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persistem, mesmo enquanto pendente a renovação do 
Decreto de Calamidade Pública pela Assembleia 
Legislativa da Bahia.

DECRETA

oArt. 1 . Fica acrescido ao art. 1º do Decreto nº 7325, de 02 
de abril de 2020, o § 4º, com a seguinte redação:

Art. 1º (...) § 4º. A distribuição do Auxílio Cesta 
Básica, em alimentos ou por meio do Vale 
Cesta Básica, na forma disciplinada neste 
artigo, também poderá ser promovida pela 
Secretaria de Desenvolvimento Social – 
SEDES, independentemente da Decretação de 
Calamidade Pública, com apoio na hipótese 
legal prevista nos art. 3º e 4º da Lei Municipal nº 
1554/2018, que disciplinam a concessão do 
benefício para a hipótese de configurada 
situação de vulnerabilidade temporária, 
caracterizada pelo advento de riscos, perdas e 
danos à integridade pessoal e familiar.  

oArt. 2 . Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, mantidas as demais normas com ele não 
conflitantes.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, EM 14  DE  JANEIRO DE 2022.

.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO Nº 7687/2022
DE 14 DE JANEIRO DE 2022

D i s p õ e  s o b r e  P r o c e d i m e n t o  d e  
Manifestação de Interesse – PMI e 
Manifestação de Interesse Privado - MIP 
p a r a  a p r e s e n t a ç ã o  d e  p r o j e t o s ,  
levantamentos, investigação ou estudos, 
por pessoa física ou jurídica de direito 
privado, a serem uti l izados pela 
Administração Pública Direta e Indireta do 
Poder Executivo.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe são 
conferidas pelo artigo 94, inciso VII, Lei Orgânica do 
Município,  

 

DECRETO Nº 7686/2022
DE 14 DE JANEIRO DE 2022

Altera o Decreto nº  7325, de 02 de abril de 2020, 
o qual dispõe sobre medidas alternativas 
voltadas a alimentação das pessoas em situação 
de vulnerabilidade extrema decorrente dos 
efeitos da Pandemia Covid-19, para adicionar a 
hipótese disposta nos arts. 3º e 4º da Lei 
Municipal nº 1.554/2018. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 
Orgânica do Município, bem assim tendo em vista os 
elementos técnicos e jurídicos constantes do Processo 
Administrativo nº 732.27.01.719.2021, especialmente o 
Parecer PGM nº 43/2022, e: 

Considerando que a Lei Municipal nº 1554/2018, de 
28/06/2018, instituiu os benefícios eventuais no âmbito do 
Município – dentre eles, o Auxílio Cesta Básica, em 
alimento ou vale compras (art. 19) –, destinados aos 
cidadãos e às famílias em situação de vulnerabilidade 
temporária e/ou em caso de calamidade pública, com 
impossibilidade de arcar por conta própria com o 
enfrentamento de contingências sociais, cuja ocorrência 
pode provocar riscos e fragilizar a manutenção do 
indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus 
membros (art. 3º);

Considerando que o benefício eventual, na forma de 
auxílio cesta básica, constitui-se em uma prestação 
temporária, não contributiva da assistência social, em 
alimentos ou vale compras, como forma de reduzir a 
vulnerabilidade socioeconômica das famílias beneficiárias 
(art. 19);

Considerando que, a Lei Municipal 1554/2018, em seus 
arts. 3º e 4º, da dispõe como hipótese autorizativa da 
concessão do benefício a ocorrência de situação de 
vulnerabilidade temporária, a qual se dá pelo advento de 
riscos, perdas e danos à integridade pessoal e familiar, os 
quais podem decorrer dafalta de acesso a condições e 
meios para suprir a reprodução social cotidiana do 
solicitante e de sua família, principalmente a de 
alimentação (Cf. Par. Único, inciso I, alínea 'a') ou de outras 
situações sociais que comprometam a sobrevivência (Cf. 
Par. Único, inciso IV); e

Considerando, por fim, que os efeitos da crise econômica 
e social decorrentes da Pandemia Covid-19 ainda 

DECRETOS



DECRETA

Art. 1º. Este Decreto dispõe sobre regras inerentes ao 
Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI e 
Manifestação de Interesse Privado – MIP a serem 
observadas na apresentação de projetos, levantamentos, 
investigação ou estudos, por pessoa física ou jurídica de 
direito privado, com a finalidade de subsidiar a 
Administração Pública Direta e Indireta do Poder 
Executivo na estruturação de empreendimentos públicos 
de infraestrutura e de outras medidas de desestatização, 
em especial quanto aos contratos de parceria, nos termos 
do disposto nos artigos 14 e ss. da Lei Municipal nº 1.568, 
de 28 de dezembro de 2018.

§1º. Para fins deste Decreto, considera-se:
I – PMI: o procedimento instruído por órgão ou entidade 
integrante da Administração Direta ou Indireta do Poder 
Executivo, por intermédio do qual será possibilitada à 
iniciativa privada a propositura e a realização de estudos, 
investigações, levantamentos e projetos de soluções 
inovadoras que contribuam com questões de relevância 
pública e possibilitem a estruturação das licitações e das 
contratações relativas às obras e aos serviços descritos no 
caput deste artigo;

II – MIP: a apresentação espontânea, por pessoa física ou 
jurídica de direito privado, para órgãos da Administração 
Direta e Indireta do Poder Executivo, de soluções e 
estudos técnicos, consoante descrição no caput deste 
artigo, podendo, ser convertida em Procedimento de 
Manifestação de Interesse – PMI,
III – Conselho Gestor do Programa Municipal de Parcerias 
Público-Privadas do Município de Camaçari: órgão 
colegiado de que trata o art. 7º da Lei Municipal nº 
1.568/2018 e as alterações introduzidas pela Lei Municipal 
nº 1.615/2019;
IV – Proponente: pessoa física ou jurídica que apresenta 
projetos, levantamentos, investigação ou estudos para fins 
de subsidiar modelagem de projetos dos serviços 
estabelecidos no caput do art. 1º deste Decreto;
V – Órgão solicitante: órgão ou entidade da Administração 
Direta e Indireta do Poder Executivo responsável pela 
condução do projeto relativo aos serviços descritos no 
caput do art. 1º deste Decreto; e
VI – Pessoa autorizada: pessoa física ou jurídica de direito 
privado que recebe autorização da Administração Pública, 
para apresentar projetos, levantamentos, investigações 
ou estudos para a estruturação de empreendimentos 
mencionados no art. 1º deste Decreto.

§2º. Os serviços de que tratam os incisos I e II do §1º deste 
artigo, a critério exclusivo do órgão, poderão ser utilizados, 
total ou parcialmente, na elaboração de editais, contratos e 
demais documentos referentes aos projetos a serem 
desenvolvidos.

§3º. Os instrumentos disciplinados neste Decreto podem 
ser executados de forma conjunta com outros Entes 
Públicos, para a realização de estudos de interesse 
comum, por meio da celebração de ato próprio, no qual 
sejam previstas as especificidades de cada projeto.
Art. 2º.A MIP pode ser apresentada por pessoa física ou 
jurídica de direito privado por meio físico, protocolada na 

Coordenação Geral de Parcerias Público-Privadas e 
Concessões ou de forma digital através do endereço 
eletrônico: coordenadoria.ppp@camacari.ba.gov.br.

Art. 3º. É facultado à Coordenação Geral de Parcerias 
Público-Privadas e Concessões, de acordo com o 
interesse e conveniência dos órgãos da Administração 
Pública afetos aos projetos apresentados, via MIP, 
arquivar ou abrir processo administrativo, emitindo parecer 
analítico sobre a proposta apresentada pelo interessado.

§1º. A MIP deve conter, no mínimo, as seguintes 
informações:
I – descrição geral da proposta e do objeto, sua relevância 
e benefícios econômicos e sociais;

II – exposição de metas a serem alcançadas e indicadores 
que permitam aferir a eficácia do empreendimento ou 
serviço do objeto do projeto;
III – apresentação detalhada das etapas do projeto e dos 
prazos de execução.

IV – apresentação da estimativa de valores e 
investimentos necessários;

V – identificação da modalidade mais vantajosa contendo 
análise completa da avaliação; e

VI – apresentação de outros elementos que possam 
demonstrar a conveniência, legalidade, eficiência, 
oportunidade e interesse público envolvidos na proposta.

§2º. Em consonância com o interesse público, a aprovação 
de MIP pode ensejar a abertura de PMI para concorrer em 
projetos, levantamentos, investigações e estudos, ficando 
a conversão de MIP em PMI a depender de autorização e 
aprovação do Conselho Gestor do Programa Municipal de 
Parcerias Público-Privadas do Município de Camaçari.

Art. 4º. O PMI se submete às seguintes etapas:

I – autorização da sua realização pelo Conselho Gestor do 
Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas do 
Município de Camaçari;
II – abertura por meio de publicação do edital de 
chamamento público;
III – autorização para apresentação dos projetos, 
levantamentos, investigações e estudos; e
IV – avaliação e seleção e aprovação.

§1º. O processo de seleção da pessoa física ou jurídica 
pode ocorrer antes da fase de autorização e pode ser 
conferido com exclusividade ou a um número limitado de 
interessados.

§2º. A decisão do Conselho Gestor pela restrição do 
número de interessados deve ser acompanhada da devida 
justificação, que demonstre a impossibilidade ou 
inadequação do recebimento e análise de um número 
ilimitado de propostas, bem assim deve ser acompanhada 
do estabelecimento de medidas que garantam o 
acompanhamento do processo por terceiros interessados, 
especialmente pelos interessados que não poderem 
participar.
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§3º. Caso o PMI seja instaurado por associação pública ou 
autarquia intermunicipal integrada pelo Município de 
Camaçari, a autorização exigida pelo inciso I do caput será 
editada pela autoridade que detenha atribuição para tanto, 
nos termos do convênio ou protocolo de intenções que 
regulamente a matéria.

Art. 5º. O Edital de Chamamento público deverá conter, no 
mínimo, a seguinte disciplina:

I – delimitar o escopo mediante termo de referência, dos 
projetos, levantamentos, investigações ou estudos;

II – indicar:

a) diretrizes e premissas do projeto que orientem 

sua elaboração com vistas ao atendimento do 

interesse público;

b) prazo máximo e forma para apresentação de 

requerimento de autorização para participar do 

procedimento;

c) prazo máximo para apresentação de projetos, 

levantamentos, investigações e estudos, contado da 

data de publicação da autorização e compatível com a 

abrangência dos estudos e o nível de complexidade 

das atividades a serem desenvolvidas;

d) va lor  nominal  máximo para eventua l  

ressarcimento;

e) critérios para qualificação, análise e aprovação 

de requerimento de autorização para apresentação de 

projetos, levantamentos, investigações ou estudos;

f) critérios para avaliação e seleção de projetos, 

levantamentos,  invest igações ou estudos 

apresentados por pessoas físicas ou jurídicas de 

direito privado autorizadas;

g) a contraprestação pública admitida, no caso de 

parceria público-privada, sempre que possível estimar, 

ainda que sob a forma de percentual;

III – divulgar as informações públicas disponíveis para a 
realização de projetos, levantamentos, investigações ou 
estudos; e

IV – ser objeto de ampla publicidade, por meio de 
publicação no Diário Oficial do Município e de divulgação 
no sítio eletrônico da Prefeitura de Camaçari.

§1º. A delimitação de escopo a que se refere o inciso I do 
caput poderá se restringir à indicação do problema a ser 
resolvido por meio do empreendimento a que se refere o 
art. 1º, deixando as pessoas físicas e jurídicas de direito 
privado a possibilidade de sugerir diferentes meios para 
sua solução.

§2º. O prazo para apresentação de requerimento de 
autor ização para apresentação de pro jetos,  
levantamentos, investigações ou estudos não será inferior 
a 30 (trinta) dias, contados da data de publicação do edital.

§3º. Poderão ser estabelecidos no edital de chamamento 
público prazos intermediários para apresentação de 
in formações e  re la tór ios  de andamento  no 
desenvolvimento de projetos, levantamentos, 
investigações ou estudos.

Art. 6º O requerimento de autorização para apresentação 
de projetos, levantamentos, investigações ou estudos por 
pessoas físicas ou jurídicas de direito privado conterá as 
seguintes informações:

I – qualificação completa, contendo identificação da 
pessoa física ou jurídica de direito privado, com razão 
social, CNPJ ou CPF, endereço da sede, endereço 
eletrônico, telefone e representante legal;
II – comprovação de experiência na realização de projetos, 
levantamentos, investigação ou estudos semelhantes aos 
solicitados, nos termos estabelecidos do edital de 
chamamento público;
III – indicação de valor do ressarcimento pretendido, 
acompanhado de informações e parâmetros utilizados 
para sua definição;
IV – declaração de transferência à Administração Pública 
dos direitos relativos aos projetos, levantamentos, 
investigação ou estudos.

Parágrafo único. Qualquer alteração na qualificação do 
interessado deverá ser imediatamente comunicada ao 
órgão ou à entidade solicitante.

Art. 7º A previsão de ressarcimento dos projetos, 
levantamentos, investigações ou estudos terá seu valor 
nominal máximo fundamentado nos seguintes critérios:

I – deverá se fundamentar na justificativa técnica 
relacionada à complexidade dos estudos ou com base em 
estudos similares;
II – não ultrapassará, considerando o conjunto, 2,5% do 
valor total estimado pela Administração Pública para os 
investimentos necessários à implementação do 
empreendimento ou para gastos necessários à operação e 
à manutenção do empreendimento durante o período de 
v i g ê n c i a  d o  c o n t r a t o ,  o  q u e  f o r  m a i o r .

§1º O ressarcimento poderá sofrer atualização e 
adequação observando os seguintes aspectos:

I – alteração de premissas regulatórias e de atos 
normativos aplicáveis;
II – recomendações e determinações dos órgãos de 
controle; ou
III – contribuições provenientes de consulta e audiência 
pública.

§2º. A realização dos serviços previstos no art. 1º deste 
Decreto pode se dar em conjunto por pessoas jurídicas de 
direito privado associadas, desde que todas estejam 
autorizadas, devendo estar expresso o nome da instituição 
responsável pela interlocução com a Administração 
Pública.
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§3º. A pessoa autorizada poderá contratar terceiros para 
elaboração de projetos, levantamentos, investigações ou 
estudos, sem prejuízo das responsabilidades previstas no 
edital de chamamento público do PMI.

Art. 8º A autorização concedida pela Administração 
Pública poderá ser cassada, revogada, anulada e tornada 
sem efeito, nos termos e de acordo com os princípios da 
Administração Pública e da legislação vigente.

§1º. Após ser notificada, a pessoa autorizada terá o prazo 
de cinco dias úteis para regularizar a situação, sob pena de 
ter a autorização cassada.
§2º. Os casos previstos no presente artigo não ensejam 
ressarcimento de valores envolvidos nos serviços 
prestados e o prazo para pessoa autorizada retirar 
eventuais documentos junto ao órgão responsável é de 30 
(trinta) dias da data da notificação, podendo ser destruídos 
posteriormente.

Art. 9º Para a avaliação e seleção dos projetos, 
levantamentos, investigação ou estudos serão observadas 
as especificações do edital de chamamento público e os 
seguintes critérios:

I – observância do interesse público;
II – a consistência e a coerência das informações que 
subsidiaram sua realização;

III – a adoção das melhores técnicas de elaboração, 
segundo normas e procedimentos científicos pertinentes, e 
a utilização de equipamentos e processos recomendados 
pela melhor tecnologia aplicada ao setor;
IV – a observância da aplicação da legislação vigente e 
relacionada ao setor, além das normativas técnicas 
emitidas pelos órgãos pertinentes;
V – a demonstração comparativa do custo benefício da 
proposta em relação a opções fundamentalmente 
equivalentes, para fins de análise da conveniência e 
oportunidade; e

VI – o impacto socioeconômico da proposta para o projeto, 
caso seja pertinente.

Parágrafo único. Na hipótese de autorização exclusiva ou a 
número limitado de interessados, a seleção deverá 
considerar um ou mais dos seguintes critérios:

I – experiência profissional comprovada;
II – plano de trabalho; e
III – avaliações preliminares sobre o empreendimento.

Art. 10. A aprovação de projeto, levantamento, 
investigação ou estudo pode ocorrer, no todo ou em parte, 
e será publicado no Diário Oficial do Município de 
Camaçari e no sítio, na internet, do órgão executor, além de 
outro meio de comunicação previsto no edital de 
chamamento público.

Art. 11. Concluída a fase de seleção, serão apresentados 
aos eleitos os valores para eventual ressarcimento, 
apurados pela comissão.

Art. 12. Caso o projeto, levantamento, investigação ou 
estudo seja classificado na modalidade de não 

conformidade, será realizado o arbitramento com a 
devida fundamentação do montante a ser 
eventualmente ressarcido.

§1º. Na hipótese de o interessado rejeitar o valor 
arbitrado para o ressarcimento, o órgão ou entidade da 
Administração Pública não utilizará as informações 
contidas nos documentos selecionados.

§2º. A manifestação relativa à aceitação do valor 
arbitrado deverá ser realizada por escrito pelo 
interessado e dirigido ao órgão executor.

Art. 13. Os direitos autorais relativos aos estudos 
apresentados serão cedidos pela pessoa física ou 
jurídica de direito privado, não incidindo qualquer 
espécie de remuneração em razão dos direitos da 
propriedade intelectual, podendo ser utilizados de forma 
incondicional pela Administração Direta e Indireta do 
Poder Executivo.

Art. 14. A pessoa física ou jurídica de direito privado 
participante não obterá nenhuma vantagem ou privilégio 
e não estará impedida de participar em eventual futura 
licitação promovida pela Administração Direta e Indireta 
do Poder Executivo.

Art. 15. A apreciação de MIP e a realização de PMI não 
vinculam a Administração Pública à obrigatoriedade de 
abertura de procedimento de pré-qualificação para 
licitação e do certame propriamente dito e, quando este 
ocorrer, não estará condicionado à utilização dos dados 
obtidos por meio de tais procedimentos

Art. 16. O órgão executor poderá, a seu critério, requerer 
às pessoas autorizadas informações adicionais para 
retificar ou complementar a MIP ou a PMI, abrindo prazo 
para reapresentação de projeto, levantamento, 
i n v e s t i g a ç ã o  o u  e s t u d o  e n t r e g u e .

Art. 17. Faculta-se à Administração Pública a realização 
de reuniões com pessoas autorizadas, observando-se a 
isonomia e a publicidade, sempre que for necessário 
para compreensão das propostas.
Parágrafo único. A pessoa física ou jurídica de direito 
privado participante poderá solicitar a formalização de 
termo de confidencialidade caso haja informações 
sigilosas por ela fornecidas.

Art. 18. O edital do procedimento licitatório para 
contratação do empreendimento de que trata o art. 1º 
deste Decreto conterá, obrigatoriamente, cláusula que 
condicione a assinatura do contrato pelo vencedor da 
licitação ao ressarcimento dos valores relativos à 
elaboração de projetos, levantamentos, investigações e 
estudos utilizados na licitação.

Art. 19. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, EM 14 DE JANEIRO DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO
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DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal, consoante o disposto no 
artigo 86 da Lei Municipal nº. 407 de 30 de agosto de 
1998 e Lei nº 1522 de 28 de dezembro de 2017, que 
reorganiza o Estatuto dos Servidores Público Municipais 
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  
01155.11.02.140.2017 e em cumprimento da decisão do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia – Foro da 
Comarca de Camaçari – Quinta Câmara Cível, processo 
judicial nº 0503493-63.2018.8.05.0039,

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) ELIETE DOS SANTOS, 
matricula nº 60768, lotado (a) na Secretaria da Fazenda – 
SEFAZ, A ESTABILIDADE ECONOMICA COMO 
VANTAGEM PESSOAL, correspondente à diferença 
entre os valores dos Cargos de provimento comissionado 
de Assessor Chefe, símbolo GES-I-B e de provimento 
efetivo/estatutário de Assistente Administrativo, a sua 
remuneração, retroativo a 19 de novembro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 23 DE DEZEMBRO DE 2021.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 06 DE JANEIRO DE 2022

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal, consoante o disposto no 
artigo 86 da Lei Municipal nº. 407 de 30 de agosto de 
1998 e Lei nº 1522 de 28 de dezembro de 2017, que 
reorganiza o Estatuto dos Servidores Público Municipais 
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  
00125.11.02.880.2021,

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) EDMEA MARIA DE 
JESUS ROCHA, matricula nº 3388, ocupante do cargo 
de provimento efetivo/estatutário de Assistente 
Administrativo, lotado (a) na Secretaria da Educação - 
SEDUC, A ESTABILIDADE ECONOMICA COMO 
INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM PESSOAL, 
correspondente ao valor do Cargo de provimento de 
confiança de Secretária de Unidade Escolar, símbolo 
SUE-III-A, a sua remuneração, retroativo a exoneração 
do cargo de provimento temporário, em 03 de novembro 
de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 06 DE JANEIRO DE 2022.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 1158/2021

 DE 16 DE DEZEMBRO 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 

2051/2021,

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) LILIA MARQUES 

CABRAL, matricula 61729, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário deAgente de Combate as 

Endemias, lotado (a) na Secretaria da Saúde - SESAU, 
Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses 

referente ao quinquênio aquisitivo de 13/09/2010 a 

20/09/2015, a partir de  03 de Janeiro de 2022.
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GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM16 DE 
DEZEMBRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA Nº 1159/2021

 DE 16 DE DEZEMBRO 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 1633/2021,

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) JOSÉ NELSON 

GONÇALVES PAIXÃO,matricula 7209,ocupante do 

cargo de provimento efetivo/estatutário de Auxiliar de 

Enfermagem, lotado (a) na Secretaria da Saúde - 
SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses 

referente ao quinquênio aquisitivo de 17/05/2000 a 

16/05/2005, a partir de 03 de Janeiro de 2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM16 DE 
DEZEMBRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA Nº 1160/2021

 DE 16 DE DEZEMBRO 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 2099/2021,

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) TEREZA CRISTINA DE 

OLIVEIRA, matricula 63604, 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 08/08/2014 a 28/09/2019, a partir de 18 de 
Janeiro de 2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM16 DE 
DEZEMBRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA Nº 1161/2021

 DE 20 DE DEZEMBRO 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 1514/2021,

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) NILZETE BISPO DA 

CONCEIÇÃO, matricula 7324,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 10 de Janeiro de 2022.
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GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM20 DE 
DEZEMBRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA Nº 1162/2021

 DE 20 DE DEZEMBRO 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 1743/2021,

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) VERONICA CRUZ DE 

CARVALHO, matricula 64041,ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário deAtendente Consultório 

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

22/04/2015 a 21/04/2020 pelos períodos fracionados de 

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

mês, a partir de 01 de Junho de 2022, 01 (um) mês, a 

partir de  02 de Janeiro de 2023.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM20 DE 
DEZEMBRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE
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PORTARIA Nº 61/2022
DE 11 DE JANEIRO DE 2022.

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com o constante na Lei nº 
407 de 30 de agosto de 1998, art. 110 e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação nos 
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  
01683.11.02.895.2021,

RESOLVE

PRORROGAR A LICENÇA SEM VENCIMENTOS 
concedida através da portaria nº 5020/2019 de 01 de 
novembro de 2019, a pedido da servidora SARA COSTA 
DOS SANTOS, matrícula nº62896, ocupante do cargo de 
provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR II 20 
HORAS, lotada na Secretaria da Educação, pelo período de 
24 (vinte e quatro) meses, com data retroativa a 02 de 
novembro de 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 11 DE JANEIRO DE 

2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 63/2022
DE 12 DE JANEIRO DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com o constante na Lei nº 407 
de 30 de agosto de 1998, art. 110 e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação nos 
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  
02016.11.02.895.2021, 

RESOLVE

CONCEDER LICENÇA SEM VENCIMENTOS a MYLENA 
CAROSO MELHEM, matrícula nº 64106, ocupante do 
cargo de provimento efetivo/estatutário de Médico 40 
horas, lotada na Secretaria da Saúde, pelo período de 24 



(vinte e quatro) meses, com data retroativa a 03 de 
janeiro de 2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 12 DE JANEIRO DE 

2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PORTARIA Nº 008/2022
DE 05 DE JANEIRO DE 2022

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que 
lhe foi delegada pelo Decreto de 04 de janeiro de 2021 e 
pelo que confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de 
setembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 
de outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM 
n° 4.420, de 27 de dezembro de 2015, e Resolução 
CEPRAM n° 4.579, de 06 de março de 2018, e Resolução 
CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, no que 
couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 01361.22.09.461.2021, de 29 de 
junho de 2021,

RESOLVE

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 2 (dois) anos, à 
CELIBA CONSULTORIA LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 
02.244.617/0001-88, para aimplantação de um de um 
empreendimento do tipo parcelamento do solo, na forma 
de condomínio urbanístico residencial, denominado 
Condomínio Baleia Jubarte, nos Lotes 10 e 11 do 
loteamento Busca Vida, Via Baleia Azul, Distrito de 
Abrantes, Camaçari – BA, em uma área total de 
40.400,00m², composto por 23 lotes, área de 
estacionamento, guarita/ADM, casa de lixo, quiosque, 
clube, área verde, Área de Preservação Permanente - 
APP, pista e passeio, inserido na Zona de Expansão 
Controlada – ZEC 1, da Macrozona AB.ZU-1, Distrito de 
Vila de Abrantes –, conforme Lei Municipal Nº. 866, de 11 
de janeiro de 2008 e lei Municipal Nº 913 de 03 de 
setembro de 2008, mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I. 
Comparecer a SEDUR para assinatura do Termo de 
Acordo e Compromisso – TAC. Prazo: 30 dias; II. Manter 
os critérios e procedimentos necessários para a gestão 

adequada da obra, disciplinando as seguintes ações de 
forma a minimizar os impactos durante a fase de 
construção civil: a) armazenar adequadamente os 
resíduos sólidos de origem doméstica do canteiro de 
obra, para serem coletados pela Empresa devidamente 
licenciada; b) coletar e promover a separação 
sistemática dos expurgos (entulhos) gerados no canteiro 
de obras e destiná-los à unidade de reaproveitamento, 
conforme critério estabelecido pela SESP e SEDUR, 
sendo vedado o seu lançamento nos corpos d'água e/ou 
em qualquer outro local não licenciado, devendo ter 
como objetivo prioritário nessa ação a não geração e, 
secundariamente, a redução, recuperação, reutilização e 
reciclagem dos mesmos, conforme estabelecido pela 
Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002; c) manter, 
em condições adequadas, no canteiro de obras, 
conforme legislação vigente, sistemas de tratamento de 
efluentes domésticos e promover a limpeza dos mesmos 
somente com empresas certificadas, bem como destinar 
o efluente coletado somente para unidades de 
tratamento licenciadas; d) adquirir substância mineral 
para construção do empreendimento somente 
proveniente de jazidas licenciadas; e) fornecer e 
fiscalizar o uso obrigatório dos Equipamentos de 
Proteção Individual – EPI aos funcionários da obra, 
conforme Norma Regulamentadora nº 006/78 do 
Ministério do Trabalho; f) remover na conclusão do 
empreendimento todas as instalações do canteiro de 
obras e recuperar as áreas atingidas pelas instalações; 
III. Para a drenagem de águas pluviais: a) atender as 
condições do projeto aprovado pela SEDUR; b) 
atender as normas técnicas construtivas, de segurança e 
operacionais; c) incorporar estrutura de retardo; d) 
buscar a parceria com a SEINFRA na execução do 
projeto; IV. Parao esgotamento sanitário: a)Apresentar 
a SEDUR a Carta de Viabilidade da EMBASA aprovando 
o projeto. Prazo: 60(sessenta) dias; b) Direcionar todo 
efluente da área comum do empreendimento para um 
sistema de tratamento constituído de Tanque Séptico, 
Filtro Anaeróbio e Sumidouro); c) Instalar o sistema de 
tratamento da área comum do empreendimento 
somente nos pontos SP01 e SP02;d) Apresentar na 
SEDUR o projeto do sistema de tratamento do efluente, 
constituído de tanque séptico e caminhão limpa fossa, 
para as demais áreas localizadas nos pontos SP03, 
SP04 e SP05; e) Informar a EMBASA e a Prefeitura de 
Camaçari caso ocorra alguma alteração na ETE ou nas 
características dos efluentes após tratamento;f)atender 
as normas técnicas construtivas, de segurança e 
operacionais; g) garantir a estanqueidade das redes e 
demais estruturas; h) atender exigências da Empresa 
Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA; i) é 
vedado o lançamento de efluente na rede de drenagem 
de águas pluviais, em corpo hídrico e no solo; 
V.Executartar Projeto Paisagístico conforme o projeto 
aprovado pela SEDUR; VI. Implantar a via, a guarita e 
a casa de lixo sem fazer aterramento na faixa de APP, 
sobre palafitas, visando manter o fluxo livre de água 
de montante (da lagoa do terreno vizinho) para 
jusante da via de acesso, sendo que a casa de lixo 
deverá ser construída com material de base 
totalmente impermeável, a fim de impedir que 
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resíduos impróprios seja conduzidos para o corpo 
hídrico; VII. Priorizar a contratação de mão de obra local; 
V I I I .  A t e n d e r  a o s  p a r â m e t r o s  
urbanísticos/ambientais vigentes e demais 
disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste Município, no Alvará de 
Construção, emitido por esta SEDUR; IX. Evitar os 
riscos, transtornos e incômodos ao trânsito, a 
transeuntes e a vizinhança; X. Atender as condições 
das viabilidades emitidas pelas Concessionárias das 
in f raes t ru tu ras  ex is ten tes ;  X I .  Apresentar  
semestralmente indicadores de desempenho do 
Programa de Educação Ambiental; XII. Respeitar as 
APP - Áreas de Preservação Permanente conforme 
estabelecido no Art. 51 da Lei Municipal nº 913/2008, 
de 03/09/2008 e na Lei Nº 12.651 de 25 de maio de 
2012; XIII. É considerada infração ambiental passível 
de multa descumprir prazos para o atendimento de 
condicionantes, conforme Anexo VI do Decreto 
Estadual n° 14.024 de 2012 e suas alterações; XIV. 
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. 4.º É considerada infração ambiental passível de 
multa e revogação da licença ambiental descumprir os 
prazos para o atendimento de condicionantes, conforme 
Decreto Estadual n° 14.024/2012 e suas alterações. 

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 

DE CAMAÇARI, EM 05 DE JANEIRO DE 2022.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO
DIRETOR DO MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

ERRATA DA PORTARIA Nº 5/2021

Na publicação do Diário Oficial n. 1793 de 23 de 
novembro de 2021, página 08

Onde Lê-se:
Art..1º.-Designar os servidores titulares ROSICLEIDE 
COSTA LOPES, matrícula nº. 833918, VIVALDO 
EVANGELISTA DOS SANTOS, matrícula nº. 832762, 
CARLOS DOS REIS BENEVIDES, matrícula nº. 832787, 
e como suplente VIVIAN SOUZA SANTOS matricula nº 
832786, para compor a COMISSÃO PERMANENTE DE 
G E S T Ã O ,  AT E S TO  E  F I S C A L I Z A Ç Ã O  D E  
RECEBIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO como 
fim especial de fiscalizar e atestar as despesas 
decorrentes dos contratos cujos objetos sejam o 
fornecimento de material de consumo para a Secretaria 
de Esporte, Lazer e Juventude – SEJUV.

Leia-se:
Art..1º.-Designar os servidores titulares ROSICLEIDE 
COSTA LOPES, matrícula nº. 833918, VIVALDO 
EVANGELISTA DOS SANTOS, matrícula nº. 832762, 
CARLOS DOS REIS BENEVIDES, matrícula nº. 833177, 
e como suplente VIVIAN SOUZA SANTOS matricula nº 
832786, para compor a COMISSÃO PERMANENTE DE 
G E S T Ã O ,  AT E S TO  E  F I S C A L I Z A Ç Ã O  D E  
RECEBIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO como 
fim especial de fiscalizar e atestar as despesas 
decorrentes dos contratos cujos objetos sejam 
ofornecimento de material de consumo para Secretaria 
de Esporte, Lazer e Juventude – SEJUV.

PUBLIQUE-SEECUMPRA-SE.

GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER 
E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 

01DE DEZEMBRO DE2021

JORGE CURVELO
SECRETÁRIO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

AVISO DE ABERTURA – PREGÃO N.º 0022/2022 
(ELETRÔNICO) – COMPEL

 
 
PREGÃO N.º 0022/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de preços para 
aquisição de material de expediente (pasta sanfonada 
em pvc transparente 31 divisões / pasta em l transparente 
pct 10 un / pasta suspensa polipropileno transparente / 
pasta arquivo registrador az tamanho ofício / pasta 
catálogo com 50 envelopes 4 colchetes cor preta / pasta 
documento em pvc tamanho ofício com elástico / pasta 
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documento em pvc tamanho ofício sem elástico), para 
futuras contratações de acordo com a necessidade e 
conveniência da Administração Municipal de Camaçari. 
Acolhimento: 28/01/2022 a partir das 08h00min; 
Abertura: 31/01/2022, às 09h00min; Disputa: 
31/01/2022, às 10h00min. (Horário Brasília).  

Edital/Informações: .  www.licitacoes-e.com.br
Licitação n.º: 915176. Tel.: (71) 3621-6695. Ana Carolina 
Iglesias – Pregoeira da COMPEL.

NOTIFICAÇÃO – COPEC

À SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

Processo nº 0004.11.07.689.2022

Notificamos a empresa SIERDOVSKI & SIERDOVSKI 
LTDA  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 0004.11.07.689.2022 e, posteriormente, 
apresentar defesa por escrito no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados a partir da data de vistas ao processo.

Camaçari, 17 de janeiro de 2022. 

Larissa Macedo
Presidente em exercício da COPEC

PREGÃO N.º 0023/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 

AVISO DE ABERTURA
 
OBJETO:  Registro de preço para aquisição de 
abaixador de língua, agulha hipodérmica, especulo 
vaginal, fixador de cateter e pro-pé, para atender as 
Unidades de Saúde do município   Acolhimento:  
31/01/2022 a partir das 09h00min; Abertura: 
01/02/2022, às 09h00min; Disputa: 01/02/2022, às 
11h00min. (Horário Brasília).  Edital/Informações: 

www.licitacoes-e.com.br. Licitação n.º: 918062. Tel.: 
(71) 3621- 6655 / 6776 – Thatiana Campos Dacttes – 
Pregoeira da COMPEL.
 

AVISO DE ABERTURA – PREGÃO N.º 0253/2021 
(ELETRÔNICO) – COMPEL

 
PREGÃO N.º 0253/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto Registro de preço para 
contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de óculos de grau, lentes corretivas e 
armação visando atender ao Programa de Atenção à 
Saúde da Pessoa com Deficiência do Centro 
Especializado de Atendimento Social ao Usuário SUS 
(CEASUS) da Secretaria de Saúde do município de 
Camaçari. Acolhimento: 28/01/2022 a partir das 
08h00min; Abertura: 31/01/2022, às 09h00min; 

Disputa: 31/01/2022, às 10h00min. (Horário Brasília).  

Edital/Informações: .  www.licitacoes-e.com.br
Licitação n.º: 904898. Tel.: (71) 3621-6695/6880. Ana 
Carolina da Silva dos Santos – Pregoeira da COMPEL.
 
RESULTADO PARCIAL DO CREDENCIAMENTO Nº 
0006/2021 - DICOMP

 
O Secretário da Administração no uso de suas 
atribuições, homologa o resultado parcial do 
CREDENCIAMENTO Nº 0006/2021 - COMPEL, 
OBJETO: Credenciamento de Pessoas Físicas 
devidamente registradas na Junta Comercial do Estado 
da Bahia, conforme Decreto nº 21.981 de 19 outubro de 
1932, que regula a profissão de Leiloeiro ao território da 
República, para prestação de serviços inerentes a sua 
área de atuação: 2º Classificado: JOSECELLI KILDARE 
FRAGA GOMES registro na junta comercial n.º 
11/02357-1. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 04/01/2022. 
HELDER ALMEIDA DE SOUZA

 

EXTRATO DO CONTRATO 0004/2022
 

C o n t r a t o  n º  0 0 0 4 / 2 0 2 2 .  P r o c e s s o  n . º  
00505.11.07.682.2021. Contratada: JOSECELLI 
KILDARE FRAGA GOMES. Objeto: Credenciamento de 
Pessoas Físicas devidamente registradas na Junta 
Comercial do Estado da Bahia, conforme Decreto nº 
21.981 de 19 outubro de 1932, que regula a profissão de 
Leiloeiro ao território da República, para prestação de 
serviços inerentes a sua área de atuação. Data da 
Assinatura: 04/01/2022. HELDER ALMEIDA DE 
SOUZA.

RESULTADO PARCIAL DO CREDENCIAMENTO Nº 
0006/2021 - DICOMP

 
O Secretário da Administração no uso de suas 
atribuições, homologa o resultado parcial do 
CREDENCIAMENTO Nº 0006/2021 - COMPEL, 
OBJETO: Credenciamento de Pessoas Físicas 
devidamente registradas na Junta Comercial do Estado 
da Bahia, conforme Decreto nº 21.981 de 19 outubro de 
1932, que regula a profissão de Leiloeiro ao território da 
República, para prestação de serviços inerentes a sua 
área de atuação: 3º Classificado: RUDIVAL ALMEIDA 
GOMES registro na junta comercial n.º 07/065773-4. 
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 04/01/2022. HELDER 
ALMEIDA DE SOUZA 

 
EXTRATO DO CONTRATO 0005/2022

 
C o n t r a t o  n º  0 0 0 5 / 2 0 2 2 .  P r o c e s s o  n . º  
00506.11.07.682.2021. Contratada: RUDIVAL 
ALMEIDA GOMES. Objeto: Credenciamento de 
Pessoas Físicas devidamente registradas na Junta 
Comercial do Estado da Bahia, conforme Decreto nº 
21.981 de 19 outubro de 1932, que regula a profissão de 
Leiloeiro ao território da República, para prestação de 
serviços inerentes a sua área de atuação. Data da 
Assinatura: 04/01/2022. HELDER ALMEIDA DE 
SOUZA.
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AVISO DE LICITAÇÃO
 
PREGÃO N.º 0024/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Serviço de arrecadação de 
tributos e outras receitas da Prefeitura Municipal de 
Camaçari, e a respectiva prestação de contas, por 
intermédio do Sistema de Pagamentos Instantâneos – 
PIX. Acolhimento: 31/01/2022 a partir das 08h00min; 
Abertura: 01/02/2022, às 09h00min; Disputa: 
01/02/2022, às 10h00min. (Horário Brasília).  

Edital/Informações: .  www.licitacoes-e.com.br
Licitação n.º: 918123. Tel.: (71) 3621-6880. Michelle Silva 
Vasconcelos – Pregoeira da COMPEL.

HOMOLOGAÇÕES E ATAS DE REGISTRO DE 
PREÇOS

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário de 
Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO – N.º 0116/2021 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o Registro de 
Preço tem por objeto a Aquisição de Fio Cirúrgico, para 
atender as unidades de Saúde do Município. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 06/01/2022.  ELIAS NATAN 
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DE SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0021/2022 – 
PREGÃO Nº 0116/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço tem por objeto a Aquisição de Fio 
Cirúrgico, para atender as unidades de Saúde do Município. 
PROMITENTE FORNECEDOR: DIVIMED COMÉRCIO 
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. DATA DA 
ASSINATURA: 06/01/2022. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS – SECRETÁRIO DE SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0022/2022 – 
PREGÃO Nº 0116/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço tem por objeto a Aquisição de Fio 
Cirúrgico, para atender as unidades de Saúde do Município. 

PROMITENTE FORNECEDOR: INSTRUMENTAL SÃO 
JORGE LTDA. DATA DA ASSINATURA: 06/01/2022. 
ELIAS NATAN MORAES DIAS – SECRETÁRIO DE 
SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0024/2022 – 
PREGÃO Nº 0116/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço tem por objeto a Aquisição de Fio 
Cirúrgico, para atender as unidades de Saúde do Município. 
PROMITENTE FORNECEDOR: ULTRA MEDICAL 
COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI. 
DATA DA ASSINATURA: 06/01/2022. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DE SAÚDE.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - A Secretaria da 
Saúde – SESAU, no uso de suas atribuições, homologa o 
PREGÃO - N.º0170/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL, 
cujo objeto é o Registro de Preço para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da continuidade 
das ações em saúde. LOTE 01: PROMITENTE 
FORNECEDOR: LOGER DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 
EIRELI. VALOR GLOBAL: R$9.000,00 (nove mil reais); 
LOTE 02: PROMITENTE FORNECEDOR: LOGER 
D I S T R I B U I D O R A D E  M E D I C A M E N TO S  E  
MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI. VALOR 
GLOBAL: R$12.000,00 (doze mil reais); LOTE 03: 
PROMITENTE FORNECEDOR: MS HOSPITALAR 
EIRELI.VALOR GLOBAL: R$6.580,00 (seis mil 
quinhentos e oitenta reais); LOTE 04: PROMITENTE 
FORNECEDOR: MS HOSPITALAR EIRELI.VALOR 
GLOBAL: R$19.740,00 (dezenove mil setecentos e 
q u a r e n t a  r e a i s ) ;  L O T E  0 5 :  P R O M I T E N T E  
FORNECEDOR: PRATI DONADUZZI & CIA 
LTDA.VALOR GLOBAL: R$460.000,00 (quatrocentos e 
sessenta mil reais). O LOTE 06 foi fracassado. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 06/01/2022. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0018/2022 – 
PREGÃO Nº 0170/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da 
continuidade das ações em saúde.PROMITENTE 
FORNECEDOR: LOGER DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 
EIRELI, conforme descrito abaixo:
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DATA DA ASSINATURA: 06/01/2022. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0019/2022 – 
PREGÃO Nº 0170/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da 
continuidade das ações em saúde. PROMITENTE 
FORNECEDOR: MS HOSPITALAR EIRELI, conforme 
descrito abaixo:

DATA DA ASSINATURA: 06/01/2022. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0020/2022 – 
PREGÃO Nº 0170/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da 
continuidade das ações em saúde.PROMITENTE 
FORNECEDOR: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA, 
conforme descrito abaixo:
 

DATA DA ASSINATURA: 06/01/2022. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS – PREGÃO N.º 0189/2020 (ELETRÔNICO) – 

COMPEL

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 
informa que na publicação da Ata de registro de preços N.º 
0024/2021 – PREGÃO Nº 189/2020 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL, veiculada no Diário Oficial do Município n.º 1590 
do dia 29/01/2021- Pagina 05 de 11, Onde se lê: ALFALIMP 
COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA   Leia-se: 
R.CLEAN COMERCIAL EIRELI.

NOTIFICAÇÃO RAZÕES FINAIS – COPEC

À Empresa GAN ENGENHARIA EIRELI

Proc. n.º 0006.11.07.689.2022
Pela presente, fica esta Empresa notificada a apresentar 
razões finais, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, relativo   a  Concorrência Pública n.º 004/2021.

Informamos que o não atendimento da presente notificação 
implicará na revelia do fornecedor, ensejando a aplicação 
das penalidades cabíveis. As Razões Finais deverá ser 
apresentada perante a Comissão Central Permanente de 
Cadastro e Avaliação de Fornecedores - COPEC por um 
representante legal, mediante comprovação, através do e-
mail: copeccmp@gmail.com

Camaçari, 19  de Janeiro 2022.

Atenciosamente,

Larissa Macedo
Presidente  da COPEC em exercício

TERMO ADITIVO DE REEQUILIBRIO AO CONTRATO 
N° 0040/2021, FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E A EMPRESA RCI CONSTRUÇÃO E MEIO 
AMBIENTE EIRELI. DO OBJETO:Este Termo Aditivo tem 
por finalidade alterar o valor fixado na cláusula Terceira do 
Contrato n° 0040/2021. DO REEQUILIBRIO: Tendo em vista a 
necessidade da manutenção do equilíbrio econômico – financeiro 
do supracitado contrato, altera-se o valor global do contrato em R$ 
684.684,67 (seiscentos e oitenta e quatro mil seiscentos e oitenta e 
quatro reais e sessenta e sete centavos). Fica mantida a forma de 
pagamento prevista no bojo do contrato original.DA 
RATIFICAÇÃO: Permanece inalteradas e plenamente em vigor 
as demais cláusulas e disposições do contrato originário e 
posteriores Termos Aditivos não modificada por este 
Instrumento.DA ASSINATURA: Camaçari – BA, 17 de Janeiro de 
2022. NEURILENE MARTINS RIBEIRO. MUNICÍPIO. RCI 
C O N S T R U Ç Ã O  E  M E I O   A M B I E N T E  E I R E L I .  
CONTRATADA

PORTARIA Nº 79/2021
EM 23 DE DEZEMBRO DE 2021

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas atribuições 
legais, em atendimento ao quanto prevê o art. 87, § 4º, da Lei 
Complementar Municipal n. 1644/2020; 

RESOLVE

DESIGNAR o Servidor efetivo CARLOS HENRIQUE DA 
ROCHA SANTOS, matrícula 110005, para atuar como 
GESTOR DE RECURSOS do ISSM a partir de 01 de janeiro 
de 2022;

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
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GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 

MUNICIPAL – ISSM, EM 23 DE DEZEMBRO DE 2021.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE 

PORTARIA Nº. 07/2022
EM 06 DE JANEIRO DE 2022

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento no disposto no 
inciso XVIII do artigo 13, do Regimento Interno deste 
Instituto,

RESOLVE

EXONERAR, a Servidora JOCILENE SENA PESSOA 
LIMA no cargo comissionado de GERENTE, Símbolo 
GES-IV.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 06 DE JANEIRO DE 2022.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 08/2022
EM 06 DE JANEIRO DE 2022

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento no disposto no 
inciso XVIII do artigo 13, do Regimento Interno deste 
Instituto,

RESOLVE

EXONERAR, o Servidor Efetivo FÁBIO BACELAR 
SOUZA no cargo comissionado de ASSESSOR 
TÉCNICO II, Símbolo GAS-III.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 

MUNICIPAL – ISSM, EM 06 DE JANEIRO DE 2022.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 12/2022

EM 06 DE JANEIRO DE 2022

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 

Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas atribuições 

legais, com fundamento no disposto no art. 77, II, da Lei 

Municipal n. 407/1998 com as alterações da Lei 

Municipal n. 1707/2022 e no inciso XVIII do artigo 13, do 

Regimento Interno deste Instituto; 

RESOLVE

DESIGNAR, a partir desta data, a Servidora Efetiva 

SIMONE SILVA CAVALCANTE ROCHA, matrícula 

110025, para exercer a função de assessoramento da 

Diretoria de Previdência do ISSM no saneamento das 

pendências necessárias ao cumprimento da meta 

estabelecida pela Diretoria Executiva através da 

Resolução 001/2019, concedendo-lhe o percentual de 

30% (trinta por cento) sobre seu vencimento básico a 

tí tulo de Gratif icação por Gerenciamento e 

Assessoramento, nos termos do art. 77 da Lei Municipal 

n. 407/1998.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 

MUNICIPAL – ISSM, EM 06 DE JANEIRO DE 2022.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE 

PORTARIA Nº. 16/2022
EM 06 DE JANEIRO DE 2022

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento no disposto no 
inciso XVIII do artigo 13, do Regimento Interno deste 
Instituto,

RESOLVE

EXONERAR, o Servidor Efetivo CARLOS EDUARDO 
NUNES PINHEIRO DE MATOS, no cargo comissionado 
de ASSESSOR TÉCNICO I, Símbolo GES II

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 06 DE JANEIRO DE 2022

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE 
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PORTARIA Nº. 17/2022
EM 06 DE JANEIRO DE 2022

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento no disposto no 
inciso XVIII do artigo 13, do Regimento Interno deste 
Instituto,

RESOLVE

NOMEAR, JOCILENE SENA PESSOA LIMA no cargo 
comissionado de ASSESSOR TÉCNICO II, Símbolo 
GAS-III.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 06 DE JANEIRO DE 2022.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 18/2022
EM 06 DE JANEIRO DE 2022

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento no disposto no 
inciso XVIII do artigo 13, do Regimento Interno deste 
Instituto,

RESOLVE

NOMEAR, o Servidor Efetivo FÁBIO BACELAR SOUZA, 
matrícula 110010 no cargo comissionado de ASSESSOR 
TÉCNICO I, Símbolo GES II. 

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 

MUNICIPAL – ISSM, EM 06 DE JANEIRO DE 2022

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº. 19/2022
EM 06 DE JANEIRO DE 2022

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento no disposto no 
inciso XVIII do artigo 13, do Regimento Interno deste 
Instituto,

RESOLVE

EXONERAR, o Servidor Efetivo CARLOS HENRIQUE 
ROCHA DOS SANTOS, no cargo comissionado de 
COORDENADOR, Símbolo GES II

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 

MUNICIPAL – ISSM, EM 06 DE JANEIRO DE 2022

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE 

PORTARIA Nº 20/2022
EM 06 DE JANEIRO DE 2022

	

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento no disposto no art. 
77, II, da Lei Municipal n. 407/1998 com as alterações da 
Lei Municipal n. 1707/2022 e no inciso XVIII do artigo 13, 
do Regimento Interno deste Instituto; 

RESOLVE

Diante do quanto previsto na Portaria ISSM n. 79/2021 
que designou o Servidor Efetivo CARLOS HENRIQUE 
DA ROCHA SANTOS, matrícula 110005, para exercer a 
função de Gestor de Recursos do ISSM, conceder a 
aquele, a partir da presente data, o percentual de 50% 
(cinquenta por cento) sobre seu vencimento básico a 
tí tulo de Gratif icação por Gerenciamento e 
Assessoramento, nos termos do art. 77 da Lei Municipal 
n. 407/1998.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 

MUNICIPAL – ISSM, EM 06 DE JANEIRO DE 2022.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE 
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PORTARIA Nº. 21/2022
EM 06 DE JANEIRO DE 2022

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento no disposto no 
inciso XVIII do artigo 13, do Regimento Interno deste 
Instituto,

RESOLVE

NOMEAR, a Servidora Efetiva MILENA TAVARES DO 
SACRAMENTO, matrícula 110024 no cargo 
comissionado de COORDENADOR, Símbolo GES II. 

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 06 DE JANEIRO DE 2022

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE 

PORTARIA Nº 22/2022
EM 06 DE JANEIRO DE 2022

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento no disposto no art. 
77, II, da Lei Municipal n. 407/1998 com as alterações da 
Lei Municipal n. 1707/2022 e no inciso XVIII do artigo 13, 
do Regimento Interno deste Instituto;

RESOLVE

DESIGNAR, a partir desta data, a Servidora Efetiva 
JULIANA ESTELA GOMES DE SOUZA, matrícula 
110011, para exercer a função de assessoramento da 
Diretoria de Administração e Finanças do ISSM no 
saneamento das pendências necessárias ao 

 cumprimento da meta estabelecida pela Diretoria Executiva 
através da Resolução 001/2019, concedendo-lhe o 
percentual de 30% (trinta por cento) sobre seu
vencimento básico a título de Gratificação por 
Gerenciamento e Assessoramento, nos termos do art. 77 da 
Lei Municipal n. 407/1998.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 

MUNICIPAL – ISSM, EM 06 DE JANEIRO DE 2022.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 28/2022
EM 06 DE JANEIRO DE 2022

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas atribuições 
legais, com fundamento no disposto no art. 77, I, da Lei 
Municipal n. 407/1998 com as alterações da Lei Municipal n. 
1707/2022 e no inciso XVIII do artigo 13, do Regimento 
Interno deste Instituto; 

RESOLVE

DESIGNAR, a partir desta data, o Servidor Efetivo CARLOS 
EDUARDO NUNES PINHEIRO DE MATOS, matrícula 
110009, para exercer a função de assessoramento do 
Advogado Chefe do ISSM, concedendo-lhe o percentual de 
100% (cento por cento) sobre seu vencimento básico a título 
de Gratificação por Gerenciamento e Assessoramento, nos 
termos do art. 77 da Lei Municipal n. 407/1998.

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

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 

MUNICIPAL – ISSM, EM 06 DE JANEIRO DE 2022.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges

Assessoria de Atos e Documentação - SEGOV

Quarta-feira
19 de Janeiro de 2022 - Ano XIX
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