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Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal de Esporte de 
Camaçari, vinculado à coordenação de Esporte da 
Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, com a 
finalidade de propor políticas e ações destinadas ao 
fortalecimento das atividades esportivas de Camaçari.  

Art. 2º O conselho Municipal de Esporte é órgão colegiado 
de caráter consultivo, deliberativo, normativo, propositivo 
e orientador das políticas públicas de esporte, cabendo-
lhe, no âmbito da Secretaria de esporte, Lazer e 
juventude, institucionalizar a relação entre a 
Administração Pública e os setores da sociedade civil 
ligados à área esportiva.

Art. 3º Compete ao Conselho Municipal de Esporte: 

I. Desenvolver estudos, projetos, debates, 
pesquisa relativas à situação do esporte no 
Município; 
II.Propor e acompanhar a realização de 
seminários, cursos e congressos sobre assuntos 
relativos ao esporte em geral, divulgando 
amplamente suas conclusões à população e aos 
usuários dos serviços abordados; 
III.Contribuir com os demais órgãos da 
administração pública municipal no planejamento 
de ações concernentes a projetos esportivos; 
IV.Analisar propostas e sugestões manifestadas 
pela sociedade e opinar sobre denuncias que 
digam respeito a programas, projetos, competições 
e eventos da cidade; 
V.Promover intercâmbio e convênios com 
instituições públicas, nacionais e estrangeiras, com 
a finalidade de implementar as ações que são 
objeto do conselho; 
VI.Acompanhar e fiscalizar a aplicação dos 
recursos financeiro e matérias do município 
destinados às atividades esportivas; 
VII.Propor aos poderes públicos a instituição de 
concursos para financiamento de projetos e a 
concessão de prêmios como estimulo das 
atividades;
VIII.Manifestar-se sobre matéria pertinente ao 
esporte no município; 
IX.Proceder ao exame, interpretação e aplicação da 
legislação esportiva estadual e nacional; 
X.Oferecer subsídios para o aperfeiçoamento da 
legislação relativa às atividades de esportes;
XI.Acompanhar a execução do calendário 
municipal anual de atividades esportivas; 
XII.Promover a publicação de seus atos normativos 
e resolutivos; 
XIII.Incentivar a promoção, capacitação e 

LEI Nº 1682/2021
DE 30 DE SETEMBRO DE 2021

DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO 

DA LEI MUNICIPAL Nº 1.619, DE 18 

DE MARÇO DE 2020, NA FORMA 

QUE INDICA, E DÁ OUTRAS 

PROVIDENCIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 

DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faz saber 

que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei:

Art. 1º - Fica revogada a Lei Municipal nº 1.619, de 18 de 

março de 2021 que “ regulamenta a locação e uso de 

Veículos pela Câmara de Vereadores de Camaçari, 

Estado da Bahia, e dá outras providências.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, BAHIA, EM 30 DE SETEMBRO DE 2021.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

LEI N° 1683/2021
DE 30 DE SETEMBRO DE 2021

Dispõe sobre a criação, composição, 
competência e funcionamento do Conselho 
Municipal de Esporte e dá outras providências.

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

CAPÍTULO I
Do Conselho Municipal de Esporte 
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qualificação dos professores e agentes sociais de 
esporte através de instituições de ensino superior 
publicas, levando em conta as diferenças 
regionais e culturais; 
XIV.Fomentar o estabelecimento de laços de 
cooperação entre a Coordenação de Esporte na 
Secretaria de Esporte Lazer e Juventude e os 
órgãos públicos e entidades que promovam 
atividades de esporte nos âmbitos municipal, 
estadual e federal; 
XV.Apoiar e incentivar as iniciativas relacionadas 
com a promoção e prática do esporte formal e não-
formal, da expressão corporal e de atividades 
físicas e esportivas visando a preservação da 
saúde física e mental do cidadão; 
XVI.Debater e aprofundar assuntos de interesse 
e/ou relacionados com o esporte em geral, 
emitindo, a pedido da Secretaria de Esporte, Lazer 
e Juventude, a titulo de colaboração, pareceres 
que poderão ser encaminhados a entidades dos 
setores públicos e privados aos quais possam 
servir; 
XVII.Colaborar, no que estiver ao seu alcance, com 
os diversos segmentos sociais que se dedicam a 
atividades correlatas na área do esporte; 
XVIII.Elaborar, aprovar e modificar seu regimento 
interno mediante voto favorável da maioria 
absoluta de seus membros, a ser aprovado por 
decreto do Poder Executivo.  

Art. 4º Cabe ao conselho Municipal de esporte sugerir as 
prioridades sobre o orçamento destinado às políticas de 
esporte, bem como a fiscalização de sua aplicação. 

CAPÍTULO II
Da estrutura Organizacional 

Art. 5º O Conselho Municipal de Esporte, presidido, na 
primeira assembléia, pelo coordenador de esporte da 
Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, a quem 
caberá eventual voto de desempate, será constituído por 
20(vinte) membros conselheiros titulares igualitários e 
seus respect ivos suplentes,  composto por  
representantes do poder público municipal e da 
sociedade civil organizada, da seguinte forma: 

I.10 (dez) representantes titulares e seus 
respectivos suplentes pertencentes ao poder 
publico municipal, indicados pelos respectivos 
Secretários de cada pasta, assim compostos:
a)03(três) representantes da Secretaria de 
Esporte, Lazer e Juventude;
b)01 (um) representante da Secretaria de 
Educação;
c)01 (um) representante da Secretaria de Cultura;
d)01 (um) representante da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania;
e)01 (um) representante da Secretaria de Saúde; 
f)01 (um) representante da Secretaria de Relações 
Institucionais;
g)01 (um) representante da Secretaria de Serviços 
Públicos; 

h)01 (um) representante da Secretaria de 
Infraestrutura. 

II.10 (dez) representantes titulares e seus 
respectivos suplentes da sociedade civil 
organizada: 

a)01 (um) representante de entidade da 
modalidade desportiva Futebol (campo, quadra e 
areia) Futsal, Fut7, Futvolei, Futebol de areia e 
futebol americano;

b)01 (um) representante de entidade da 
modalidade desportiva coletiva Artes Marciais, jiu-
jítsu, Judô, Karatê, Taekwondo, HapKiDo, Muay 
Thai, Go shin Jitsu, Kung Fu; 

c)01 (um) representante de entidade de 
modalidade desportiva coletiva de Lutas, Boxe, 
Westinling, Luta livre, Capoeira, MMA, Kickboxing, 
Capo-Jitsu; 

d)01 (um) representante de entidade da 
modalidade desportiva coletiva de quadra e campo 
de areia Vôlei, Basquete, Handebol, Baleou, 
Badminton, Voleibol de praia, Beach Tênis, Tênis 
de mesa, Beisebol, Bocha, Curling, Goalball, 
Rugby, Sofball e Squash; 

e) 01 (um) Representante de entidade da 
modalidade desportiva Ginástica e Musculação, 
Ginástica Rítmica, Ginástica, Aeróbica, Ginástica 
Laboral, Cheerleadder, CrossFit, Fisiculturismo e 
Levantamento de Peso;

f) 01 (um) representante de entidade da 
modalidade desportiva aquática Natação, 
Hidroginástica, Surf, Remo, Polo Aquático, 
Canoagem, Biribol, Bodyboard, Hóquei, Kitesurfe, 
Luge, Nado Artístico, Rafting, Skeleton, 
SkilSportivo, Snowboard, Stand Up Paddle, Vela e 
Windsurfe;  

g)01 (um) representante de entidade da 
modalidade desportiva de Jogos e e-sport, Jogos 
Virtuais, Xadrez, Dominó, Tiro ao Alvo, Golfe, 
Boliche, Dama, Esgrima, Jogo de Malha, Saltos 
Ornamentais, Tiro com Arco, Tiro Esportivo, Airsoft; 

h)01 (um) representante de entidade da 
modalidade de Esporte Adaptado (Deficientes 
Motores, Deficiente Físico e Deficiente Cognitivo); 

i)01 (um) representante de entidade da 
modalidade Esporte Radicais, Bicicross, Skate, 
MotoCross, Pains, Mountain Biking, Ciclismo 
Trilha, MTB, Escalada Esportiva, Automobilismo, 
BMX, Bobsled, Highline, Parapente, Thiatlon, 
Wingsuit, Cavalgada, Freestyle, Trilhão Motores e 
Velocidade na Terra; 
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j)01 (um) representante de entidade da 
modalidade Esporte Individual, Ciclismo, 
Atletismo, Corrida de Rua, Hipismo, Cross 
Country, Speede Slackline.

§ 1º Os conselheiros suplentes substituirão seus titulares 
nos casos de impedimento. 
§ 2º O conselheiro suplente deverá ser de órgão, 
entidade ou liga daquela à qual pertence o seu titular. 

CAPÍTULO III
Do Mandato dos Conselheiros 

Art. 6º O mandato dos conselheiros será de 02 (dois) 
anos, podendo ser reconduzido uma vez, por igual 
período. 
Art. 7º Ocorrendo vacância no Conselho por renuncia, 
morte ou incompatibilidade de função de algum dos seus 
conselheiros, será nomeado o respectivo suplente, e na 
sua falta ou impossibilidade de assumir, será nomeado 
um novo conselheiro, em conformidade com o art.5º 
desta Lei, que complementará o mandato de seu 
antecessor. 
I. O exercício da função de Conselheiro e de suas 
comissões não serão remunerados, sendo considerado 
como de serviço público relevante; 
II.  Ficará extinto o mandato do Conselheiro que deixar 
de comparecer, sem justificativa, a duas reuniões 
ordinárias consecutivas ou a duas reuniões 
extraordinárias, convocadas pelo Presidente ou 
responsável para tal fim.

CAPÍTULO IV
Da Estrutura e Funcionamento

Art. 8º Caberá aos membros do Conselho Municipal de 
Esporte eleger uma Comissão Executiva composta de 
05 (cinco) membros assim discriminados:
I. Presidente;
II. Vice-Presidente;
III. Secretário Geral;
IV. Tesoureiro;
V. Diretor de Eventos;
Parágrafo único. O Conselho Municipal de Esporte, 
excepcionalmente em sua primeira formação, deverá 
eleger a mesa diretora por voto de maioria simples, para 
cumprirem mandato de 02 (dois) anos. 
Art. 9º Compete à Comissão Executiva do Conselho 
Municipal de Esporte:
I. - convocar e presidir as sessões ordinárias e 
extraordinárias do Conselho Municipal de Esporte;
II. - cumprir e encaminhar as resoluções deliberadas pelo 
Conselho Municipal de Esporte;
III - “ad referendum” do Conselho Municipal de Esporte, 
mediante posterior aprovação do colegiado, deliberar, 
nos casos de urgência;
IV - delegar tarefas a membros do Conselho, quando 
julgar conveniente.
Art. 10 O Conselho elaborará seu Regimento Interno, a 
ser baixado por Decreto do Prefeito Municipal, no prazo 
de 60 (sessenta) dias após a posse dos Conselheiros.

Parágrafo único. O regimento interno do Conselho 
deverá estabelecer as competências e os demais 
procedimentos necessários ao seu funcionamento.
Art. 11 As reuniões do Conselho Municipal de Esporte 
serão ampla e previamente divulgadas, com participação 
livre a todos os interessados, que terão direito a voz.
Art.12 Fica o Município de Camaçari, através da 
Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, autorizado a 
proporcionar ao Conselho Municipal de Esporte suporte 
técnico e administrativo, garantindo-lhe condições para o 
seu pleno e regular funcionamento.
Art.13 Demais normas necessárias ao funcionamento 
do Conselho serão regulamentadas por ato próprio do 
Poder Executivo Municipal.
Art. 14 O Conselho de que trata essa Lei se reunirá 
preferivelmente nas dependências da Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer e Juventude do município 
de Camaçari.
Art. 15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, BAHIA, EM 30 DE SETEMBRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

LEI N° 1684/2021
DE 30 DE SETEMBRO DE 2021

Institui o Equipamento Banco de 
Alimentos, no âmbito do município de 
Camaçari, dando outras providencias. 

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

Art. 1° Fica instituído, no âmbito do Município de 
Camaçari, o Equipamento Banco de Alimentos, que tem 
por objetivo captar doações de alimentos e promover sua 
distribuição às entidades assistenciais, famílias e 
indivíduos que estejam em estado de vulnerabilidade 
alimentar e nutricional, contribuindo diretamente para o 
combate à fome a ao desperdício de alimentos, visando 
atingir às políticas de abastecimento, Segurança 
Alimentar e Nutricional e de Assistência Social, conforme 
diretrizes do Ministério da Cidadania. 

Parágrafo único.  Considera-se estado de 
vulnerabilidade alimentar e nutricional os indivíduos e as 
famílias sob risco alimentar e nutricional, bem como as 
entidades sociais sem fins lucrativos que não disponham 
de condições de ofertar refeições ou alimentos 
necessários à subsistência de seus beneficiários. 
Art. 2°.O Banco de Alimentos será constituído de 
estrutura física e logística para oferta do serviço de 
captação e distribuição gratuita de gêneros alimentícios 
oriundos de doações dos setores públicos e privados e 
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que serão direcionados aos indivíduos, famílias e 
instituições privadas sem fins lucrativos, caracterizadas 
como prestadoras de serviço de assistência social, de 
proteção e defesa civil, estabelecimentos de saúde e 
demais unidades de alimentação e nutrição.
§ 1° A captação das doações dos alimentos de 
comercialização inviável, mas em condições próprias 
para consumo com segurança alimentar, ocorrerá junto 
aos produtores rurais, estabelecimentos industriais e 
comerciais e na comunidade em geral. 
§ 2° Os alimentos doados poderão ser entregues 
diretamente na sede do equipamento, em postos 
autorizados divulgados pelos meios de comunicação ou, 
ainda, retirados no local indicado pelo doador. 
§ 3°  Não serão aceitas doações em dinheiro ou 
cheque ou por qualquer outro meio de transação 
financeira.
§ 4° Os doadores poderão oferecer ao programa, a 
qualquer tempo, todo tipo de quantidade de alimentos, 
observadas as exigências estabelecidas nesta Lei, 
estando desobrigados da continuidade ou frequência 
dessa colaboração. 
§ 5° O Programa Banco de Alimentos poderá receber em 
doação o produto de ação de fiscalização, desde que 
devidamente providos da documentação e atendidos os 
requisitos de segurança alimentar e sanitárias, conforme 
legislação especifica. 
Art. 3° Para participação do programa de que trata esta 
Lei, as entidades assistenciais deverão atender aos 
seguintes requisitos: 

I- não ter fins lucrativos;
ll- atuar com Segurança Alimentar e Nutricional(SAN):
lll- situar-se no Município de Camaçari;
IV - estar inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (CNPJ).
V - estar inscrita no Conselho Municipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional (COMSEA): 

Parágrafo único.  As entidades assistenciais 
cadastradas no programa serão:

I - submetidas a visitas periódicas da equipe técnica, a 
partir de seu cadastro, para verificação de suas 
instalações, com a finalidade de conferir o registro do 
grupo assistido e acompanhar as atividades 
desenvolvidas, sem aviso prévio e de acordo com o 
planejamento do programa; 

Il - obrigadas a comparecer, sempre que convidadas, 
aos cursos, treinamentos, oficinas e outras atividades 
definidas pelo programa. 
Art. 4°  Fica vedada a concessão do beneficio de que 
trata a presente Lei, a 2 (duas) ou mais pessoas do 
mesmo grupo familiar, sob pena de cancelamento do 
beneficio e do cadastro da família beneficiária junto ao 
Banco de Alimentos. 
Art. 5° Além dos produtos e gêneros alimentícios obtidos 
na forma desta Lei, o Banco de Alimentos poderá aceitar 
cessão gratuita ou doação de móveis, utensílios e 
equipamentos, destinados ao preparo, armazenamento, 
recondicionamento, avaliação e transporte de alimentos, 
os quais serão objetos de catalogação especifica, 
passando a constar no rol de patrimônios do Município de 
Camaçari. 
Art. 6° O Banco de Alimentos promoverá o cadastro de 
voluntários, dentre profissionais as diversas áreas de 

conhecimento, empresários e membros da sociedade 
em geral, com intuito de realizarem as seguintes 
atividades: 
I - coleta, seleção, armazenamento E distribuição dos 
alimentos doados;
Il - pesquisas, debates, informações e educação sobre 
questões relacionadas à fome, à nutrição e ao 
desperdício de alimentos; 
Ill-  cursos, treinamentos, capacitação e oficinas sobre 
os temas concernentes a área de alimentação e nutrição 
às atividades do Banco de Alimentos. 
Parágrafo único. O trabalho voluntário, de que trata o 
caput deste artigo, será realizado de forma cooperativa e 
não afasta a responsabilidade do poder público municipal 
estruturar o programa com a equipe técnica de que trata o 
art. 10 desta Lei. 
Art. 7° Para atendimento do disposto nesta Lei, o 
Executivo Municipal, através da Secretaria do 
Desenvolvimento Social e Cidadania, Secretaria de 
Agricultura e Pesca, deverá criar condições 
administrativas, operacionais, técnicas, estruturais e 
sanitárias, necessárias à triagem, separação, 
embalagem e distribuição       dos      alimentos       
recebidos      em     doação. 
Art. 8° A operacionalização do programa de que trata 
esta Lei, a cargo da Secretaria do Desenvolvimento 
Social e Cidadania e da Secretaria de Agricultura e 
Pesca, será promovida em conjunto com o Conselho 
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - 
COMSEA, que por deliberação, aprovará as normas 
complementares para o seu funcionamento. 
Art. 9° Excetuadas as despesas previstas no art. 7° desta 
Lei, incluídos o transporte e demais atividades 
decorrentes das finalidades descritas no programa, a 
captação dos produtos e gêneros alimentícios far-se-á 
sem ônus para a municipalidade. 
Art.10 Da equipe técnica de coleta e distribuição de 
alimentos participará, pelo menos um profissional 
legalmente habilitado a aferir e atestar a qualidade dos 
produtos e gêneros alimentícios arrecadados in natura, 
industrializados ou preparados, segundo critérios de 
segurança alimentar e sanitária, disciplinadas em     leis    
municipais,     estaduais   e    federais     especificas. 
§ 1° O profissional de que trata o caput deste artigo, será 
convocado preferencialmente dentre Fiscais Sanitários 
nas áreas de Nutrição, Agronomia, Engenharia de 
Produção de Alimentos da estrutura da Vigilância 
Sanitária do Município de Camaçari. 

§ 2° Poderá ser convocado mais de um profissional caso 
seja estabelecido sistema de plantão e divisão de 
equipes técnicas operacionais. 
§ 3° A equipe técnica será responsável pela elaboração 
do "Manual de Práticas e Procedimentos para o Banco de 
Alimentos" quanto aos critérios técnicos e sanitários para 
captação, armazenamento, embalagem e distribuição, 
com a finalidade de assegurar a qualidade sanitária do 
produto para doação. 
Art. 11 À coordenação geral do Banco de Alimentos, 
juntamente com o Conselho Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional - COMSEA competirá:
I- definir as diretrizes básicas do programa;
Il - operar permanentemente como captadora de 
doações;
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IlI -  motivar o trabalho voluntariado;
IV- instituir e manter atualizado o sistema de registro e 
controle das doações recebidas; 
V- promover o intercâmbio com universidades, centros e 
instituições de pesquisa e outras entidades públicas, 
privadas ou não-governamentais para a execução        e        
aprimoramento do programa; 
VI - promover a transparência da utilização dos recursos 
do Banco de Alimentos, devendo a cada 6 (seis) meses, 
divulgar o número de indivíduos, grupo familiar e 
entidades assistenciais contempladas, preservando a 
identidade dos beneficiários finais, exceto com relação 
às entidades assistências que terão o nome, CNPJ e 
endereço divulgados para conhecimento da população. 
Art. 12 Para consecução dos objetivos do Banco de 
Alimentos, o Município de Camaçari poderá firmar 
parcerias e convênios com órgãos e entidades 
governamentais ou não, observados o dispostos em Lei, 
ficando para tanto autorizado. 

Art. 13 As despesas com a execução da presente Lei 
correrão por conta das dotações orçamentárias da 
Secretaria do Desenvolvimento Social e Cidadania. 
Art. 14 A presente Lei caso seja necessário será 
regulamentada por decreto, no que couber, no prazo de 
até 90 (noventa) dias, a contar da sua publicação. 

Art. 15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, BAHIA, EM 30 DE SETEMBRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

PORTARIA Nº 00191/2021
 DE 01 DE SETEMBRO DE 2021

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

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

00892.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) MARTA CAIRES DE 

SOUSA,matricula nº 830979, lotado (a) na Secretaria da 

Saúde - SESAU, de ODONTOLOGO 20 HS NÍVEL I, para 

ODONTOLOGO 20 HS NÍVEL III, com data retroativa a 19 
DE JUNHO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 01 DE SETEMBRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA Nº 00192/2021
 DE 10 DE SETEMBRO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 874 de 04 
de abril de 2008,Lei Municipal nº 873 de 04 de abril de 2008 
que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e 
vencimentos dos servidores públicos do quadro de 
provimento efetivo da administração direta e magistério do 
município de Camaçari e Decreto Municipal nº 4742 de 09 
de abril de 2009, que regulamenta a promoção funcional e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
n o s  a u t o s  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  

00683.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) ERNESTO SANTOS 

SOUSA NETO, matricula nº 830408, lotado (a) na 

Secretaria da Saúde - SESAU, de ODONTOLOGO 20 HS 

NÍVEL I, para ODONTOLOGO 20 HS NÍVEL III, com data 

retroativa a 1 1 DE MAIO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 10 DE SETEMBRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE
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PORTARIA Nº 00193/2021
 DE 10 DE SETEMBRO DE 2021

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

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

00582.11.02.904.2021,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) FERNANDA NASSIFF 

NEVES CARNEIRO, matricula nº 830491, lotado (a) na 

Secretaria da Saúde - SESAU, de ENFERMEIRO 40 HS 

NÍVEL I, para ENFERMEIRO 40 HS NÍVEL II, com data 

retroativa a 0 3 DE MAIO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 10 DE SETEMBRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA Nº 00194/2021
 DE 10 DE SETEMBRO DE 2021

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

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

03653.11.02.904.2019,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) SONIA CRUZ 

SANTOS,matricula nº 7294, lotado (a) na Secretaria da 

Saúde - SESAU, de AUX. DE ENFERMAGEM NÍVEL I, 

para AUX. DE ENFERMAGEM NÍVEL II, com data 

retroativa a1 4 DE NOVEMBRO DE 2019.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 10 DE SETEMBRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA N° 828/2021
 DE 16 DE SETEMBRO 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que Delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, 
Parecer Normativo nº 003/2017 , Lei Municipal nº 
1601/2019 e Lei Municipal 1620/2020,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão do benefício conforme 
comprovação nos autos do Processo Administrativo n° 
2676/2018.

RESOLVE

RETIFICAR a  portaria  n° 060/2010 de 31 de março de 
2010 , publicado no DOM n° 355 de 17 a 23 de abril de 
2010 , o qual, concedeu Licença Prêmio ao (a) servidor 
(a) CLARICE DE JESUS MOREIRA, matricula 
7 4 4 5 , o c u p a n t e  d o  c a r g o  d e  p r o v i m e n t o  
efetivo/estatutário deAuxiliar de Laboratório, lotado (a) 
na Secretaria da Saúde - SESAU, pelo período de 03 
(três) meses, onde se lê: 01/04/2004 a 30/03/2009 leia-
se 01/04/2003 a 31/03/2008, a partir de 19 de abril de 
2010, a  portaria  n° 261/2014 de 12 de agosto de 2014 , 
publicado no DOM n° 582 de 23 a 29 de agosto de 2014, 
pelo período de 03 (três) meses, onde se lê: 01/04/2009 
a 24/04/2014 leia-se 01/04/2008 a 09/04/2013, a partir 
de 01 de setembro de 2014 e a  portaria  n° 03728/2019 
de 29 de maio de 2019 , publicado no DOM n° 1085 de 07 
de junho de 2019, pelo período de 03 (três) meses, onde 
se lê: 24/04/2013 a 09/05/2018 leia-se 10/04/2013 a 
25/04/2018, a partir de 17 de junho de 2019.
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GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 16 DE SETEMBRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA N° 829/2021
 DE 17 DE SETEMBRO 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que Delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, 
Parecer Normativo nº 003/2017 , Lei Municipal nº 
1601/2019 e  Lei Municipal 1620/2020 ,                                                                                                                                                                                               

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo n° 2861/2020

RESOLVE

RETIFICAR a  portaria  n° 803/2021 de 18 de agosto de 
2021 publicado no DOM n°1738 de 27 de agosto de 2021, 
o qual, concedeu Licença Prêmio ao (a) servidor (a) 
C A R O L I N A  S O U S A  F O N T E S ,  m a t r i c u l a  
6 3 4 7 8 , o c u p a n t e  d o  c a r g o  d e  p r o v i m e n t o  
efetivo/estatutário de Técnico de Segurança do 
Trabalho, lotado (a) na Secretaria da Saúde -  SESAU, 
referente ao quinquênio aquisitivo de 25/04/2014 a 
24/04/2019 pelos períodos fracionados de onde se lê:  
01 (um) mês, a partir de 01 de setembro de 2021, 01(um) 
mês, a partir de novembro de 2021 e 01(um) mês, a partir 
de 03 de janeiro de 2022leia-se 01 (um) mês, a partir de 
01 de setembro de 2021, 01 (um) mês, a partir de  
janeiro de 2022 e 01 (um) mês, a partir de  março de 
2022. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 17 DE SETEMBRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 888/2021
 DE 15 DE SETEMBRO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, 
Lei Municipal nº 1522 de 28 de dezembro de 2017, 
Parecer Normativo nº 003/2017, Lei Municipal nº 
1601/2019 de 18 de novembro de 2019 e Lei Municipal nº 
1624/2020 de 27 de abril de 2020,              

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 1009/2021,

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) VITÓRIA ALICE 

FERREIRA SANTOS LIMA,matricula 61214, ocupante 
do cargo de provimento efetivo/estatutário de 

Enfermeira, lotado (a) na Secretaria da Saúde - SESAU, 
Licença Prêmio referente ao quinquênio aquisitivo de 

15/03/2015 a 14/03/2020 pelos períodos fracionados de 

01 (um) mês, a partir de 01 de Outubro de 2021, 01 (um) 

mês, a partir de 03 de Janeiro de 2022, 01 (um) mês, a 

partir de  01 de Março de 2022.

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

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 891/2021
 DE 15 DE SETEMBRO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, 
Lei Municipal nº 1522 de 28 de dezembro de 2017, 
Parecer Normativo nº 003/2017, Lei Municipal nº 
1601/2019 de 18 de novembro de 2019 e Lei Municipal nº 
1624/2020 de 27 de abril de 2020,              

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão do benefício conforme 
comprovação nos autos do Processo Administrativo nº 

1542/2021,
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RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) SANDRA CONCEIÇÃO 

DOS SANTOS GOMES,matricula 63654,ocupante do 

cargo de provimento efetivo/estatutário de Tecnico em 
Enfermagem, lotado (a) na Secretaria da Saúde - 
SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) 

meses referente ao quinquênio aquisitivo de 28/07/2014 

a 27/07/2019, a partir de  01 de Outubro de 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 15 DE SETEMBRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 908/2021
 DE 15 DE SETEMBRO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, 
Lei Municipal nº 1522 de 28 de dezembro de 2017, 
Parecer Normativo nº 003/2017, Lei Municipal nº 
1601/2019 de 18 de novembro de 2019 e Lei Municipal nº 
1624/2020 de 27 de abril de 2020,              

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão do benefício conforme 
comprovação nos autos do Processo Administrativo nº 

1291/2021,

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) JOANICE DOS SANTOS 

FERREIRA, matricula 7349, ocupante do cargo  de 

provimento efetivo/estatutário deAuxiliar de Laboratório, 
lotado (a) na Secretaria da Saúde - SESAU, Licença 
Prêmio pelo período de 03 (três) meses referente ao 

quinquênio aquisitivo de 17/05/2015 a 16/05/2020, a 

partir de  01 de Outubro de 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 15 DE SETEMBRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 909/2021
 DE 15 DE SETEMBRO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, 
Lei Municipal nº 1522 de 28 de dezembro de 2017, 
Parecer Normativo nº 003/2017, Lei Municipal nº 
1601/2019 de 18 de novembro de 2019 e Lei Municipal nº 
1624/2020 de 27 de abril de 2020,              

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão do benefício conforme 
comprovação nos autos do Processo Administrativo nº 

791/2021,

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) ERICO CAYRES 

CARDOSO NETO,matricula 62505,ocupantedocargode 

provimento efetivo/estatutário deMédico, lotado (a) na 
Secretaria da Saúde - SESAU, Licença Prêmio pelo 
período de 03 (três) meses referente ao quinquênio 

aquisitivo de 06/05/2011 a 16/05/2016, a partir de 01 de 
Outubro de 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 15 DE SETEMBRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 910/2021
 DE 15 DE SETEMBRO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, 
Lei Municipal nº 1522 de 28 de dezembro de 2017, 
Parecer Normativo nº 003/2017, Lei Municipal nº 
1601/2019 de 18 de novembro de 2019 e Lei Municipal nº 
1624/2020 de 27 de abril de 2020,              

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 3976/2019,
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RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) ROSANGELA BRITO DA 

SILVA,matricula  60075, ocupante do cargo de 

provimento efet ivo/estatutár io de Tecnico em 
Enfermagem, lotado (a) na Secretaria da Saúde - 
SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses 

referente ao quinquênio aquisitivo de 15/12/2013 a 

14/12/2018, a partir de  01 de outubro de 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 15 DE SETEMBRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 914/2021
 DE 15 DE SETEMBRO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, 
Lei Municipal nº 1522 de 28 de dezembro de 2017, 
Parecer Normativo nº 003/2017, Lei Municipal nº 
1601/2019 de 18 de novembro de 2019 e Lei Municipal nº 
1624/2020 de 27 de abril de 2020,              

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 1295/2021,

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) FABIO FIGUEIREDO 

BRESSY,matricula 61054,ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de Enfermeiro, lotado (a) 
na Secretaria da Saúde - SESAU, Licença Prêmio pelo 
período de 03 (três) meses referente ao quinquênio 

aquisitivo de 08/03/2015 a 23/03/2020, a partir de 01 de 
Outubro de 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 15 DE SETEMBRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 915/2021
 DE 16 DE SETEMBRO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, 
Lei Municipal nº 1522 de 28 de dezembro de 2017, 
Parecer Normativo nº 003/2017, Lei Municipal nº 
1601/2019 de 18 de novembro de 2019 e Lei Municipal nº 
1624/2020 de 27 de abril de 2020,              

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 563/2021,

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) ELIANE ARIZE 

DALTRO, matricula 63558, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de Tecnico em 
Enfermagem, lotado (a) na Secretaria da Saúde - 
SESAU, Licença Prêmio referente ao quinquênio 

aquisitivo de 24/07/2014 a 24/08/2019, pelos períodos 

fracionados de 02 (dois) meses, a partir de 01 de 

Outubro de 2021 e 01 (um) mês, a partir de 03 de Janeiro 
de 2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 16 DE SETEMBRO 
DE 2021

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 925/2021
 DE 17 DE SETEMBRO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, 
Lei Municipal nº 1522 de 28 de dezembro de 2017, 
Parecer Normativo nº 003/2017, Lei Municipal nº 
1601/2019 de 18 de novembro de 2019 e Lei Municipal nº 
1624/2020 de 27 de abril de 2020,              

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 1010/2021,
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RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) LUCIENE LIMA ANJOS 

DE SOUZA,matricula 9852,ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de Agente Comunitário de 
Saúde, lotado (a) na Secretaria da Saúde - SESAU, 
Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses 

referente ao quinquênio aquisitivo de 10/01/2014 a 

09/01/2019, a partir de  01 de outubro de 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 17 DE SETEMBRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 927/2021
 DE 20 DE SETEMBRO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, 
Lei Municipal nº 1522 de 28 de dezembro de 2017, 
Parecer Normativo nº 003/2017, Lei Municipal nº 
1601/2019 de 18 de novembro de 2019 e Lei Municipal nº 
1624/2020 de 27 de abril de 2020,              

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 2435/2019,

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) SIMONE CONCEIÇÃO 
DE JESUS SIMÕES,matricula 60076,ocupante do cargo 
de provimento efetivo/estatutário de Tecnico em 
Enfermagem, lotado (a) na Secretaria da Saúde - 
SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses 
referente ao quinquênio aquisitivo de 21/04/2014 a  
08/07/2019, a partir de  01 de Outubro de 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 20 DE SETEMBRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 040/2021
DE 01 DE JUNHO DE 2021

PORTARIA Nº 041/2021
DE 01 DE JUNHO DE 2021

A Secretária dos Serviços Públicos do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,

RESOLVE

Art. 1° - CONSTITUIR o Fiscalresponsável pela 
fiscalização, e atesto da despesa, conforme prevê o 
Contrato 001/0ACA/2007, estabelecido entre a 
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA 
BAHIA -COELBA e a Prefeitura Municipal de Camaçari.

Art. 2° - ESTABELECER que o Fiscal responsável de 
que se trata o Art 1° terá competência:

 I – Fiscalizar, no que diz respeito à atesto da despesa, 
observação rigorosa dos padrões técnicos estabelecidos 
nas normas específicas, bem como as prescrições 
regulamentares da Agência Nacional de Energia Elétrica 
- ANEEL, bem como quantidade e qualidade da 
execução do Fornecimento de Energia Elétrica para o 
serviço de Iluminação Pública no território do município.

Art. 3° - DESIGNAR como Fiscal do referido Contrato, o 
seguinte servidor:

CAMAÇARI-BA, 01 DE JUNHO DE 2021.

ARLENE LIMA ROCHA
SECRETÁRIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

A Secretária dos Serviços Públicos do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,

RESOLVE

Art. 1° - Nomeara Comissão Especial de Recebimento de 
Materiais, que tem como objetivo receber e examinar, no 
que diz respeito a conformidade, quantidade e a 
qualidade, dos materiais ou bens permanentes 
adquiridos pela Secretaria de Serviços Públicos do 
Município de Camaçari - SESP, composta pelos 
seguintes membros:
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Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se todas as disposições em 
contrário.

CAMAÇARI-BA, 01 DE JUNHO DE 2021.

ARLENE LIMA ROCHA
SECRETÁRIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0106/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL - 
AVISO DE ABERTURA - A Comissão Central 
Permanente de Licitação – COMPEL, torna público para 
conhecimento dos interessados, novas datas de 
acolhimento, abertura e disputa, em virtude da 
Suspensão, referente PREGÃO N.º 0106/2021 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o Registro de 
preço para aquisição de armário roupeiro e mobiliários 
diversos. Acolhimento: 15/10/2021 a partir das 
08h00min; Abertura: 18/10/2021, às 09h00min; 
Disputa: 18/10/2021, às 10h00min. (Horário Brasília). 
Edital/Informações:  Licitação 
n.º: 876112. Camaçari, 29 de setembro de 2021. Tel.: (71) 
3621-6695/6880 – Ana Carolina da Silva dos Santos – 
Pregoeira da Compel.

 
PREGÃO N.º 0180/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL - 
AVISO DE ABERTURA - A Comissão Central 
Permanente de Licitação – COMPEL, torna público para 
conhecimento dos interessados, novas datas de 
acolhimento, abertura e disputa, em virtude da 
Suspensão, referente PREGÃO N.º 0180/2021 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o Registro de 
preço para aquisição de Gêneros alimentícios não 
perecíveis (Biscoito tipo Rosquinha integral, Biscoito 
Cream Cracker integral, Biscoito Amanteigado Integral 
de chocolate e Broa de Milho) destinados à Alimentação 
Escolar nas Creches e Unidades Escolares da Rede 
Municipal de Ensino, para futuras contratações de 
acordo a conveniência e necessidade da Administração 
Pública Municipal. Acolhimento: 13/10/2021 a partir das 
08h00min; Abertura: 13/10/2021 às 13h00min; Disputa: 
13/10/2021 às 14h00min. (Horário Brasíl ia). 
Edital/Informações: 

 www.licitacoes-e.com.br.

www.licitacoes-e.com.br.  
Licitação n.º: 891035. Tel.: (71) 3621-6655. Thatiana 
Campos Dacttes – Pregoeira da COMPEL.

PREGÃO N.º 0224/2021 (ELETRONICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. OBJETO: Registro de Preço 
para aquisição de medicamentos diversos, devido a 
necessidade da continuidade das ações em saúde. 
Acolhimento 14/10/2021 a partir das 08:00h : Abertura: 
15/10/2021, às 09h00, Disputa 15/10/2021, ás 10h00 
(horár io de Brasí l ia )  ed i ta l / in formações :  
www.licitacoes-e.com.br  código da licitação: 899149  
Tel: (71)3621-6665/6880 –Ana Carolina Iglesias de 
Souza Rosa Santana – Pregoeira da COMPEL.

www.licitacoes-e.com.br 

 www.licitacoes-e.com.br.

www.licitacoes-e.com.br

PREGÃO N.º 0225/2021 (ELETRONICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. OBJETO: Registro de preço 
para aquisição de materiais odontológicos (fio dental, 
flúor, escova dental, lençol ou dique de borracha, spray 
para teste de vitalidade, banda matriz, vaselina sólida, 
óleo lubrificante, bicarbonato de sódio e pedra pomes), 
para atender as Unidades de Saúde e ao Centro de 
Especialidades Odontológicas do município de 
Camaçari-BA. Acolhimento 15/10/2021 a partir das 
08:00h : Abertura: 18/10/2021, às 09h00, Disputa 
18/10/2021, ás 10h00 (horário de Brasília) 
edital/informações :  código da 
licitação: 899190  Tel: (71)3621-6665/6880 –Ana 
Carolina Iglesias de Souza Rosa Santana – Pregoeira da 
COMPEL.

PREGÃO N.º 0226/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto Registro de Preços para 
aquisição de CONDICIONADORES DE AR, novos e sem 
uso, INCLUINDO INSTALAÇÃO, para atender as 
diversas unidades da Administração Municipal de 
Camaçari. Acolhimento: 13/10/2021 a partir das 
08h00min; Abertura: 14/10/2021, às 09h00min; 
Disputa: 14/10/2021, às 10h00min. (Horário Brasília).  
Edital/Informações:   
Licitação n.º: 899143. Tel.: (71) 3621-6880. Wadna 
Cheile Melo da Costa – Pregoeira da COMPEL.
PREGÃO N.º 0227/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA - OBJETO: Registro de preços 
para aquisição de ortoftaldeido e fita teste, para atender 
as Unidades de Saúde do município. Acolhimento: 
14/10/2021 a partir das 08h00min; Abertura: 
15/10/2021, às 09h00min; Disputa: 15/10/2021, às 
10h00min. (Horário Brasília).  Edital/Informações: 

. Licitação n.º: 899178. Tel.: 
(71) 3621-6776/6880 – Monique de Jesus Fonseca 
Senra – Pregoeira.

PREGÃO N.º 0228/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA - OBJETO: Registro de Preços 
para aquisição de medicamentos diversos, devido à 
necessidade da continuidade das ações em saúde. 
Acolhimento: 14/10/2021 a partir das 08h00min; 
Abertura: 15/10/2021, às 09h00min; Disputa: 
15/10/2021, às 11h00min. (Horário Brasília).  
Edital/Informações: . 
Licitação n.º: 899224. Tel.: (71) 3621-6776/6880 – 
Monique de Jesus Fonseca Senra – Pregoeira.

www.licitacoes-e.com.br
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D
IC

O
M

P

DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Quinta-feira
30 de Setembro de 2021 - Ano XIX

Nº 1760 - Pagina. 11 de 19



PREGÃO N.º 0230/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA - OBJETO: Registro de preço 
para aquisição de bolsa coletora de urina, dreno torácico 
e dreno penrose, para atender as Unidades de Saúde do 
município. Acolhimento: 18/10/2021 a partir das 
08h00min; Abertura: 19/10/2021, às 09h00min; Disputa: 
19/10/2021, às 11h00min. (Horário Brasília).  
Edital/Informações: . 
Licitação n.º: 899279. Tel.: (71) 3621-6776/6880 – 
Monique de Jesus Fonseca Senra – Pregoeira.

PREGÃO N.º 0231/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA - Objeto: Registro de Preço para 
aquisição de medicamentos diversos, devido a 
necessidade da continuidade das ações em saúde. 
Acolhimento: 13/10/2021 a partir das 09h00min; 
Abertura: 14/10/2021 às 09h00min; Disputa: 
14/10/2021 às 11h00min. (Horário Brasíl ia). 
Edital/Informações:   
Licitação n.º:  899285. Tel.: (71) 3621-6655. Thatiana 
Campos Dacttes – Pregoeira da COMPEL.

NOTIFICAÇÃO – COPEC

À 

SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS 
EIRELI ME 
Processo nº 417.11.07.689.2021

Notificamos a empresa SOLAB EQUIPAMENTOS PARA 
LABORATÓRIOS EIRELI ME , a comparecer junto à 
Comissão Central Permanente de Cadastro e Avaliação 
de Fornecedores - COPEC, no prazo máximo de 05 
(dias) úteis a partir da presente data, para fazer vistas ao 
Processo de Penalização nº 417.11.07.689.2021 e, 
posteriormente, apresentar defesa por escrito no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de vistas 
ao processo. 

Camaçari-BA, 29 de Setembro  de 2021. 

LARISSA MACEDO 
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA COPEC

AVISO DE RETIFICAÇÃO

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 
informa que na publicação do Aviso de Licitação 
PREGÃO N.º 222/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL, 
veiculada no Diário Oficial do Município n.º 1759 do dia 
29/09/2021- Pagina 03 de 07. Onde se lê: Acolhimento: 
14/10/2021 a partir das 08h00min; Abertura: 
14/10/2021, às 09h00min; Disputa: 15/10/2021, às 
10h00min. Leia-se: Acolhimento: 14/10/2021 a partir 
das 08h00min; Abertura: 15/10/2021, às 09h00min; 
Disputa: 15/10/2021, às 10h00min. Aricele Guimarães 
Machado Oliveira – Pregoeira da COMPEL.

www.licitacoes-e.com.br

www.licitacoes-e.com.br.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
0451/2020 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E A EMPRESA ENDÓCRINO CLÍNICA DE 
ASSISTÊNCIA AO DIABÉTICO E CARDIOLOGIA 
LTDA. OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade 
alterar a CLÁUSULA QUINTA do Contrato no 0451/2020, 
originalmente firmado em 01 de outubro de 2020, cujo 
objeto encontra-se mencionado acima. DO PRAZO: O 
contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 
12 (doze) meses, de modo que, a partir de 01 de outubro 
de 2021, passará a viger até o dia 01 de outubro de 2022.

Por força deste instrumento, fica mantido o 
preço, de modo que o valor global do presente aditivo é 
de R$112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais). 
Fica mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 
contrato original. Os recursos financeiros para 
pagamento das despesas decorrentes do presente termo 
aditivo correrão por conta das Ações 4019 e 2008; 
Elemento 33903900 e Fontes 0114000 e 6102000. DA 
RATIFICAÇÃO Permanecem inalteradas e plenamente 
em vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
Originárias não modificadas por este Instrumento, 
especialmente as disposições sobre o preço. DA 
ASSINATURA: Camaçari – BA 16 de setembro de 2021. 
ELIAS NATAN MORAES DIAS. MUNICIPIO. 
ENDÓCRINO CLÍNICA DE ASSISTÊNCIA AO 
DIABÉTICO E CARDIOLOGIA LTDA. CONTRATADA.

 
DO PREÇO: 

 
: 

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
022/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A EMPRESA RCI CONSTRUCAO E 
MEIO AMBIENTE EIRELI. DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta do 
Contrato nº022/2020, cujo objeto é o supracitado. DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por 05 (cinco) meses, de modo que, a partir 
de 28 de Setembro de 2021, passará a viger até 28 de 
Fevereiro de 2022. DO SALDO REMANESCENTE: 
Ficam mantidas as condições negociais do pacto ora 
aditado, especialmente as disposições sobre o preço, 
sendo que o valor a ser executado, no período previsto 
neste termo aditivo, é o saldo remanescente no valor de 
R$ 2.399.112,60 (dois milhões, trezentos e noventa e 
nove mil, cento e doze reais e sessenta centavos).A 
alteração da presente cláusula, bem como a incidência 
de qualquer reajuste, deve respeitar os preceitos legais 
vigentes.DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e 
em pleno vigor as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário e dos posteriores Termos Aditivos não 
modificadas por este Instrumento. DA ASSINATURA: 
Camaçari – BA, 13 de setembro de 2021. JOSELENE 
CARDIM BARBOSA SOUZA. MUNICÍPIO. RCI 
CONSTRUCAO E MEIO AMBIENTE EIRELI. 
CONTRATADA.
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021

O Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - ISSM, 
entidade gestora do Regime Próprio dos Servidores 
Públicos do Município de Camaçari - BA, torna pública a 
atualização das normas e procedimentos para a 
realização de CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS que 
estejam autorizados a atuar no Sistema Financeiro 
Nacional pelo Banco Central do Brasil (Bacen) e/ou pela 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nos termos da 
Portaria MPS nº 519, de 2011, na redação dada pela 
Portaria nº MPS 440, de 2013, em conformidade com a 
Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN nº 
3.922, de 2010 e alterações, bem assim com base na 
Resolução nº 001/2021 do Conselho Administrativo e 
Previdenciário do ISSM publicada no DOM de 
17/02/2020, e na forma estabelecida neste edital. 

1.DO OBJETO:

1 . 1 P r o m o v e r  o  C R E D E N C I A M E N TO  D E  

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E FUNDOS DE 

INVESTIMENTOS que estejam autorizados a atuar no 

Sistema Financeiro Nacional pelo Banco Central do 

Brasil (Bacen) e/ou pela Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), nos termos da Portaria MPS nº 519, 

de 2011, na redação dada pela Portaria nº MPS 440, de 

2013, em conformidade com a Resolução do Conselho 

Monetário Nacional – CMN nº 3.922, de 2010 e 

alterações e  na forma estabelecida neste edital.

2 . D O S  L O C A I S  E  P R A Z O S  P A R A  O  

CREDENCIAMENTO:

2.1.Disponibilização do Edital: O presente edital será 

d i s p o n i b i l i z a d o  n o  s i t e  d o  I S S M  

http://www.issm.camacari.ba.gov.br/portal/index.php

2.2.Local para envio da documentação: Diretoria 

Administrativa do Instituto de Seguridade do Servidor 

Municipal - ISSM, situado na Avenida Francisco 

Drumond, S/N º, Prédio Vermelho, Térreo, Centro 

Administrativo,  Camaçari/Bahia.

2.3.Formas de recebimento da documentação: Enviar 

por correspondência ou entregar no endereço 

constante no subitem 2.2 deste Edital, no horário 

compreendido entre as 09h00 às 16h00.

2.4.Os interessados deverão apresentar sua 

documentação na forma exigida neste edital no prazo 

de até 12 meses contados da data de publicação do 

presente.

3.DOS PRAZOS:

3.1.VIGÊNCIADOCREDENCIAMENTO:Credenciam

ento terá validade de 12 (doze) meses a partir da 

emissão do atestado de credenciamento, sendo 

necessário novo credenciamento após tal prazo.

4.CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

4.1.Poderão ser credenciadas as instituições que 

atendam as seguintescondições gerais:

a)Façam parte da lista exaustiva das instituições que a 

Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda 

divulga, que atendem as novas condições 

estabelecidas pela Resolução CMN nº 4.695/2018 

(inciso I do § 2º e § 8º do art. 15 da Resolução CMN nº 

3.922/2010, com as alterações da Resolução CMN nº 

4.695/2018);

b) Sejam instituições financeiras habilitadas à 

administração de carteira de valores mobiliários 

autorizadas a funcionar no País pelo Banco Central do 

Brasil (Bacen) e/ou gestores e administradores de 

fundos pela Comissão de Valores Mobiliários(CVM);

c) Possuam elevado padrão ético de conduta nas 

operações realizadas no mercado financeiro e 

ausência de restrições que, a critério do Banco Central 

do Brasil (Bacen), da Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) ou de outros órgãos competentes 

desaconselhem um relacionamento seguro;

d) Conforme artigo 3º, § 1º, Portaria MPS nº 

519/2011, será realizada pesquisade padrão ético de 

conduta da Instituição solicitante docredenciamento, 

no site da CVM, no site do BACEN, além de 

outraspesquisas de processos administrativos, 

judiciais ou informações deconhecimento público que 

possam caracterizar indício deirregularidades na 

atuação da Instituição, seus controladores, sócios ou 

executivos;

e) A participação neste credenciamento implica na 

aceitação integral e irrestrita das condições 

estabelecidas neste Edital.
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5.CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE PARTICIPAÇÃO:

5.1 Poderão ser credenciadas as instituições que 

atendam as seguintescondições específicas:

a)Estejam entre os 20 (vinte) maiores gestores de 

recursos no Ranking ANBIMA (PL por classe);

b)Possuam Rating mínimo de boa qualidade de 

gestão e de ambiente de controle de investimento, 

conforme determinado no artigo 15 § 2º, III da 

Resolução 3922/2010 do Conselho Monetário 

Nacional. 

6.DO RECEBIMENTO, ANÁLISE E JULGAMENTO DA 

DOCUMENTAÇÃO:

6.1.De posse dos documentos apresentados pela 

instituição, os membros do Comitê de Investimentos 

realizarão análiseobservando, dentre outros critérios, o 

histórico e experiência de atuação, o volume de recursos 

sob a gestão e administração da instituição, a solidez 

patrimonial, a exposição a risco reputacional, padrão 

ético de conduta e aderência da rentabilidade a 

indicadores de desempenho conforme o § 3º do art. 1º da 

Resolução CMN nº 3.922/2010, alterada pela Resolução 

CMN nº 4.695, de 25 de novembro de 2018.

6.2.É facultado ao Comitê de Investimentos a avaliação 

de produtos ofertados pela instituição durante o processo 

de análise de seu credenciamento.

6.3.O credenciamento não representa garantia ou 

compromisso de alocação de recursos sob a gestão ou 

administração da instituição credenciada.

7.DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA O 

CREDENCIAMENTO:

7.1.O processo de habilitação acontecerá de acordo com 

a apresentação dos seguintes documentos:

7.2.Para se credenciar comoADMINISTRADOR:

a)Carta, em papel timbrado, solicitando o 

credenciamento da instituição financeira na categoria 

de Administrador + Declaração de conhecimento da 

“Política de Investimentos” do ISSM; (modelo anexo - 

I) 

b)Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa 

jurídica (CNPJ) 

c)Registro ou autorização expedido pelo Banco 

Central do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários 

ou órgão competente; 

d)Certidão da Fazenda Municipal; 

e)Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital; 

f)Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários 

Federais e à Dívida Ativa da União; 

g)Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

h)Declaração de que atende aos requisitos previstos 

no § 5º do Art. 15 da Resolução CMN 3922/2010 e 

alterações posteriores; (modelo anexo - I) 

i)Relação dos fundos e seus enquadramentos 

conforme contidos no Sistema de Informações dos 

Regimes Próprios de Previdência Social (CADPREV); 

j)Questionário Padrão ANBIMA DueDiligence - Seção 

1 - preenchido e assinado pelos responsáveis pela 

instituição financeira.

7.3. Para se credenciar como GESTOR, a instituição 

deverá estar dentro da classificação exigida conforme 

ranking Patrimônio Líquido – Por Classe ANBIMA:

a) Carta, em papel timbrado, solicitando o 

credenciamento da instituição financeira na categoria 

de Gestor + Declaração de conhecimento da “Política 

de Investimentos” do ISSM; (modelo anexo - II);

b) Prova de inscrição no cadastro nacional de 

pessoa jurídica (CNPJ);

c) Registro ou autorização expedido pelo Banco 

Central do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários 

ou órgão competente; 

d) Certidão da Fazenda Municipal; 

e) Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital; 

f) Certidão de Débitos relativos a Créditos 

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 

g) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

h) Declaração de que atende aos requisitos 

previstos no § 5º do Art. 15 da Resolução CMN 

3922/2010 e alterações posteriores; (modelo anexo - 

II) 

i) Relação dos fundos e seus enquadramentos 

conforme contidos no Sistema de Informações dos 

Regimes Próprios de Previdência Social (CADPREV); 

j) Questionário Padrão ANBIMA DueDiligence - 

Seção 1 - preenchido e assinado pelos responsáveis 

pela instituição financeira;

7.4.Para se credenciar como CUSTODIANTE:

a) Carta, em papel timbrado, solicitando o 

credenciamento da instituição financeira na categoria 

de Custodiante + Declaração de conhecimento da 
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“Política de Investimentos” do ISSM; (modelo anexo - 

III) 

b) Registro ou autorização expedido pelo Banco 

Central do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários 

ou órgão competente; 

c) Prova de inscrição no cadastro nacional de 

pessoa jurídica (CNPJ); 

d) Certidão da Fazenda Municipal; 

e) Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital; 

f) Certidão de Débitos relativos a Créditos 

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 

g) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

h) Declarar não possuir condenação na Comissão 

de Valores Mobiliários nem no BACEN, devidamente 

assinada pelo seu respectivo representante legal; 

(modelo anexo - III).

7.5.Para se credenciar como DISTRIBUIDOR(Agente 

Autônomo de Investimentos):

a)Carta, em papel timbrado, solicitando o 

credenciamento da instituição financeira na categoria 

de distribuidor (Agente Autônomo de Investimentos) 

+ Declaração de conhecimento da “Política de 

Investimentos” do ISSM; (modelo anexo - IV) 

b)  Registro ou autorização expedido pelo Banco 

Central do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários 

ou órgão competente; 

c)  Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social; 

d) Prova de inscrição no cadastro nacional de 

pessoa jurídica (CNPJ); 

e) Certidão da Fazenda Municipal; f) Certidão da 

Fazenda Estadual ou Distrital;

f) Certidão de Débitos relativos a Créditos 

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 

g) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

h) Declarar não possuir condenação na Comissão 

de Valores Mobiliários nem no BACEN, devidamente 

assinada pelo seu respectivo representante legal; 

(modelo anexo - IV) 

i) Comprovar que possui em sua carteira de 

clientes, o mínimo de 3 (três) Regimes Próprios de 

Previdência Social - RPPS mediante a apresentação 

de atestados e/ou declarações emitidas pelos 

respectivos RPPS (os mesmos devem estar em 

situação regular junto ao Ministério da Previdência no 

momento do credenciamento);

j) Relação dos contratos de Distribuição relativos 

aos fundos de investimento ou produtos elegíveis ao 

credenciamento.

7.6.Para o FUNDO DE INVESTIMENTO que atenda a 

legislação vigente do Conselho Monetário Nacional:

I – Questionário Padrão ANBIMA DueDiligence - 

Seção 2 - preenchido e assinado pelos responsáveis 

pela instituição financeira; 

II – Último Regulamento do fundo; 

II – Última lâmina de informações essenciais do fundo;

IV - Formulário de informações complementares;

V - Perfil Mensal; 

VI - Demonstração de Desempenho; 

VII – Relatórios de Rating (se aplicável); 

VIII – Demonstrações Contábeis;

IX – Declaração de que atende aos requisitos 

previstos no Artigo 9º - A da resolução CMN nº 

4695/2018, se tratando de fundo de Investimento no 

Exterior, caso a informação não esteja prevista no 

regulamento; (modelo anexo - V) 

X - Informações Complementares eventualmente 

pertinentes.

7.7.Para procedimento simplificado de VALIDAÇÃO 

ANUAL poderão ser substituídos por uma declaração da 

instituição financeira, firmada pelo responsável de 

governança, atestando que os requisitos exigidos e 

apresentados no momento do credenciamento se 

mantiveram inalterados:

I – Para a categoria ADMINISTRADOR: documentos 

previstos no artigo 3º, inciso I, alíneas “b”, “c”, “i” e “j”; 

(modelo anexo - VI);

II – Para a categoria GESTOR: documentos 

previstos no artigo 3º, inciso II, alíneas “b”, “c”, “i” e “j”; 

(modelo anexo - VII);

III - Para a categoria CUSTODIANTE: documentos 

previstos no artigo 3º, inciso III, alíneas “b” e “c” 

(modelo anexo - VIII);

 IV - Para a categoria DISTRIBUIDOR (Agente 

Autônomo de Investimentos): documentos previstos 

no artigo 3º, inciso IV, alíneas “b”, “c”, “d”; (modelo 

anexo - IX).

8.QUALIFICAÇÃO

8.1.Serão habilitadas somente as Instituições que 

atenderem integralmente o disposto no presente 

edital. 

8.2.A documentação deverá ser apresentada em 1 

(uma) via, original ou cópia autenticada por Tabelião 

de Ofício de Notas.Toda a documentação deverá 

ser entregue de uma única vez. 

8.3.Os documentos para os quais o prazo de 
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validade não estiver mencionado expressamente 

somente serão aceitos dentro do prazo máximo de 90 

(noventa) dias, contados da data de sua respectiva 

emissão.

8.4. Os documentos expedidos pela Internet ou com 

disponibilidade pública poderão ser apresentados em 

forma original ou cópia reprográfica sem autenticação 

ou em documento digitalizado. Entretanto, estará 

sujeito à verificação de sua autenticidade através de 

consulta online ou pela fonte emissora.

8.5. Todos os documentos apresentados deverão ser 

correspondentes unicamente à matriz ou à filial da 

empresa que ora se habilita. Os documentos devem 

ser em nome de uma única empresa (razão social e 

CNPJ). 

8.6. Os documentos de credenciamento serão 

analisados pelo Controle Interno e Comitê de 

Investimento do ISSM.

8.7. Em nenhuma hipótese será permitida a 

apresentação de protocolos, em substituição aos 

documentos exigidos.

8.8. As Instituições Financeiras já credenciadas 

deverão iniciar um novo processo de credenciamento, 

preferencialmente, 90 (noventa) dias antes do término 

do credenciamento atual.

9.DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E VIGENCIA 

DA LOCAÇÃO DOS 

1.1. O julgamento da habilitação e a classificação das 

instituições e fundos serão submetidos ao Comitê de 

Investimento e/ou Conselho de Administração do ISSM 

para deliberação quanto à sua homologação e a 

adjudicação do objeto deste credenciamento.

1.2. A instituição que fizer jus ao credenciamento 

comporá um banco de dados que ficará armazenado 

no ISSM, obrigando-se a renovar as informações 

exigidas pelo presente edital, de acordo com o prazo 

de  v igênc ia  do  i t em 3 .1 ,  sob  pena  de  

descredenciamento. 

1.3. O Credenciamento de Instituição Financeira não 

implicará, para o ISSM, em qualquer hipótese, na 

obrigação de alocar ou manter seus recursos nas 

aplicações financeiras por ela administradas, geridas, 

custodiadas ou distribuídas.

1.4. O ISSM procederá à publicação de todas as 

Instituições Financeiras credenciadas no seu 

site:http://www.issm.camacari.ba.gov.br/portal/index.p

hp.

10. DO DESCREDENCIAMENTO 

10.1.O ISSM poderá considerar descredenciada, de 

pleno direito, independentemente de aviso, 

interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, 

sem que, por isso, seja obrigado a suportar ônus de 

indenização, multa ou pagamento extra, a qualquer 

título, a instituição que: 

10.1.1.Descumprir quaisquer das normas que regem 

os ISSM, bem como aos ditames da Resolução CMN 

nº. 3922/2010 e suas alterações; 

10.1.2.Deixar de executar o serviço na forma e nos 

p razos  es t ipu lados  no  Regu lamento  de  

Credenciamento, ou infringir qualquer disposição 

contratada; 

11.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

11.1.1. O presente credenciamento entra em vigor na 

data de sua publicação, observando-se ainda o 

quanto determina o art. 10 da Resolução nº 01/2021 

D O  C O N S E L H O  A D M I N I S T R AT I V O  E  

P R E V I D E N C I Á R I O  D O  I N S T I T U TO  D E  

SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE 

CAMAÇARI – ISSM QUE REGULAMENTA O 

CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS, 

que determinou a vigência de suas regras a partir de 

26 de agosto de 2021. 

11.1.2. A partir de 01/10/2021 o ISSM somente 

poderá aplicar novos recursos em instituições 

financeiras e fundos de investimento que tenham sido 

credenciados nos termos deste edital.

Camaçari-BA, 09 de setembro de 2021.

PEDRO JORGE VILLAS BÔAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

ANEXO – I

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO E 
DECLARAÇÃO UNIFICADA

Solicitamos, junto ao Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal de Camaçari - ISSM, o credenciamento da 
empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob 
o nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na xxxxx, nº xx, sala 
xxx,  cidade/UFxxxxxxx/xxx ,  na categoria de 
administrador.

Ademais, declara que:

1) cumpre o requisito previsto no inciso II, do § 2º do artigo 
15 da Resolução CMN 3.922/2010, alterada pela 
Resolução 4.695/2018.
2) cumpre os requisitos previstos no § 5º do artigo 15 da 
Resolução CMN 3.922/2010, alterada pela Resolução 
4.695/2018.
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3) tem conhecimento da Política de Investimentos 
corrente, disponível no site do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal de Camaçari – ISSM.

_________, ___ de ______ de 202X

_________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

xx.xxx.xxx/xxxx-xx

ANEXO – II

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO E 
DECLARAÇÃO UNIFICADA

Solicitamos, junto ao Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal de Camaçari - ISSM, o credenciamento da 
empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ 
sob o nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na xxxxx, nº xx, 
sala xxx, cidade/UFxxxxxxx/xxx, na categoria de 
gestor.
Ademais, declara que:
1) cumpre os requisitos previstos no § 5º do artigo 15 da 
Resolução CMN 3.922/2010, alterada pela Resolução 
4.695/2018.
2) tem conhecimento da Política de Investimentos 
corrente, disponível no site do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal de Camaçari – ISSM.

_________, ___ de ______ de 202X

_________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

xx.xxx.xxx/xxxx-xx

ANEXO – III

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO E 
DECLARAÇÃO UNIFICADA

Solicitamos, junto ao Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal de Camaçari - ISSM, o credenciamento da 
empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ 
sob o nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na xxxxx, nº xx, 
sala xxx, cidade/UFxxxxxxx/xxx, na categoria de 
custodiante.
Ademais, declara que:
1) tem conhecimento da Política de Investimentos 
corrente, disponível no site do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal de Camaçari – ISSM.

2) não possui condenação junto à Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM e Banco Central do Brasil, na presente 
data. 

_________, ___ de ______ de 202X

_________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

xx.xxx.xxx/xxxx-xx

ANEXO – IV

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO E 
DECLARAÇÃO UNIFICADA

Solicitamos, junto ao Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal de Camaçari - ISSM, o credenciamento da 
empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ 
sob o nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na xxxxx, nº xx, 
sala xxx, cidade/UFxxxxxxx/xxx, na categoria de 
distribuidor (Agente Autônomo de Investimentos).
Ademais, declara que:
1) tem conhecimento da Política de Investimentos 
corrente, disponível no site do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal de Camaçari – ISSM.
2) não possui condenação junto à Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM e Banco Central do Brasil, na presente 
data. 

_________, ___ de ______ de 202X

________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

xx.xxx.xxx/xxxx-xx

ANEXO - V 

DECLARAÇÃO
OFUNDO XXXXX, inscrito no CNPJ sob o nº 
xx.xxx.xxx/xxxx.xx,enquadrado no artigo 9º-A, II da 
resolução CMN nº 4685/2018, declara que atende aos 
requisitos previstos nos incisos I e II do parágrafo único 
doartigo 9º - A da resolução CMN nº 4695/2018.

_________, ___ de ______ de 202X

_________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

xx.xxx.xxx/xxxx-xx

ANEXO - VI

SOLICITAÇÃO DE REVALIDAÇÃO DO 
CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÃO UNIFICADA

Solicitamos, junto ao Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal de Camaçari - ISSM, a revalidação do 
c r e d e n c i a m e n t o  d a  e m p r e s a  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº 
xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na xxxxx, nº xx, sala 
xxx, cidade/UFxxxxxxx/xxx, na categoria de 
administrador.
Ademais, declara que:
1)tem conhecimento da Política de Investimentos 
corrente, disponível no site do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal de Camaçari – ISSM.
2) não houve alterações de dados e/ou informações nos 
documentos especificados no inciso I, do artigo 6º da 
RESOLUÇÃO N. XXX/202X DO CONSELHO 
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO DO ISSM.

_________, ___ de ______ de 202X
________________________________________

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
xx.xxx.xxx/xxxx-xx
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ANEXO - VII

SOLICITAÇÃO DE REVALIDAÇÃO DO 
CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÃO UNIFICADA

Solicitamos, junto ao Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal de Camaçari - ISSM, a revalidação do 
c r e d e n c i a m e n t o  d a  e m p r e s a  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº 
xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na xxxxx, nº xx, sala 
xxx, cidade/UFxxxxxxx/xxx, na categoria de gestor.

Ademais, declara que:

1)tem conhecimento da Política de Investimentos 
corrente, disponível no site do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal de Camaçari – ISSM.

2) não houve alterações de dados e/ou informações nos 
documentos especificados no inciso II, do artigo 6º da 
RESOLUÇÃO N. XXX/202X DO CONSELHO 
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO DO ISSM.

_________, ___ de ______ de 202X

_________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

xx.xxx.xxx/xxxx-xx

ANEXO - VIII

SOLICITAÇÃO DE REVALIDAÇÃO DO 
CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÃO UNIFICADA

Solicitamos, junto ao Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal de Camaçari - ISSM, a revalidação do 
c r e d e n c i a m e n t o  d a  e m p r e s a  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº 
xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na xxxxx, nº xx, sala 
xxx, cidade/UFxxxxxxx/xxx, na categoria de 
custodiante.

Ademais, declara que:

1)tem conhecimento da Política de Investimentos 
corrente, disponível no site do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal de Camaçari – ISSM.

2) não houve alterações de dados e/ou informações nos 
documentos especificados no inciso III, do artigo 6º da 
RESOLUÇÃO N. XXX/202X DO CONSELHO 
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO DO ISSM.

_________, ___ de ______ de 202X

________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

xx.xxx.xxx/xxxx-xx

ANEXO – IX

SOLICITAÇÃO DE REVALIDAÇÃO DO 
CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÃO UNIFICADA

Solicitamos, junto ao Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal de Camaçari - ISSM, a revalidação do 
c r e d e n c i a m e n t o  d a  e m p r e s a  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº 
xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na xxxxx, nº xx, sala 
xxx, cidade/UFxxxxxxx/xxx, na categoria de distribuidor 
(Agente Autônomo de Investimentos).

Ademais, declara que:

1)tem conhecimento da Política de Investimentos 
corrente, disponível no site do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal de Camaçari – ISSM.

2) não houve alterações de dados e/ou informações nos 
documentos especificados no inciso IV, do artigo 6º da 
RESOLUÇÃO N. XXX/202X DO CONSELHO 
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO DO ISSM.

_________, ___ de ______ de 202X

_________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

xx.xxx.xxx/xxxx-xx

ANEXO – X

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO E 
DECLARAÇÃO UNIFICADA

Solicitamos, junto ao Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal de Camaçari - ISSM, o credenciamento da 
empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ 
sob o nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na xxxxx, nº xx, 
sala xxx, cidade/UFxxxxxxx/xxx, na categoria de 
administrador, gestor, distribuidor e custodiante.

Ademais, declara que:

1) cumpre o requisito previsto no inciso II, do § 2º do artigo 
15 da Resolução CMN 3.922/2010, alterada pela 
Resolução 4.695/2018.
2) cumpre os requisitos previstos no § 5º do artigo 15 da 
Resolução CMN 3.922/2010, alterada pela Resolução 
4.695/2018.
3) tem conhecimento da Política de Investimentos 
corrente, disponível no site do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal de Camaçari – ISSM.
4) não possui condenação junto à Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM e Banco Central do Brasil, na presente 
data. 

_________, ___ de ______ de 202X

________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

xx.xxx.xxx/xxxx-xx
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ANEXO – XI

SOLICITAÇÃO DE REVALIDAÇÃO DO 
CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÃO 

UNIFICADA

Solicitamos, junto ao Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal de Camaçari - ISSM, a revalidação 
d o  c r e d e n c i a m e n t o  d a  e m p r e s a  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº 
xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na xxxxx, nº xx, sala 
xxx, cidade/UFxxxxxxx/xxx, na categoria de 
administrador, gestor, custodiante e distribuidor.
Ademais, declara que:

1)tem conhecimento da Política de Investimentos 
corrente, disponível no site do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal de Camaçari – ISSM.

2) não houve alterações de dados e/ou informações 
nos documentos especificados nos incisos I, II, III e IV 
do artigo 6º da RESOLUÇÃO N. XXX/202X 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 ISSM.

_________, ___ de ______ de 202X

_______________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

xx.xxx.xxx/xxxx-xx
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