - Subsecretário da 
Fazenda no exercício da substituição

Membros do Conselho Administrat ivo e  
Previdenciário:

Rafael Couto Ribeiro - representante da Procuradoria-
Geral do Município
Carlos Eduardo Bacelar Cerqueira (suplente) - 
representante da Procuradoria-Geral do Município
José Marcelo de Santana - representante do Sindicato 
dos Professores da Rede Pública Municipal
Janete da Silva Freitas (suplente) - representante dos 
servidores do Poder Executivo no exercício da 
substituição
Patrícia Luzia Mendes Gonçalves de Souza (suplente) - 
representante dos servidores do Poder Legislativo no 
exercício da substituição

Convidados: 

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
Ernâni Bernardino Alves de Sena - Diretor de 
Administração e Finanças do ISSM
Diego Silva de Souza - Analista de Seguro Social - 
Economia
Carlos Henrique da Rocha Santos - Presidente do 
Comitê de Investimentos

Presidente da Reunião:

Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães - Diretor 
superintendente do ISSM

Secretária: 

Rita de Cássia Martins Sousa Nascimento 

Pauta da Reunião:

I) Aprovação do Relatório de Governança do 2º Trimestre 
de 2021; 
II) Aprovação do Relatório de Gestão Atuarial do 1º 
Semestre de 2021; 
III) Aprovação do Relatório de Prestação de Contas do 
Comitê de Investimentos do 1º Semestre de 2021; 
IV) Aprovação do Relatório de Prestação de Contas do 
Conselho do 1º Semestre de 2021; 
V) Aprovação do Plano Plurianual (PPA) do ISSM 2022-
2025; 
VI) Aprovação do regulamento de credenciamento de 
instituições financeiras e fundos de investimentos; 
VII) Orçamento de 2022; 
VIII) Aprovac ̧a ̃o do Programa de Educac ̧a ̃o 
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Previdenciária do ISSM; 
IX) O que ocorrer.

Reunião:

Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil 
e vinte e um, por volta das 10h10min, por intermédio da 
plataforma de comunicação Google Meet, em 
videoconferência, reuniram-se ordinariamente os 
membros do Conselho Administrativo e Previdenciário do 
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal (ISSM): 
HÉLDER ALMEIDA DE SOUZA, secretário da 
Administração; JOSÉ MAURÍCIO BORGES DE 
MENEZES, subsecretário da Fazenda no exercício da 
substituição; RAFAEL COUTO RIBEIRO, representante 
da Procuradoria-Geral do Município; CARLOS 
EDUARDO BACELAR CERQUEIRA (suplente), 
representante da Procuradoria-Geral do Município; 
JOSÉ MARCELO DE SANTANA, representante do 
Sindicato dos Professores da Rede Pública Municipal; 
JANETE DA SILVA FREITAS (suplente) representante 
dos servidores do Poder Executivo no exercício da 
substituição; PATRÍCIA LUZIA MENDES GONÇALVES 
DE SOUZA (suplente), representante dos servidores do 
Poder Legislativo no exercício da substituição. Estando 
ausentes representante do Sindicato dos Servidores 
Públicos do Município, sendo NILSON COELHO DA 
SILVA titular e EVANGIVALDO RIBEIRO OLIVEIRA 
suplente, e representante dos servidores inativos, sendo 
JOSÉ CARLOS CONCEIÇÃO CARMO titular e SONISIA 
MARTINS DOS SANTOS suplente. Estando presentes 
os seguintes convidados: 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; 
ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA, diretor de 
Administração e Finanças do ISSM; DIEGO SILVA DE 
SOUZA, Analista de Seguro Social - Economia; e 
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, presidente 
do Comitê de Investimentos. Após verificação do quórum 
legal, o diretor superintendente do ISSM, PEDRO 
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, 
designado como presidente da reunião pelo art. 83, § 1º, 
da Lei Complementar n° 1.644/2020, declarou aberta a 
reunião, registrando a presença dos conselheiros e dos 
convidados supracitados, dispensando-se as 
assinaturas destes últimos por ser facultativa a presença 
dos mesmos, os quais não possuem poder de voto nas 
de l iberações pro fer idas  pe lo  Conse lho .  O 
superintendente registrou, ainda, que esta é a primeira 
reunião realizada no formato híbrido, com algumas 
pessoas presentes na sala de reuniões do ISSM e as 
demais participando via Google Meet. Ressaltou a 
retomada das atividades presenciais no Instituto, 
conforme prevê Decreto Municipal, diante do avanço da 
vacinação e da redução no número de casos de 
coronavirus no município. Citou que o ISSM retomou, em 
julho, o processo de recadastramento e prova de vida dos 
aposentados e pensionistas, suspensos desde março de 
2020 devido à pandemia. Frisou que o procedimento é 
essencial para a gestão do Instituto. Informou que o 
trabalho presencial foi retomado no Instituto por meio de 
escala. Disse, ainda, que convocou todos os servidores e 
diretores a apresentarem comprovação da vacina contra 

Covid, conforme previsão no Decreto Municipal Nº 
7599/2021. Em seguida leu a convocação da reunião 
previamente disponibilizada no Diário Oficial Municipal n° 
1.733, de 20 de agosto de 2021 com a seguinte pauta: I) 
Aprovação do Relatório de Governança do 2º 
Trimestre de 2021; II) Aprovação do Relatório de 
Gestão Atuarial do 1º Semestre de 2021; III) 
Aprovação do Relatório de Prestação de Contas do 
Comitê de Investimentos do 1º Semestre de 2021; IV) 
Aprovação do Relatório de Prestação de Contas do 
Conselho do 1º Semestre de 2021; V) Aprovação do 
Plano Plurianual (PPA) do ISSM 2022-2025; VI) 
Aprovação do regulamento de credenciamento de 
instituições financeiras e fundos de investimentos; 
VII) Orçamento de 2022; VIII) Aprovação do Programa 
de Educação Previdenciária do ISSM; IX) O que 
ocorrer. Pontuou que o item VII será adiado para 
deliberação na próxima reunião. Em seguida, passou ao 
item da pauta I) Aprovação do Relatório de 
Governança do 2º Trimestre de 2021. Ressaltou a 
importância da retomada do trabalho presencial para 
acelerar o processo de aposentadoria. Disse que no 1º 
semestre de 2021 foram aposentadas 53 pessoas, com 
valor médio de beneficio de R$ 3.582 e idade média de 59 
anos, permanecendo o público de professores o que 
mais se aposenta. Esclareceu que no período houve 29 
requerimentos de aposentadoria, sendo o número de 
aposentadorias concedidas superior ao número de 
requerimentos, o que representa o esforço do ISSM em 
reduzir o acervo. Demonstrou os dados sobre o status 
dos requerimentos do acervo. Destacou o aumento 
exponencial na quantidade de requerimentos de pensão 
por morte, como resultado da pandemia de covid, 
chegando a 24 requerimentos no 1º semestre de 2021. 
Ressaltou que não há nenhuma pendência de pensão 
por morte de anos anteriores, apenas do corrente ano. 
Apresentou a quantidade de processos analisados além 
de aposentadoria e pensão por morte. Citou o número de 
atendimentos no 1º semestre que chegou a 6.205, 
aproximadamente mil atendimentos por mês, em sua 
maioria respondidos no prazo de 24 horas, com índice de 
solicitação atendida de 89% e um alto índice de avaliação 
do atendimento. Seguiu apresentando as ações de 
diálogo com segurados, citando a publicação da nova 
cartilha previdenciária, a prestação de contas em 
audiência pública na Câmara Municipal, a participação 
no seminário promovido pelo Sindicato dos Professores 
e a 8ª edição do Programa de Preparação para 
Aposentadoria, realizado virtualmente. Apresentou 
dados de compensação previdenciária, citando os 
valores pagos pelos demais regimes, chegando a R$ 1 
milhão compensado por mês, aproximadamente. 
Passando ao assunto gestão financeira e contábil, 
ressaltou que em dezembro houve a aprovação da Lei 
Complementar Nº 1.644, que mudou o plano de custeio 
da previdência e por conta disso o orçamento ficou muito 
inflado. Disse ainda que o ISSM não tem alcançado o 
orçamento previsto, mas está com resultado positivo, 
com superávit de 12%. Ressaltou que a receita mais 
importante continua sendo a contribuição previdenciária 
e o parcelamento das contribuições patronais. Apontou 
que o trabalho interno do ISSM corresponde a 17% da 
receita, com os rendimentos das aplicações e a 
compensação previdenciária. Informou que em um 
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semestre o ISSM atingiu 38% do que poderia gastar, bem 
abaixo do projetado. Demonstrou as receitas e despesas 
mês a mês, e respectivos detalhamentos. Disse que o 
total de servidores ativos vem caindo, tendo mais 
pessoas se aposentando do que novos servidores 
ingressando. Disse que o pagamento de benefícios 
aumentou enquanto a arrecadação diminuiu, 
demonstrando uma preocupação com os indicadores de 
total de ativos por inativos que chegou a 2,67 em junho. 
Passando ao tema gestão de investimentos, ressaltou 
que o mesmo será apresentado com mais profundidade 
posteriormente pelo presidente do Comitê de 
Investimentos. Explicou que a rentabilidade está 
comprometia devido à baixa performance dos índices de 
renda fixa, esclarecendo que reduziu o percentual 
aplicado em renda fixa para diversificar os investimentos, 
com aportes em outros fundos com maiores 
rentabilidades. Passando ao assunto gestão atuarial, 
disse que com a aprovação da reforma municipal, a curva 
do déficit atuarial foi controlada. Comentou brevemente 
dados sobre o Setor Jurídico e contratos vigentes, 
ressaltando a contratação da Caixa Econômica para 
realização do recadastramento dos aposentados e 
pensionistas, com o intuito de preservar o distanciamento 
social, diante do espaço físico reduzido do Instituto. 
Esclareceu que o recadastramento tem sido feito com 
agendamento prévio, podendo ser feito em qualquer 
lugar do Brasil que tenha agência da Caixa. Falou 
brevemente sobre os dados da Comunicação e 
Ouvidoria. Falou sobre o quadro de pessoal, que conta 
com 25 efetivos e 13 comissionados e falou brevemente 
sobre ações de capacitação dos servidores. A seguir, 
encerrou a apresentação do relatório de governança, 
submetendo-o a questionamentos e, após, à aprovação 
pelo Conselho. Não havendo manifestações, o Relatório 
de Governança do 2º Trimestre de 2021 foi aprovado 
por unanimidade. Em seguida, o presidente da reunião 
passou a palavra à chefe de Gabinete da 
Superintendência Ana Clara Almeida para apresentação 
do item II) Aprovação do Relatório de Gestão Atuarial 
do 1º Semestre de 2021. Ana Clara Almeida explicou 
que a gestão atuarial é fundamental para a 
sustentabilidade do ISSM, apresentando alguns 
conceitos básicos em razão da chegada de novos 
conselheiros. Apresentou a comparação das análises 
atuariais anteriores e os resultados da gestão atuarial. 
Esclareceu que o plano de custeio apresenta os valores 
das contribuições previdenciárias e que a avaliação 
atuarial, por meio de métodos estatísticos, traz para o 
presente tudo o que se deve pagar e receber. Pontuou 
que atualmente o ISSM está em déficit atuarial, assim 
como a maioria dos Regimes de Previdência. Apresentou 
o gráfico com o resultado da avaliação atuarial, 
demonstrando a redução do déficit de 2019 para 2020, 
principalmente devido aos resultados dos investimentos 
e da arrecadação financeira, e em 2021 houve nova 
redução devido à aprovação da reforma previdenciária 
municipal. Informou que o Custo Normal Total era de 
36,93% e as alíquotas estavam inadequadas ao Plano. 
Disse que com a adequação ao custo do plano, houve 
uma queda do Custo Normal para 23,38%. Esclareceu 
que houve mudança do equacionamento do déficit 
atuarial, viabilizando seu cumprimento do ponto de vista 
financeiro. A seguir, apresentou dados referentes ao 

previsto e ao realizado com base nos estudos atuariais, 
sendo a projeção de 14 aposentadorias e 23 pensões em 
2021, tendo alcançado, até junho de 2021, 53 
aposentadorias e 13 pensões por morte. Apresentou 
brevemente as receitas, despesas e o patrimônio 
projetados e realizados, encerrando a apresentação. O 
presidente da reunião, Pedro Jorge Villas Boas Alfredo 
Guimarães agradeceu a apresentação e submeteu o 
relatório a manifestações e à aprovação, sendo o 
Relatório de Gestão Atuarial do 1º Semestre de 2021 
aprovado por unanimidade. Em seguida, passou a 
palavra ao presidente do Comitê de Investimentos, 
Carlos Henrique da Rocha Santos, para apresentar o 
item III) Aprovação do Relatório de Prestação de 
Contas do Comitê de Investimentos do 1º Semestre 
de 2021. Após se apresentar ao Conselho, o presidente 
do Comitê de Investimos fez um panorama do cenário 
macroeconômico com indicadores do mercado e fatos 
relevantes que impactaram na carteira de investimentos, 
com projeções de alta do IPCA, da SELIC e do PIB. 
Destacou como fatos relevantes o processo de 
vacinação em diversos países, a segunda onda da 
pandemia de coronavuris, o risco de inflação global, a 
lentidão de vacinação no Brasil, a queda da popularidade 
do presidente do Brasil, a CPI da covid e a crise hídrica. 
Explicou que todos estes fatos influenciaram no 
comportamento da carteira do Instituto, fazendo com que 
ocorresse deslocamento da curva da carteira em relação 
à meta. Disse que no primeiro semestre alcançou apenas 
28% da meta, demonstrando a dificuldade no alcance da 
meta. Demonstrou a performance dos indicadores do 
mercado e a rentabilidade do semestre, que foi de mais 
de R$ 6 milhões de reais. Informou que houve aumento 
no patrimônio do instituto, de 2020 para 2021. Explicou 
que a composição da carteira era de mais de 70% em 
renda fixa e com a nova Política de Investimentos houve 
a pulverização das aplicações, passando a investir no 
exterior, o que deu algum retorno para o Instituto. 
Finalizou, apresentando o resumo das principais 
decisões do Comitê de Investimentos no 1º semestre. Ao 
retomar a palavra, o presidente da reunião, ressaltou o 
trabalho desenvolvido pelo Comitê, que realiza diversas 
reuniões extraordinárias a fim de acompanhar a carteira 
e se antecipar em algumas medidas. Parabenizou o 
presidente do Comitê de Investimentos pelo trabalho, 
agradeceu pela apresentação e submeteu à aprovação o 
Relatório de Prestação de Contas do Comitê de 
Investimentos do 1º Semestre de 2021, o qual foi 
aprovado por unanimidade. Em seguida, passou ao 
item da pauta, IV) Aprovação do Relatório de 
Prestação de Contas do Conselho do 1º Semestre de 
2021, demonstrando as atividade do Conselho 
Administrativo e Previdenciário no 1º semestre. Não 
havendo manifestações, o Relatório de Prestação de 
Contas do Conselho do 1º Semestre de 2021 foi 
aprovado por unanimidade. Em seguida, passou ao 
item da pauta V) Aprovação do Plano Plurianual (PPA) 
do ISSM 2022-2025, concedendo a palavra ao diretor 
administrativo e financeiro do ISSM, Ernâni Bernardino 
Alves de Sena. O diretor financeiro esclareceu que o PPA 
se trata de planejamento a médio prazo, que vai compor a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias. Apresentou brevemente 
o PPA 2018/2021 do Instituto, ressaltando que o mesmo 
não representava o que de fato acontecia dentro do 
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Instituto. Esclareceu que o PPA 2022/2025 tomou como 
referência o Planejamento Estratégico do ISSM, o 
atendimento aos requisitos do Pró-gestão, a certificação 
continuada dos servidores, dirigente e conselheiros do 
ISSM e a aderência ao Plano de Governo. Demonstrou a 
Estrutura do PPA, ressaltando que o ISSM está dentro do 
eixo “Planejamento e Gestão Pública”, com objetivos, 
metas e indicadores definidos. No tema Modernização da 
Administração Municipal, ressaltou que esta incluída a 
digitalização do Instituto, o que inclui implantação de 
aplicativos e sistemas. Disse que em relação ao objetivo 
“promover educação previdenciária”, o calendário será 
detalhado posteriormente.  Passando ao tema 
“Legalidade, controle e transparência”, disse que a meta 
é realizar 100% das ações de fortalecimento de controles 
internos e gestão de riscos. Ressaltou que problemas 
ocorridos no passado do ISSM se deveram à falta de 
mecanismos de controle. Destacou ações de 
implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. 
Ressaltou que o objetivo de promover a transparência 
dos resultados e ações que já é feito pelo ISSM e agora 
vem destacado no PPA, finalizando a apresentação. O 
presidente da reunião agradeceu a apresentação e 
submeteu a proposta do PPA à discussão e à aprovação. 
Não havendo manifestações, a proposta do Plano 
Plurianual (PPA) do ISSM 2022-2025 foi aprovada por 
unanimidade e será encaminhada ao Poder 
Legislativo. Passando ao item VI) Aprovação do 
regulamento de credenciamento de instituições 
financeiras e fundos de investimentos, o presidente 
da reunião e superintendente do ISSM explicou que, 
como medida de controle e transparência, não é 
permitido aplicar recursos do instituto em qualquer 
instituição financeira, mas apenas naquelas previamente 
credenciadas, que cumprem os requisitos exigidos. 
Esclareceu que foi formada uma comissão para 
elaboração da proposta de alteração do regulamento, a 
qual foi disponibilizada antecipadamente aos 
conselheiros. Em seguida, passou a palavra à assessora 
Isis Lobo para explanar sobre a proposta. A assessora 
explicou que o processo de credenciamento se refere à 
análise do cumprimento dos requisitos e da Política de 
Investimentos. Esclareceu que nem toda instituição 
credenciada recebe investimentos do ISSM, mas que ela 
está apta a receber. Disse também que durante o 
credenciamento se averigua sua posição no ranking da 
Anbima e a relação de documentos exigidos para a 
finalidade. Pontuou que a alteração na regulamentação 
foi necessária para adequar a regulação às mudanças 
legislativas e à operação da Política de Investimentos. 
Comentou que o regulamento anterior não estava de 
acordo com o que previa o Ministério da Previdência. 
Disse que, por uma questão de padronização, a nova 
minuta traz formulários padrões a serem preenchidos 
pelas instituições. Pontuou que uma das altercações é a 
retirada da obrigatoriedade de se fazer um novo 
credenciamento após 12 meses. Com a alteração, após 
os 12 meses, será feito o recredenciamento de forma 
simplificada, caso a instituição mantenha a validação 
exigida. Ressaltou que o procedimento simplificado não 
se aplicará a fundos de investimentos, por segurança, 
uma vez que em 12 meses ocorrem modificações 
significativas em fundos. Finalizou a apresentação 
colocando-se à disposição para esclarecimentos. O 

presidente da reunião agradeceu a apresentação, 
submetendo o regulamento à aprovação. Não havendo 
manifestações, o regulamento de credenciamento de 
instituições financeiras e fundos de investimentos 
foi aprovado por unanimidade e será encaminhado 
para publicação no Diário Oficial do Município, sendo 
válido para os próximos credenciamentos. Em seguida, 
relembrou que o item VII) Orçamento de 2022 será 
discutido na próxima reunião. Passando ao item VIII) 
Aprovação do Programa de Educação Previdenciária 
do ISSM, comentou que esta é a primeira vez que o ISSM 
traz um programa de educação previdenciária 
institucionalizado, em cumprimento aos critérios do Pro-
gestão. Contou que o Programa prevê dois grupos de 
ações, sendo um direcionado aos segurados e à 
sociedade e outro, aos servidores e conselheiros. 
Informou que está prevista para o 2º semestre a 
realização do Programa de Preparo para Aposentadoria, 
em outubro de 2021, e do Seminário Previdência em 
Foco, em setembro, voltado para servidores que atuam 
em RHs. Disse que está prevista também a publicação da 
Cartilha Financeira. Ressaltou que no escopo das 
capacitações internas são oferecidos cursos sobre 
gestão e investimentos gratuitos, além de certificação 
CPA 10, CPA 20 e CEA, pagos pelo Instituto para os 
conselheiros. Ao pedir a palavra, o conselheiro José 
Marcelo de Santana aproveitou a oportunidade para 
solicitar a participação do ISSM em um curso de 
educação financeira para a categoria de professores. Ao 
que o presidente da reunião e superintendente do ISSM 
disse que já está previsto curso de educação financeira, 
que começará dia 16 de setembro. Disse, ainda, que 
caso os professores tenham necessidade de algo mais 
especifico, pode ser solicitado posteriormente. Em 
seguida, submeteu à aprovação o Programa de 
Educação Previdenciária do ISSM, o qual foi 
aprovado por unanimidade. Passando ao item IX) O 
que ocorrer, disse que a 4ª reunião ordinária do 
Conselho está prevista para 18 de novembro, com a 
aprovação do relatório do 3º trimestre e a aprovação da 
Política de Investimentos 2022. Informou que a reunião 
deverá ser realizada na sala de reunião do Gabinete do 
Prefeito, caso esteja disponível. Em seguida, franqueou 
a palavra para considerações e deliberações dos 
conselheiros. Ao pedir a palavra, o conselheiro José 
Marcelo de Santana questionou se a alta da Selic e do 
IPCA influencia no rendimento da renda fixa para melhor. 
Ao que o superintendente do ISSM respondeu que a alta 
da Selic afeta negativamente os índices IMA. Nesses 
casos, os aportes devem ser feitos em investimentos 
atrelado a Selic, que está próximo ao IPCA, mas com isso 
não alcançaria a meta. Disse, ainda, que o ideal é 
diversificar, investindo determinado percentual de 
segurança na Selic, e buscar melhor rentabilidade em 
outros benchmarkings. Pontuou, ainda, que o ISSM não 
tem conseguido alcançar a meta assim como muitos 
RPPS, diante do cenário atual da Economia. Ressaltou 
que o ISSM tem limites definidos que são permitidos para 
aplicação em renda variável. Comentou que o mercado 
não está favorável e que um bom resultado para o ano 
seria chegar, pelo menos, na inflação medida pelo IPCA, 
uma vez que o alcance da meta está muito difícil. Ao pedir 
a palavra, o presidente do Comitê de Investimento, 
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Carlos Henrique Santos, acrescentou que o IPCA 
acumulado chega a quase 9% e a Selic a 5%. Com esse 
cenário, se atingiu 28% da meta e com a atual situação 
politica e fiscal está muito difícil de alcançar a meta. O 
conselheiro José Marcelo de Santana agradeceu pelos 
esclarecimentos e parabenizou a responsabilidade do 
Comitê de Investimos com o patrimônio do instituto. O 
presidente da reunião pontuou que na próxima reunião 
será discutida a Política de Investimentos e será o 
momento oportuno para deliberações sobre alterações 
nos limites de aplicações. Não havendo outras 
manifestações dos presentes, o diretor superintendente 
do ISSM e presidente da reunião, PEDRO JORGE 
VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, agradeceu a 
presença de todos, destacando a presença dos 
servidores e diretores do ISSM, e encerrou a reunião. E 
nada mais havendo passível de registro eu, RITA DE 
CÁSSIA MARTINS SOUSA NASCIMENTO, na qualidade 
de secretária designada pela Portaria n° 02/2021, de 28 
de janeiro de 2021, lavrei a presente ata de reunião que 
vai por mim, e pelos demais assinada.

HÉLDER ALMEIDA DE SOUZA
MEMBRO NATO

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

JOSÉ MAURICIO BORGES DE MENEZES
 MEMBRO NATO

SUBSECRETÁRIO DA FAZENDA NO EXERCÍCIO DA 
SUBSTITUIÇÃO

RAFAEL COUTO RIBEIRO
MEMBRO TITULAR

REPRESENTANTE DA PROCURADORIA-GERAL DO 
MUNICÍPIO

CARLOS EDUARDO BACELAR CERQUEIRA 
MEMBRO SUPLENTE

REPRESENTANTE DA PROCURADORIA-GERAL DO 
MUNICÍPIO

JOSÉ MARCELO DE SANTANA 
MEMBRO TITULAR

REPRESENTANTE DO SINDICATO DOS 
PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL

PATRÍCIA LUZIA MENDES GONÇALVES DE SOUZA 
MEMBRO SUPLENTE

REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO PODER 
LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DA SUBSTITUIÇÃO

JANETE DA SILVA FREITAS 
MEMBRO SUPLENTE

REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO PODER 
EXECUTIVO NO EXERCÍCIO DA SUBSTITUIÇÃO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES 

PRESIDENTE DA REUNIÃO

RITA DE CÁSSIA MARTINS SOUSA NASCIMENTO 
SECRETÁRIA

DESPACHO Nº 52/2021

Em conformidade com a Lei Municipal nº 873/2008, artigo 
24º e do art. 53, § 1º e combinado com o artigo 74, 
parágrafo único, da Lei Municipal 997/2009 e suas 
alterações posteriores, DEFIRO o pedido de Progressão 
Horizontal da segurada RITA BATISTA através do 
processo Administrativo nº 0203.07.10.377.2018. 

Camaçari-BA, 30 de agosto de 2021.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DESPACHO Nº 53/2021

Em conformidade com a Lei  Municipal nº 873/2008, 
artigo 24º e do art. 53, §  1º e combinado com o artigo 74, 
parágrafo único, da Lei Municipal 997/2009 e suas 
alterações posteriores, DEFIRO o pedido de Progressão 
Horizontal da segurada MARIA CRISTINA ALVES 
SIQUEIRA através do processo Administrativo nº 
0234.07.10.377.2018. 

Camaçari-BA, 30 de agosto de 2021.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DESPACHO Nº 54/2021

Considerando o disposto nos artigos 11 e 25 da Lei 
Municipal 874/2008 e suas alterações posteriores, 
INDEFIRO o pedido de revisão de aposentadoria da 
segurada MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA QUEIROZ, 
formulado através do processo Administrativo nº 
00324.07.373.2019. 

Camaçari-BA, 30 de agosto de 2021.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE
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TERMO DE REVOGAÇÃO

A LIMPEC - Limpeza Pública de Camaçari, 
representada pelo seu Diretor Presidente, no uso de 
suas atribuições legais, em conformidade com o disposto 

ono art. 49, da Lei n  8.666/93, resolve REVOGAR o 
oCREDENCIAMENTO N  001/2020 – CPL, cujo objeto é a 

Credenciamento de Pessoas Jurídicas para atuarem 
como Administradora de Benefícios com a finalidade de 
disponibilizar planos de assistência médica de 
operadoras de Planos de Saúde, na modalidade coletivo 
empresarial, devidamente autorizadas pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar - ANS para a cobertura 
assistencial médica ambulatorial e hospitalar, 
fisioterápica, psicológica, laboratorial, farmacêutica e 
internação, compreendendo partos e tratamentos 
realizados exclusivamente no País, com padrão de 
enfermaria e/ou apartamento, centro de terapia 
intensiva, ou similar, para tratamento das doenças 
listadas na Classificação Estatística Internacional de 
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da 
Organização Mundial de Saúde, e/ou operadora que 
assegure Assistência Odontológica, aos servidores da 
Prefeitura Municipal de Camaçari, bem como seus 
dependentes legais. 23/08/2021. ANTÔNIO ALDENE 
MOTA DE ALMEIDA – DIRETOR PRESIDENTE.
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