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Servidores do Magistério 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  

00548.11.02.923.2022,

RESOLVE

CONCEDER o (a) servidor (a) EVANDRO VILAS BOAS 

COELHO, matricula nº 62810, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR NIVEL II, 
lotado (a) na Secretaria da Educação – SEDUC a 
Gra t i f i cação  de  Es t ímu lo  à  Qua l i f i cação  e  
Aperfeiçoamento Profissional, incidente sobre o salário 

base no equivalente a 3 %, a partir de1 5 de março de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 19 DE SETEMBRO 
DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

                                    

PORTARIA Nº 1046/2022
DE 19 DE SETEMBRO DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 
1370/2015 de 17 de março de 2015 e Lei Municipal nº 
1374/2015 de 17 de abril de 2015, que estabelece as 
condições e critérios para Gratificação de Estímulo à 
Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional dos 
Servidores do Magistério 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  

00586.11.02.923.2022,

RESOLVE

CONCEDER o (a) servidor (a) ADILIO BARBOSA DE 

JESUS, matricula nº 64075, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR NIVEL I, 
lotado (a) na Secretaria da Educação – SEDUC a 
Gra t i f i cação  de  Es t ímu lo  à  Qua l i f i cação  e  
Aperfeiçoamento Profissional, incidente sobre o salário 

base no equivalente a 6 %, a partir de1 6 de março de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

PORTARIA Nº 1044/2022
DE 19 DE SETEMBRO DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 
1370/2015 de 17 de março de 2015 e Lei Municipal nº 
1374/2015 de 17 de abril de 2015, que estabelece as 
condições e critérios para Gratificação de Estímulo à 
Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional dos 
Servidores do Magistério 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  

00553.11.02.923.2022,

RESOLVE

CONCEDER o (a) servidor (a) MARCOS CLEBER 

FARIAS ARAUJO, matricula nº 830185, ocupante do 

cargo de provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR 
NIVEL I, lotado (a) na Secretaria da Educação – SEDUC a 
Gra t i f i cação  de  Es t ímu lo  à  Qua l i f i cação  e  
Aperfeiçoamento Profissional, incidente sobre o salário 

base no equivalente a 9 %, a partir de1 5 de março de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 19 DE SETEMBRO 
DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

                                    

PORTARIA Nº 1045/2022
DE 19 DE SETEMBRO DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 
1370/2015 de 17 de março de 2015 e Lei Municipal nº 
1374/2015 de 17 de abril de 2015, que estabelece as 
condições e critérios para Gratificação de Estímulo à 
Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional dos 
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GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 19 DE SETEMBRO 
DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

      
                              

PORTARIA Nº 1048/2022
DE 19 DE SETEMBRO DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 
1370/2015 de 17 de março de 2015 e Lei Municipal nº 
1374/2015 de 17 de abril de 2015, que estabelece as 
condições e critérios para Gratificação de Estímulo à 
Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional dos 
Servidores do Magistério 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  

00591.11.02.923.2022,

RESOLVE

CONCEDER o (a) servidor (a) VANESSA GONCALVES 

SANTOS, matricula nº 9238, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de COORDENADOR 
PEDAGOGICO NIVEL I, lotado (a) na Secretaria da 
Educação – SEDUC a Gratificação de Estímulo à 
Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional, incidente 

sobre o salário base no equivalente a  6%, a partir de 16 de 
março de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 19 DE SETEMBRO 
DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

                                    

PORTARIA Nº 1049/2022
DE 19 DE SETEMBRO DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 
1370/2015 de 17 de março de 2015 e Lei Municipal nº 
1374/2015 de 17 de abril de 2015, que estabelece as 
condições e critérios para Gratificação de Estímulo à 
Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional dos 
Servidores do Magistério 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  

00583.11.02.923.2022,

RESOLVE

CONCEDER o (a) servidor (a) FERNANDO XAVIER DA 

SILVA FILHO, matricula nº 830187, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR NIVEL I, 
lotado (a) na Secretaria da Educação – SEDUC a 
Gra t i f i cação  de  Es t ímu lo  à  Qua l i f i cação  e  
Aperfeiçoamento Profissional, incidente sobre o salário 

base no equivalente a 3 %, a partir de1 6 de março de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 19 DE SETEMBRO 
DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

                                    

PORTARIA Nº 1057/2022
DE 19 DE SETEMBRO DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 
1370/2015 de 17 de março de 2015 e Lei Municipal nº 
1374/2015 de 17 de abril de 2015, que estabelece as 
condições e critérios para Gratificação de Estímulo à 
Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional dos 
Servidores do Magistério 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  

00641.11.02.923.2022,

RESOLVE

CONCEDER o (a) servidor (a) MARIA DO SOCORRO 

RAMOS NOBRE, matricula nº 63988, ocupante do cargo 

de provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR NIVEL 
II, lotado (a) na Secretaria da Educação – SEDUC a 
Gra t i f i cação  de  Es t ímu lo  à  Qua l i f i cação  e  
Aperfeiçoamento Profissional, incidente sobre o salário 

base no equivalente a  6%, a partir de  22 de março de 
2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 19 DE SETEMBRO 
DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

                                    

PORTARIA Nº 1058/2022
DE 19 DE SETEMBRO DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 
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1370/2015 de 17 de março de 2015 e Lei Municipal nº 
1374/2015 de 17 de abril de 2015, que estabelece as 
condições e critérios para Gratificação de Estímulo à 
Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional dos 
Servidores do Magistério 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  

00664.11.02.923.2022,

RESOLVE

CONCEDER o (a) servidor (a) MARCELO POTRATZ DO 

NASCIMENTO, matricula nº 831274, ocupante do cargo 

de provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR NIVEL 
I, lotado (a) na Secretaria da Educação – SEDUC a 
Gra t i f i cação  de  Es t ímu lo  à  Qua l i f i cação  e  
Aperfeiçoamento Profissional, incidente sobre o salário 

base no equivalente a  3%, a partir de  24 de março de 
2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 19 DE SETEMBRO 
DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

                                    

PORTARIA Nº 1059/2022
DE 19 DE SETEMBRO DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 1370/2015 
de 17 de março de 2015 e Lei Municipal nº 1374/2015 de 17 
de abril de 2015, que estabelece as condições e critérios 
para Gratificação de Estímulo à Qualificação e 
Aperfeiçoamento Profissional dos Servidores do Magistério 
e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação nos 
autos do Processo Administrativo nº 00666.11.02.923.2022,

RESOLVE

CONCEDER o (a) servidor (a) SANDRA CRISTINA 
GOMES DA SILVA, matricula nº 63866, ocupante do cargo 
de provimento efetivo/estatutário de  PROFESSOR NIVEL 
II, lotado (a) na Secretaria da Educação – SEDUC a 
Gratificação de Estímulo à Qualificação e Aperfeiçoamento 
Profissional, incidente sobre o salário base no equivalente a 
3%, a partir de  24 de março de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 19 DE SETEMBRO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

	PORTARIA Nº 033/2022
DE 06 DE SETEMBRO DE 2022

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pela Constituição Federal e pela 
Lei Orgânica do Município, 

RESOLVE

Art. 1º – Designar a servidora Brena Carneiro Santos, 
matrícula nº 60857, para responder pela Coordenadoria de 
Vigilância Epidemiológica.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de 
sua assinatura, revogada as disposições em contrário.
        
COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM DE 06 DE SETEMBRO 
DE 2022.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PORTARIA Nº 176/2022
DE 12 DE SETEMBRO DE 2022

Revogação da Licença Ambiental de 
Operação, Portaria SEDUR n° 077/2020, 
referente ao Processo Administrativo nº  
00318.22.09.746.2020, na forma que 
indica.

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 o 
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  cons ta  do  Processo  Admin is t ra t i vo  nº  
01562.22.09.1008.2022, de 30/05/2022, assim como as 
demais disposições de direito pertinentes, 
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condicionantes: I. realizar a remoção da vegetação 
hidrófila do gênero Eleocharis, conhecida vulgarmente por 
Junco, com equipe técnica capacitada, portando cópia 
desta Portaria; II. somente poderá ser feita a retirada da 
vegetação hidrófila, na área indicada nas coordenadas 
acima, conduzindo o manejo de tal forma a evitar a retirada 
de sedimentos da margem ou do leito da lagoa, bem como 
evitar a retirar ou derivar água da lagoa; III. obedecer as 
orientações estabelecidas no Termo de Referência para 
Manejo das Lagoas da Zona Costeira do Município de 
Camaçari, elaborado pelos membros gestores da APA 
Lagoas de Guarajuba, APA do Rio Capivara, APA Joanes-
Ipitanga e 5ª Promotoria de Justiça e Meio ambiente de 
Camaçari, do Ministério Público Estadual da Bahia; IV. 
cumprir o Plano de Manejo de Macrófitas Aquáticas da 
Lagoa de Guarajuba apresentado no processo 
supracitado, com exceção: a) da definição de que a 
remoção será realizada de forma manual e por maquinário, 
sendo autorizada apenas a remoção das macrófitas 
aquáticas; b) da disposição do material vegetal de forma 
adequada; V. é vedado o serviço de terraplanagem, 
dragagem e escavação do sedimento do fundo em 
qualquer parte da Lagoa e nas Áreas Legalmente 
protegidas, como APP, RL e Áreas de Recomposição 
Florestal; VI. não dispor o material vegetal sobre qualquer 
vegetação nativa; VII. obter anuência, para recebimento e 
tratamento do material vegetal removido, de empresa de 
limpeza urbana e/ou tratamento de resíduos credenciada 
no município, apresentando, com antecedência mínima do 
início das atividades, contrato de recebimento e 
tratamento do material com a empresa; VIII. executar e 
comprovar o cumprimento das medidas de controle 
ambiental previstas no Plano apresentado; IX. manter 
equipe técnica capacitada em afugentamento e resgate de 
fauna durante as atividades de remoção da vegetação 
hidrófila e demais documentos para esse fim; X. não 
poderá ser retirada a vegetação no período chuvoso, visto 
que algumas espécies da fauna estão em período 
reprodutivo; XI. utilizar equipamentos de proteção 
individual EPI de acordo com a norma de segurança NR 
06; XII. os parâmetros de limites exigidos pela Prefeitura 
Municipal de Camaçari e SPU deverão ser atendidos e 
respeitados; XIII. após o término das atividades de 
remoção da vegetação hidrófila deverá ser encaminhado a 
SEDUR/CLA, no prazo de 30 (trinta) dias, relatório 
conclusivo sobre as atividades realizadas, contendo 
registro fotográficos; XIV. Comunicar qualquer 
eventualidade relativa às obras e ao bota fora aos 
seguintes órgãos: Instituto de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos, Defesa Civil Municipal / SESP, Coordenadoria de 
Licenciamento Ambiental / SEDUR; Promotoria de Meio 
Ambiente de Camaçari – MPE/BA e outros órgãos 
pertinentes.

Art. 2.º Esta Autorização refere-se à análise de viabilidade 
ambiental  de competência da Secretar ia de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - 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 Autorização, bem como 
cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos 

RESOLVE

Art.1.º Revogar a LICENÇA AMBIENTAL DE 
OPERAÇÃO, concedida por meio da Portaria SEDUR de 
nº. 077/2020, de 05 de agosto de 2020, publicada no DOM 
n° 1487, de 24 de agosto de 2020, referente ao Processo 
Administrativo nº 00318.22.09.746.2020, do interessado 
INTERTRIM LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 
01.105.075/0002-80.

Art. 2.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 12 DE 
SETEMBRO DE 2022.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 189/2022
DE 26 DE SETEMBRO 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 o 
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  
02688.22.09.830.2022, de 12 de setembro de 2022, 

RESOLVE

Art. 1.º Conceder AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL, válida 
pelo prazo de 01(um) ano, para REMOÇÃO DE 
VEGETAÇÃO HIDRÓFILA, à empresa PREFEITURA 
M U N I C I PA L D E  C A M A Ç A R I / S e c r e t a r i a  d e  
Infraestrutura, inscrita na CNPJ sob n° 14.109.763/0001-
80, para promover a retirada de até 75% da vegetação 
hidrófila (junco) existente no corpo hídrico denominado 
Lagoas de Jauá, concentrando as atividades nas duas 
poligonais delimitadas pelas coordenadas UTM 
(SIRGAS2000) da área 1: 583.526 E e 8.581.664 S; e da 
poligonal 2: 583.443 E e 8.581.570 S, inserido na poligonal 
da Zona de Proteção Interesse Paisagístico – ZPIP, 
macrozona AB-ZU.5. Conforme Lei Municipal n° 866, de 11 
de janeiro de 2008, e Lei Municipal n° 913, de 03 de 
setembro de 2008, localizado na Rua Direta de Jauá, 
inserido na Zona da Vida Silvestre da Área de Proteção 
Ambiental - APA Joanes-Ipitanga, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
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condicionantes acima citados, sejam mantidos disponíveis 
à fiscalização da SEDUR e aos demais órgãos do Sistema 
Municipal de Meio Ambiente – SISMUMA. 

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

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

GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI EM 26 DE 
SETEMBRO DE 2022.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO
DIRETOR DO MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA N° 192/2022
DE 04 DE OUTUBRO DE 2022

Dispõe sobre a aprovação do Projeto 
Urbanístico do Empreendimento 
denominado “BUSCA VIDA SIDE 
CONCEPT - CONDOMINIO SINTONIA 
FELICIDADE”,  s i tuado na Área 
Desmembrada do Loteamento Busca 
Vida, Gleba 12, Distrito de Abrantes, 
n e s t e  M u n i c í p i o  e  d á  o u t r a s  
providências. 

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo Decreto Municipal de 02 de janeiro de 2021 
e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 
02241.22.09.324.2022 de 04 de agosto de 2022, assim 
como as demais disposições de Direito pertinentes.
 

RESOLVE

Art. 1º Aprovar o Projeto Urbanístico denominado 
“BUSCA VIDA SIDE CONCEPT - CONDOMINIO 
SINTONIA FELICIDADE”, situado na Área Desmembrada 
do Loteamento Busca Vida, Gleba 12, Distrito de Abrantes, 
Município de Camaçari – Ba, com área total de 
57.920,00m², composta de três áreas, registradas no 
Cartório de 1º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca 
de Camaçari – Ba, sob matrículas nºs 13.252, 10.601 e 
19.301, todas de 03 de setembro de 2018, inscritas no 
Censo Imobiliário Municipal sob o número 002016005. 

Art. 2º Os parâmetros urbanísticos e requisitos técnicos do 
projeto são objeto do Termo de Acordo e Compromisso 
firmado entre o Município de Camaçari e a Empresa 
R I B E I R O  S A N T O S  E M P R E E N D I M E N T O S  
IMOBILIÁRIOS LTDA, representada pelo Sr. Cosme 

Ribeiro dos Santos Júnior, CPF. 786.749.215-15 
devidamente publicado no Diário Oficial nº 2003/2022, em 
03 de outubro de 2022. 

Art. 3º Esta Portaria tem validade de 180 (cento e oitenta) 
dias para fins de registro no Cartório Imobiliário, sob pena 
de caducidade prevista em Lei. 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 04 DE OUTUBRO DE 2022.

AGDA SILVA COSTA
DIRETORA DE URBANISMO

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 
VALOR AO CONTRATO N° 0081/2021 OUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A 
INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA FAMÍLIA FELIZ. DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade, alterar a 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO do Primeiro Termo 
Aditivo ao Contrato n° 0081/2021. DO ACRÉSCIMO: 
Considerando o aumento do número de alunos que 
buscam matrícula na Rede Municipal de Ensino, faz-se 
necessário o aumento do número de vagas contratadas 
observando o quanto dispõe a Cláusula Primeira do 
referido instrumento contratual. Tendo em vista a 
necessidade de acréscimo, no percentual de 
5,990783410138249% o que corresponde a 13 (treze) 
alunos novos nos termos do quanto se apresenta, 
mantidas as demais disposições contratuais. Fica mantida 
a forma de pagamento prevista no bojo do contrato 
original.  DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e 
em pleno vigor as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário e aditivos não modificadas por este 
Instrumento, especialmente as disposições sobre o preço. 
DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 29 de setembro de 
2022.  NEURILENE MARTINS RIBEIRO. MUNICÍPIO. 
INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA FAMÍLIA FELIZ. 
CONTRATADA.

NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 
DE IMÓVEL N° 0259/2013, QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E MARCELO DOS 
SANTOS. DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por 
objeto alterar a Cláusula Segunda – DO PRAZO do 
Contrato 0259/2013, firmado originalmente em 16 de 
outubro de 2013, conforme objeto retro citado. DO 
PRAZO: o contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por mais 12 (doze) meses, de modo que, a 
partir de 16 de outubro de 2022, passará a viger até 16 de 
outubro de 2023. DO PREÇO. Ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, especialmente 
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as  disposições sobre o preço, no valor global de 
R$27.989,87 (vinte e sete mil,  novecentos e oitenta e nove 
reais e oitenta e sete centavos) por 12 (doze) meses de  
contrato, o qual permanece inalterado, não sendo devido 
qualquer reajuste durante o  prazo de vigência 
especificado na Cláusula anterior, renunciando a parte a 
qualquer tipo  de atualização de valores contratuais. 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 da AÇÃO: 4009, ELEMENTO DE 
DESPESA: 33.90.36.00 e FONTE: 15001001. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor, as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário não modificadas por este Instrumento. DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA, 14 de setembro de 2022. 
NEURILENE MARTINS RIBEIRO. MUNICÍPIO. 
MARCELO DOS SANTOS. LOCADOR (A). 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
148/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E EXECUTIVA COMERCIO DE MAQUINAS  
E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a 
Cláusula Quinta do Contrato nº 148/202, firmado 
originalmente em 20 de Outubro de 2021, conforme objeto 
retro citado. DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula 
anterior fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, de 
modo que, a partir de 20 de Outubro de 2022, passará a 
viger até 20 de Outubro de 2023. DO PREÇO: Por força 
deste instrumento, ficam mantidas as condições 
negociais, especialmente as  disposições sobre o preço, 
no valor global de R$182.400,00 (cento e oitenta e dois mil 
e  quatrocentos reais), que permanecerá o mesmo, sem 
alteração e proporcional ao tempo  aditivado. Fica mantida 
a forma de pagamento prevista no bojo do contrato 
original. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e 
em pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário não modificadas por este Instrumento. 
DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 13 de Setembro de 
2022. NEURILENE MARTINS RIBEIRO. MUNICÍPIO. 
EXECUTIVA COMERCIO DE MAQUINAS E  
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.  
CONTRATADO. 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
0333/2019 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E A EMPRESA “MARCOS GUERRA DE 
FARIAS FILHO”. DO OBJETO: Este termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a CLÁUSULA TERCEIRA do Contrato 
n°0333/2019, originalmente firmado em 03 de julho de 
2019, 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 
03 de julho de 2022, passará 03 de julho de 2023. DO 
PREÇO: Por força deste instrumento, fica mantido o preço 
global, tomando-se por base a demanda provável, no 
montante estimado de R$180.832,50 (cento e oitenta mil, 
oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), 
conforme disposto na Cláusula Quarta do Contrato n° 
0333/2019. 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 da Ação 4024; Elemento 

33903900 e Fontes 16000000 e 15001002. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e plenamente 
em vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
Originário e termos aditivos não modificadas por este 
Instrumento, não sendo devido o pagamento de nenhum 
valor além do que foi estabelecido no presente 
instrumento, renunciando, expressamente, ao reajuste 
previsto no Contrato original no 0333/2019 em sua 
Cláusula Quarta, § 4o. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 
20 de junho de 2022. ELIAS NATAN MORAES DIAS. 
MARCOS GUERRA DE FARIAS FILHO. CONTRATADA.

TERMO ADITIVO DE REEQUILÍBRIO DE ITEM EM ATA 
DE REGISTRO DE PRECO N° 059/2022 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A EMPRESA 
KELL & NEIC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade realinhar 
os preços praticados no Lote Único da referida Ata- 
A B S O RV E N T E  H I G I Ê N I C O  F E M I N I N O .  D O  
REEQUILÍBRIO: Tendo em vista a necessidade da 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro no item 
supracitado, altera-se o valor do Lote Único da referida Ata. 
ABSORVENTE HIGIÊNICO FEMININO, de R$ 2,25 para 
R$ 2,91. Fica mantida a forma de pagamento prevista no 
bojo do Contrato original. DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem 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, 30 de 
setembro de 2022. HELDER ÅLMEIDA DE SOUZA. 
MUNICÍPIO. KELL & NEIC ARTIGOS DE PAPELARIA 
LTDA. CONTRATADA. 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO 
CONTRATO Nº 0146/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E PR NET INFOR 
COMERCIO E SERVIÇOS EM PROJETOS E 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA :DO OBJETO: 
Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula 
Quinta (DOS PRAZOS), do Contrato nº 0146/2021, 
firmado originalmente em 14 de outubro de 2021, 
contados a partir da assinatura do contrato, conforme 
objeto retro citado.– DO PRAZO: O contrato descrito na 
cláusula anterior fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, de modo que, a partir de 14 de outubro de 2022, 
passará a viger até 14 de outubro de 2023. DO PREÇO: 
Ficam mantidas as condições negociais do pacto ora 
aditado, especialmente as disposições sobre o preço, Lote 
01 é de R$976.540,00 (novecentos e setenta e seis mil, 
quinhentos e quarenta reais) e Lote 02 de R$475.240,00 
(quatrocentos e setenta e cinco mil, duzentos e 
quarenta reais), perfazendo um valor global de 
R$1.451.780,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta 
e um mil e setecentos e oitenta reais), constante na 
proposta de preço apresentada pela CONTRATADA, 
entendido este como preço justo e suficiente para a total 
execução do presente objeto, o qual permanece 
inalterado, não sendo devido qualquer reajuste durante o 
prazo de vigência especificado na Cláusula anterior, 
renunciando à parte a qualquer tipo de atualização de 
valores contratuais. Fica mantida a forma de pagamento 
prevista no bojo do contrato original. Os recursos 
financeiros para pagamento das despesas decorrentes do 
acréscimo no presente termo aditivo correrão por conta da 
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AÇÃO: 2009, ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.40.00 e 
FONTE: 1500000. DA RATIFICAÇÃO Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário não modificadas por 
este Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari, 28 de 
setembro de 2022. JOSÉ GAMA NEVES. MUNICÍPIO. 
EMPRESA PR NET INFOR COMERCIO E SERVIÇOS EM 
PROJETOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. 
– CONTRATADA.

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA 
Nº 0003/2022 – COMPEL

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI comunica 
aos interessados, que está aberto a CHAMADA PÚBLICA 
N.º – COMPEL, 0003/2022 para eventual aquisição de 
gêneros alimentícios da Agricultura Familiar (Polpas de 
Frutas, sabores: Cajú, acerola com laranja, goiaba, cajá, 
cacau, seriguela. Laticínios: Queijo mussarela, manteiga,  
iogurtes sabores: umbú, coco e licurí, bebidas láctea 
sabores: morango e ameixa) destinados à alimentação 
escolar nas creches e Unidades Escolares da Rede 
Municipal de Ensino do Município de Camaçari - BA, 
disponibilizado no sítio do Portal de Compras de Camaçari 
(  Período para www.compras.camacari.ba.gov.br).
entrega e recebimento dos envelopes contendo os 
documentos da Chamada Pública: das 09h00min do dia 
07/10/2022 até ás 14h00min do dia 27/10/2022. Data de 
abertura dos envelopes: 28/10/2022 ás 09h00min. Local: 
Na Diretoria de Compras - DICOMP da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, situado na Avenida Francisco 
Drummond, s/nº, Prédio da Secretaria de Educação, 
térreo, Centro Administrativo, Camaçari, Bahia. 
I n f o r m a ç õ e s  a t r a v é s  d o  e - m a i l :  
credenciamentocmp@gmail.com. Ana Paula Souza 
Silva – Presidente da Comissão Central Permanente de 
Licitação – COMPEL. Camaçari, 06 de outubro de 2022.

AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO N.º 0176/2022(ELETRÔNICO) – COMPEL - A 
Comissão Central Permanente de Licitação – 
COMPEL, designada pelo Decreto Municipal n.º 
7.751/2022, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que em virtude do pedido de impugnação e 
questionamentos, realizados por empresas interessadas 
em participar do certame e por não haver tempo hábil para 
resposta, ficam SUSPENSAS as sessões para o 
Acolhimento: 07/10/2022 a partir das 08h00min; 
Abertura: 07/10/2022, às 10h00min e Disputa: 
03 /10 /2022,  às  11h00min  do  PREGÃO N.º  
0176/2022(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o 
registro de preço para contratação de empresa 
especializada no fornecimento de oxigênio e ar 
comprimido medicinais, de forma parcelada, com 

transporte, primeira instalação, locação de cilindros e 
locação de carro de transporte de cilindro, visando dar 
assistência aos pacientes do Município de Camaçari. 
Informaremos a nova data oportunamente. Camaçari, 05 
de outubro de 2022. Monique de Jesus Fonseca Senra – 
Pregoeira da COMPEL.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL 

(ISSM) – 2022

Realizada em 13/09/2022

Participação:
Membros da Diretoria Executiva:
Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães - Diretor 
superintendente do ISSM
Doranei Dantas Costa - Diretora de Previdência do ISSM
Ernâni Bernardino Alves de Sena - Diretor de 
Administração e Finanças do ISSM

Convidadas: 
Acácia Chaves Reis - Chefe de Gabinete da Diretoria de 
Administração e Finanças
Ana Clara Andrade de Almeida - Chefe de Gabinete da 
Superintendência
Isis Lobo de Souza - Assessora Especial I 
Nicole Galvão Pedreira - Assessora Especial II, 
Encarregada de Dados

Secretária: 
Rita de Cássia Martins Sousa Nascimento

Pauta da Reunião:
I) Política de Privacidade do ISSM;
II) Código de Boas Práticas voltado para a privacidade e 
proteção de dados pessoais;
III) Aviso de Privacidade; 
IV) Política de uso do WhatsApp;
V) Proposição de alterações na Política de Segurança da 
Informação;
VI) O que ocorrer.

Anexos:
I) Portaria 069/2022 - Política de Privacidade e Aviso de 
Privacidade
II) Portaria 070/2022 - Código de Boas Práticas e Política 
de Uso do WhatsApp
Reunião:
Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e 
vinte e dois, por volta das 10h, na sala de reunião da 
Procuradoria-Geral do Município (PGM), reuniram-se 
ordinariamente os membros da Diretoria Executiva do 
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal (ISSM), sob 
a presidência do primeiro, PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
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ALFREDO GUIMARÃES, diretor superintendente, 
DORANEI DANTAS COSTA, diretora de Previdência, e 
ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA, diretor de 
Administração e Finanças. Estando presentes as 
seguintes convidadas: ACÁCIA CHAVES REIS, chefe de 
gabinete da Diretoria de Administração e Finanças, ANA 
CLARA ANDRADE DE ALMEIDA, chefe de gabinete da 
Superintendência, ISIS LOBO DE SOUZA, Assessora 
Especial I e NICOLE GALVÃO PEDREIRA, Assessora 
Especial II. Aberta a reunião, o diretor superintendente do 
ISSM e presidente da reunião, PEDRO JORGE VILLAS 
BOAS ALFREDO GUIMARÃES, ressaltou que após a 
realização do diagnóstico acerca da Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD) no ISSM, a assessora e encarregada de 
dados Nicole Galvão disponibilizou previamente os 
documentos dos itens em pauta para análise e revisão 
prévia e listou itens para liberação em pauta I) Política de 
Privacidade; II)Código de Boas Práticas voltado para a 
privacidade e proteção de dados pessoais; III) Aviso de 
Privacidade; IV) Política de uso do WhatsApp; V) 
Proposição de alterações na Política de Segurança da 
Informação; VI) O que ocorrer. Ato contínuo passou para 
o primeiro item da pauta, I) Política de Privacidade, 
considerando a necessidade, a importância e a 
obrigatoriedade de implementar a Política de Privacidade 
para a ideal adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, 
não havendo observações foi aprovado por 
unanimidade conforme a Portaria nº 69/2022 em 
anexo. Ato contínuo passou para o primeiro item da pauta 
II) Código de Boas Práticas voltado para a privacidade 
e proteção de dados pessoais, com a palavra, a 
assessora e encarregada de dados Nicole observou que o 
documento deve ser de fácil entendimento e de forma 
ilustrativa. Em resposta à observação, o superintendente 
Pedro Jorge sugeriu que fosse elaborada uma cartilha de 
boas práticas voltada à privacidade e proteção dos dados 
pessoais e a política de privacidade em formato visual e 
acessível, baseada no ato normativo. Não havendo 
observações foi aprovado por unanimidade o Código 
de Boas Práticas conforme a Portaria nº 70/2022 em 
anexo. Ato contínuo, passou para terceiro item em pauta, 
III) Aviso de Privacidade, a assessora e encarregada de 
dados esclareceu que o documento não é obrigatório 
legalmente e sim uma boa prática. Disse, ainda, que o 
mesmo deve ser disponibilizado na recepção do Instituto 
para fácil acesso dos segurados atendidos com qrcode 
para a Política de Privacidade e e-mail com o contato do 
Encarregado de Dados. O superintendente argumentou 
que o documento deve ser um anexo a Portaria da Política 
de Privacidade, sugestão acatada pelos demais 
presentes. Concluída esta observação, o Aviso de 
Privacidade foi aprovado por unanimidade conforme 
anexo I da Portaria nº 69/2022. Ato contínuo passou para 
o próximo item da pauta IV) Política do Uso do 
WhatsApp, a assessora especial I Isis Lobo ressaltou que 
deve-se orientar os segurados para que busquem 
atendimento no WhatsApp corporativo e não no WhatsApp 
pessoal dos servidores do ISSM. Com a palavra, a diretora 
de Previdência, Doranei Dantas, frisou a necessidade de 
treinamentos específicos sobre o atendimento via 
WhatsApp. Em concordância com o exposto, o 
superintendente recomendou a inclusão na Política de 
Privacidade de sanções em caso de descumprimento das 
disposições acerca do uso correto do WhatsApp 

corporativo. Após breve discussão, concluiu-se que tais 
sanções devem ser incluídas no Código de Boas Práticas e 
no Código de Ética e não na Política de Privacidade. A 
assessora Nicole informou que no próximo treinamento 
acerca da LGPD serão aprofundados alguns tópicos e em 
seguida, oportunamente, serão ministrados treinamentos 
específicos voltados aos servidores que atuam no 
atendimento via WhatsApp. Disse, ainda, que após os 
treinamentos, os participantes passarão por avaliação 
visando verificar a assimilação do conteúdo ministrado. O 
superintendente argumentou que o documento deve ser 
um anexo a Portaria do Código de Boas Práticas para 
publicidade e transparência, sugestão acatada pelos 
demais presentes. Não havendo outras manifestações 
sobre o assunto, foi aprovada por unanimidade a 
Política do Uso do WhatsApp conforme anexo I da 
Portaria nº 70/2022. Ato contínuo, passou para o item V) 
Política de Segurança da Informação, o superintendente 
sugeriu que substituísse o trecho “Não fale com pessoas 
de fora do ISSM sobre os nossos segurados” por “Não fale 
sobre os segurados com pessoas estranhas ao assunto”. 
Não havendo outras observações, foi deliberado que a 
Política de Segurança da Informação seja revisada 
para adequar as sugestões propostas. Ato contínuo, o 
superintendente questionou se já foi elaborado Plano de 
Ação da LGPD, ao que a encarregada de dados 
respondeu que o mesmo será elaborado após o 
treinamento. Após breves discussões e ao verificar a 
indisponibilidade do local para a data anteriormente 
prevista para o treinamento, sugeriu-se que o evento fosse 
agendado para o dia 6 de outubro de 2022, o que foi 
acatado por todos. Reservou-se, ainda, a data 11 de 
outubro de 2022 para a realização do treinamento 
específico, em local a ser definido para início dos 
treinamentos setoriais. Passando ao item da pauta VI) o 
que ocorrer, a chefe de Gabinete Ana Clara Almeida 
sugeriu que a Diretoria Executiva se reúna previamente 
para discussão sobre o Acompanhamento do 
Planejamento de ações de 2022 e Planejamento de ações 
de 2023. Reservou-se, então, o dia 22 de setembro, às 10 
horas, para nova reunião da Diretoria Executiva. Em 
seguida, o diretor superintendente e presidente da 
reunião, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, encerrou a reunião agradecendo a 
presença e a participação de todos. E não havendo nada 
mais passível de registro, eu, RITA DE CÁSSIA MARTINS 
SOUSA NASCIMENTO, na qualidade de secretária 
designada pela Portaria n° 66/2022, de 12 de setembro de 
2022, lavrei a presente ata de reunião que vai por mim e 
pelos demais assinada.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE 

DORANEI DANTAS COSTA
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA 

ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ACÁCIA CHAVES REIS
CHEFE DE GABINETE DA DIRETORIA DE 

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA
CHEFE DE GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA

ISIS LOBO DE SOUZA
ASSESSORA ESPECIAL I

NICOLE GALVÃO PEDREIRA
ASSESSORA ESPECIAL II

RITA DE CÁSSIA MARTINS SOUSA NASCIMENTO
SECRETÁRIA

PORTARIA Nº 069/2022
DE 13 DE SETEMBRO DE 2022

Dispõe sobre a Política de Privacidade 
do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal de Camaçari – ISSM.

CONSIDERANDO o objetivo de dar visibilidade ao 
tratamento de dados pessoais no ISSM, atendendo os 
princípios da Finalidade, Necessidade, Transparência, 
Segurança, Prevenção, Não Discriminação, Qualidade 
dos Dados, Adequação, Livre Acesso, Prestação de 
Contas e Boa-Fé à luz do artigo 6º da Lei Geral de Proteção 
de Dados, Lei nº 13.709/2018;
CONSIDERANDO a necessidade, a importância e a 
obrigatoriedade de implementar a Política de Privacidade 
para a ideal adequação à Lei Geral de Proteção de Dados;

A DIRETORIA EXECUTIVA, no uso de suas atribuições 
legais, com amparo no art. 88, I da Lei Municipal n. 
1644/2020 resolve aprovar a seguinte Política de 
Privacidade do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal de Camaçari - ISSM e ao Aviso de Privacidade 
em anexo da presente Portaria.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI. (APROVADO PELA 03ª SESSÃO 
ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA EXECUTIVA 
REALIZADA EM 13/09/2022)

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A Política de Privacidade tem por objetivo garantir 
que todos os titulares de dados entendam como é tratado 
as informações pessoais dentro do ISSM, em 
conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados – 
LGPD (Lei nº 13.708/2018).

Art. 2º Esta política aplica-se aos segurados, gestores, 
conselheiros, servidores, prestadores de serviço e 
quaisquer outras pessoas que tenham os seus dados 
pessoais tratados no Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal de Camaçari – ISSM.

Art. 3º A coleta de dados no ISSM está norteada pelos 
princípios da finalidade, necessidade, transparência, 
segurança, prevenção, não discriminação, qualidade dos 
dados, adequação, livre acesso, prestação de contas e 
boa-fé.

Parágrafo único - Além dos princípios elencados no 
caput, deverão ser considerados os princípios 
fundamentais que regem a Administração Pública 
Municipal e as boas práticas preconizadas por normas e 
modelos de referência relativos ao tema.

Art. 4º O ISSM tem como um de seus valores a Cultura de 
Proteção de Dados Pessoais.

Art. 5º O tratamento de dados no ISSM tem como 
parâmetro as disposições da Lei Geral de Proteção de 
Dados (Lei 13.709/18). 

CAPÍTULO I - DOS PRINCIPAIS CONCEITOS
Art. 6º Para os efeitos da Política de Privacidade, entende-
se por:

I. Dado pesssoal: Informação relacionada à pessoa 
natural identificada ou identificável, nos termos do 
artigo 5º, I, da LGPD. Para fins exemplificativos, 
iremos considerar dados pessoais: nome, RG, 
CPF, telefone, e-mail, etc;

II.Tratamento de dados: Qualquer forma de 
utilização dos dados. (exemplo: coleta, acesso; 
processamento, compartilhamento, reprodução, 
exclusão);

III.Titular de Dados: Pessoa física a quem os dados 
pessoais se referem.

CAPÍTULO II
DA ACEITAÇÃO DOS TERMOS

Art. 7º O aceite desta Política deverá ser dado no 
momento do cadastro e implicará no reconhecimento de 
que o titular de dados leu, entendeu e aceitou, 
incondicionalmente, todas as disposições previstas neste 
documento.

Parágrafo único – o Titular de Dados estará ciente e em 
total acordo com o tratamento que conferirmos às 
informações e aos seus dados pessoais, depois de 
coletados. Caso não concorde com esta Política de 
Privacidade, não será possível realizar o seu cadastro e/ou 
requerimento.

CAPÍTULO III
DADOS PESSOAIS TRATADOS

Art. 8º No Portal do ISSM e na Cartilha Previdenciária, 
constam todos os dados pessoais pertinentes e 
necessários para cada tipo de requerimento e solicitação 
dos serviços da autarquia.

Parágrafo único – Nenhum dado pessoal é solicitado de 
forma desnecessária, em cumprimento com o Artigo 6º, I e 
III da LGPD.

CAPÍTULO IV
DA COLETA DE DADOS

Art. 9º No ISSM há coleta de dados:

I. para dar entrada no requerimento/benefício do 
segurado, em conformidade com o artigo 7º, II, da 
LGPD;
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II. para evitar fraudes relacionadas à identidade do 
c i d a d ã o  q u e  e s t á  r e a l i z a n d o  o  
requerimento/benéfico, para garantir que as 
informações estejam corretas, bem como para 
compartilhamento com a Prefeitura Municipal de 
Camaçari/BA, conforme Artigo 7º, III, da LGPD.

CAPÍTULO V
DO COMPARTILHAMENTO DE DADOS

Art. 10 Após a coleta dos dados pessoais no momento do 
cadastro e dando entrada no processo e/ou requerimento, 
as informações serão compartilhadas com a Secretaria de 
Previdência, com a Prefeitura Municipal de Camaçari, com 
o Tribunal de Contas, com a Previdência Social, com o 
COMPREV e outros Regimes Próprios, com a finalidade 
de cumprimento de obrigação legal. (exemplo: para 
concessão de benefício, pagamentos, para cálculo 
atuarial, não acumulação de benefícios, compensação de 
regime próprio e geral, cadastro unificado, para 
responsabilidade fiscal e previdenciária, etc.).

Paragrafo Unico - O ISSM poderá compartilhar os dados 
com outros Órgãos e Entidades, desde que dentro das 
seguintes hipóteses: por força de lei e/ou determinação 
legal de autoridade competente; por força de decisão 
judicial e/ou administrativa por autoridade competente; 
com fornecedores para viabilizar a execução do serviço 
contratado.

Art. 11 Os dados pessoais são armazenados pelo tempo 
necessário para o tratamento para o qual a informação se 
destina, ou conforme determina a legislação aplicável, 
sendo eliminados pelo ISSM assim que deixarem de 
cumprir o seu propósito. 

§1º O tempo de armazenamento dos dados pessoais pode 
ser reduzido, caso o titular das informações solicite a sua 
eliminação, desde que tal ação não infrinja os direitos do 
ISSM, a sua manutenção seja expressamente autorizada 
por lei ou regulação aplicável.  

CAPÍTULO VI
DO ENCARREGADO DE DADOS

Art. 12 Caso o titular de dados pessoais precise esclarecer 
quaisquer dúvidas sobre a Privacidade e Proteção dos 
seus dados, formular reclamações, esclarecimentos, 
solicitar cópia de suas informações e etc., deverá entrar 
em contato pelo e-mail de contato do Encarregado da 
Dados disponibilizado no Portal do ISSM.

§1º O ISSM valoriza uma cultura de proteção de dados 
pessoais e por tal motivo a Autarquia sempre estará aberta 
para sugestões, críticas e elogios.

CAPÍTULO VII
DIREITOS DOS TITULARES DE DADOS PESSOAIS 

COM BASE NA LGPD

Art. 13  A Lei Geral de Proteção de Dados traz uma série 
de diretrizes sobre o tratamento de dados pessoais, bem 
como dispõe sobre os direitos dos titulares, sendo estes:

I. Confirmação de acesso: o titular de dados poderá 

solicitar a confirmação sobre a existência de 
tratamento dos seus Dados Pessoais para que, 
em caso positivo, possa acessá-los, inclusive, por 
meio de solicitação de cópias dos registros que o 
ISSM armazena;

II. Correção: o titular de dados poderá solicitar a 
correção dos seus Dados Pessoais casos estes 
estejam incompletos, inexatos ou desatualizados;

III. Anonimização, bloqueio ou eliminação: o titular de 
dados poderá solicitar a) a anonimização dos 
Dados Pessoais, de forma que eles não possam 
mais ser relacionados ao titular, e portanto, deixem 
de ser Dados Pessoais (b) o bloqueio dos Dados 
Pessoais, suspendendo temporariamente a sua 
possibilidade de os tratarmos para certas 
finalidades; e (c) a eliminação dos Dados 
Pessoais, caso em que o ISSM deve apagar todos 
os Dados Pessoais sem possibilidade de 
reversão;

IV. Portabilidade: o titular de dados poderá solicitar o 
fornecimento de seus Dados Pessoais em formato 
estruturado e interoperável visando à sua 
transferência para um terceiro, desde que essa 
transferência não viole a propriedade intelectual 
ou segredo de negócios do ISSM;

V. Informação sobre o compartilhamento: o titular de 
dados tem o direito de saber quais são as 
entidades públicas e privada com as quais os seus 
Dados Pessoais serão compartilhados;

VI. Informação sobre a possibilidade de não 
consentir: o titular de dados tem o direito de 
receber informações claras e completas sobre a 
possibilidade e as consequências de não fornecer 
o consentimento quando ele for solicitado. O seu 
consentimento, quando necessário, deve ser livre 
e informado. Portanto, sempre eu pedirmos seu 
consentimento, você será livre para negá-lo – 
nesses casos, é possível que alguns serviços não 
possam ser prestados.

VII. Revogação do Consentimento: Caso o titular de 
dados tenha consentido com alguma finalidade de 
tratamento dos seus Dados Pessoais, você pode 
sempre optar por retirar o seu consentimento. No 
entanto, isso não afetará a legalidade de qualquer 
tratamento realizado anteriormente à revogação. 
Se você retirar o seu consentimento, é possível 
que fiquemos impossibilitados de lhe prestar 
certos serviços, mas iremos avisá-lo quando isso 
ocorrer.

VIII. Oposição: A LGPD autoriza o tratamento de 
Dados  Pessoa is ,  mesmo sem o  seu  
consentimento ou um contrato com o ISSM. 
Nessas situações, somente trataremos os Dados 
Pessoais se tivermos motivos legítimos para tanto, 
como, por exemplo, quando for necessário para 
dar entrado no requerimento/benefício. Caso o 
titular de dados não concorde com alguma 
finalidade de tratamento dos seus dados pessoais, 
poderá ser apresentada oposição, solicitando a 
sua interrupção.

§1º Nem sempre o ISSM poderá executar a solicitação 
feita, uma vez que a Autarquia tem obrigações legais a 
serem cumpridas.
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§2º O eventual exercício destes direitos, poderá afetar a 
capacidade do titular de dados de utilizar alguns dos 
serviços/produtos e/ou algumas de suas funcionalidades e 
recursos do ISSM, além de prejudicar a capacidade de 
oferecer o serviço almejado.

§3º Dentro dos limites da legislação aplicável, o ISSM se 
reserva o direito de manter a confidencialidade de algumas 
informações e dados pessoais, a fim de preservar o sigilo 
comercial, por obrigação legal ou, até mesmo, para 
proteger os direitos dos seus segurados e titulares de 
dados.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14 O ISSM constantemente tem trabalhado para 
aprimorar os serviços prestados. Conforme ocorrem 
mudanças internas ou nas legislações aplicáveis, esta 
Política poderá sofrer alterações. 

Art. 15 Esta Política de Privacidade e suas alterações 
posteriores deverá ter ampla publicidade, junto aos 
servidores do ISSM, segurados (servidores ativos, 
aposentados e pensionistas), aos membros dos órgãos 
colegiados e partes relacionadas (fornecedores, 
prestadores de serviço e outros) através da publicação em 
Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Camaçari e 
através do Portal do ISSM.

Art. 16 O ISSM deverá manter impresso e disponibilizar na 
área Atendimento e Cadastro o Aviso de Privacidade, 
anexo I desta Política de Privacidade, para ajudar os 
titulares de dados a entender quais informações são 
coletadas, por qual motivo, se as compartilhamos e a sua 
segurança e privacidade. Devendo sempre manter 
atualizado no Aviso de Privacidade o link e qrcode de 
consulta da Política de Privacidade e o e-mail de contato 
do Encarregado de Dados. 

Art. 17 A inobservância das regras estipuladas na Política 
de Privacidade do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal de Camaçari – ISSM, acarretará a aplicação de 
medidas disciplinares, sem prejuízo de outras sanções 
administrativas, cíveis e penais previstas em lei.

Art. 18 A presente Política de Privacidade somente poderá 
ser alterada pela Diretora Executiva, em reunião 
convocada para esse fim, e por maioria de seus membros.

Art. 19  30 (trinta) dias após a Esta Portaria entra em vigor 
sua publicação.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DORANEI DANTAS COSTA
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA

ANEXO I 
AVISO DE PRIVACIDADE

1. A SUA PRIVACIDADE É IMPORTANTE PARA O ISSM.
Com o desejo de manter, ainda mais, uma relação de 
confiança e transparência junto aos nossos segurados, 
elaboramos este aviso para ajudar você a entender quais 
informações são coletadas, por qual motivo as coletamos, 
se as compartilhamos e a sua segurança e privacidade. 
Além disso, este aviso tem como objetivo informar os seus 
direitos relativos a essas informações e como exercê-las 
junto ao ISSM.
2. PARA QUE COLETAMOS OS SEUS DADOS?
O uso dos seus dados é essencial para que possamos 
verificar a sua identidade. Nossos serviços dependem 
diretamente dos seus dados cadastrais para prestar total 
atendimento a você. 
3. QUAIS DADOS COLETAMOS NO ATENDIMENTO?
Dados de identificação e dados de contato.
4. COMO COLETAMOS OS SEUS DADOS?
Os dados pessoais que possuímos são informados 
diretamente por você durante o seu relacionamento 
conosco. 
5. ONDE SEU DADOS SÃO UTILIZADOS?
O ISSM utiliza as informações pessoais coletadas para 
atender a finalidade para a qual o dado foi fornecido, 
especialmente para cumprir com obrigações legais ou 
regulatórias.
6. ARMAZENAMENTO DOS DADOS
Os dados pessoais são armazenados pelo tempo 
necessário para o tratamento para o qual a informação se 
destina, ou conforme determina a legislação aplicável, 
sendo eliminados pelo ISSM assim que deixarem de 
cumprir o seu propósito. O tempo de armazenamento dos 
dados pessoais pode ser reduzido, caso o titular das 
informações solicite a sua eliminação, desde que tal ação 
não infrinja os direitos do ISSM, a sua manutenção seja 
expressamente autorizada por lei ou regulação aplicável. 
7. TRASPARÊNCIA
Não compartilhamos informações de identificação pessoal 
publicamente ou com terceiros, exceto quando exigido por 
lei.
8. SEGURANÇA E PRIVACIDADE
Temos políticas e procedimentos internos que determinam 
como os dados pessoais devem ser tratados pelo ISSM. 
Essas normas internas tem como objetivo garantir que 
seus dados sejam tratados de forma adequada e em 
observância à legislação vigente. Possuímos um 
programa de adequação e segurança da informação, 
baseado na legislação vigente, razão pela qual adotamos 
diversas medidas técnicas que garantem a segurança dos 
seus dados pessoais. 
9. DIREITOS
Os titulares dos dados pessoais tratados pelo ISSM têm 
direitos básicos previstos na legislação brasileira, para 
acessar, obter cópia, atualizar e/ou completar os seus 
pessoais, bem como exercer quaisquer outros direitos, 
você deverá requerer ao Encarregado de Dados.
10. POLÍTICA DE PRIVACIDADE E CANAIS DE 
ATENDIMENTO
Nosso canal de contato do Encarregado de Dados: 
dpo.issm@camacari.ba.gov.br
Conheça nossa Política de Privacidade no site 
http://issm.camacari.ba.gov.br/ ou no qrcode abaixo:
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PORTARIA Nº 070/2022
DE 13 DE SETEMBRO DE 2022

Institui e disciplina o Código de Boas 
Praticas voltado para a privacidade e 
proteção de dados pessoais do Instituto 
de Seguridade do Servidor Municipal de 
Camaçari – ISSM 

CONSIDERANDO o grande fluxo de informações públicas 
e privadas que transitam entre os diversos agentes 
internos e externos que se relacionam com esta autarquia;

CONSIDERANDO a obrigatoriedade de se adequar à Lei 
Geral de Proteção de Dados;

CONSIDERANDO o objetivo de dar visibilidade ao 
tratamento de dados pessoais no ISSM, atendendo os 
princípios da Finalidade, Necessidade, Transparência, 
Segurança, Prevenção, Não Discriminação, Qualidade 
dos Dados, Adequação, Livre Acesso, Prestação de 
Contas e Boa-Fé à luz do artigo 6º da Lei Geral de Proteção 
de Dados;

CONSIDERANDO a necessidade e a importância de 
implementar o Código de Boas Praticas para a ideal 
adequação à Lei Geral de Proteção de Dados;

CONSIDERANDO que uma base de dados cadastral 
completa e atualizada dos segurados é fundamental para a 
concessão e manutenção dos benefícios previdenciários e 
possui informações essenciais para sustentabilidade 
futura do ISSM, ela precisa ser adequadamente protegida;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer 
diretrizes que norteiem o aspecto da segurança da 
informação nessas relações;

A DIRETORIA EXECUTIVA, no uso de suas atribuições 
legais, com amparo no art. 88, I da Lei Municipal n. 
1644/2020 resolve aprovar a seguinte Código de Boas 
Praticas voltado para a privacidade e proteção de dados 
pessoais do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal 
de Camaçari – ISSM.

CÓDIGO DE BOAS PRATICAS VOLTADO PARA A 
PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
DO INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI – ISSM. 
(APROVADO PELA 03ª SESSÃO ADMINISTRATIVA DA 
DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 13/09/2022)

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º O Código de Boas Práticas voltado a Privacidade e 
Proteção de Dados Pessoais tem por objetivos:

I. Conhecer as políticas corporativas adotadas em razão 
da adequação à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD 
(Lei n. 13.709/18);
II. Firmar o compromisso dos servidores do ISSM, 
respeitando os princípios e fundamentos a seguir;

III. Alinhamento com a Cultura de Proteção de Dados do 
ISSM, levando sempre em consideração as orientações 
quanto às nossas ações cotidianas para evitar e mitigar 
riscos;
IV. Relembrar que a Lei Geral de Proteção de Dados – 
LGPD resguarda direitos, garantias e liberdades 
fundamentais dos titulares (pessoas físicas) e regula a 
atividade de tratamento de dados pessoais, ou seja, tudo o 
que podemos fazer com um dado pessoal.

CAPÍTULO I
DOS PRINCIPAIS CONCEITOS

Art. 2º Para os efeitos deste Codigo de Boas Praticas, 
entende-se por:
I. Dados pessoais: são todas as informações que 
identificam ou possam identificar uma pessoa natural. 
Entenda por dados que identificam uma pessoa, aqueles 
convencionais, tais como: nome, cpf, identidade, titulo de 
eleitor, e-mail, etc.
II. Tratamento de dados: Qualquer forma de utilização dos 
dados. (exemplo: coleta, acesso; processamento, 
compartilhamento, reprodução, exclusão);
III. Titular de Dados: Pessoa física a quem os dados 
pessoais se referem.

CAPÍTULO II
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 3º O ISSM preza pelas mais altas padronizações de 
conduta transparente, para garantir ao titular de dados 
(pessoa física) a devida informação clara, facilmente 
acessível e precisa. 

Art. 4º Todo tratamento de dados será realizado com 
finalidade específica, acompanhadas de propósitos 
legítimos com a adequação fiel da finalidade com as bases 
legais pré-estabelecidas para a realização do tratamento. 

Art. 5º O ISSM e seus servidores devem considerar de alta 
relevância a segurança dos dados, para isso, sempre 
utilizar medidas técnicas e administrativas que garantam 
proteção ao dado pessoal tratado.

§ 1ª Faz parte dessa segurança proteger com senhas 
fortes o acesso de seu material de trabalho, bem como não 
compartilhar os instrumentos pessoais de trabalho com os 
demais servidores.  

Art. 6º  Os servidores entendem sua responsabilidade em 
relação aos dados pessoais tratados, por serem 
representantes do ISSM e diariamente realizarem o 
tratamento de dados em nome do Instituto.

Art. 7º O respeito à privacidade e a inviolabilidade da 
intimidade, da honra e imagem dos titulares são preceitos 
fundamentais inseridos na realização do tratamento 
realizado, porque entendemos ser o titular de dados 
pessoa digna, com direitos a exercer e com liberdade para, 
a qualquer tempo, questionar o tratamento de seus dados.

Art. 8º É vedada a utilização dos dados por parte dos 
servidores para finalidades distintas da apontada para 
realização do tratamento de dados.
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Art. 9º É vedada a utilização dos dados pessoais para fins 
pessoais ou diversos ao especificado, ou seja, que não 
competentes ao ISSM. 

Art. 10 Os servidores, conscientes de que são titulares de 
dados pessoais, se comprometem a questionar o 
tratamento, em caso de dúvida, que é realizado com seus 
dados.

CAPÍTULO III
DAS PRÁTICAS ADOTADAS

Art. 11 O comportamento será padronizado dentro do 
ISSM contando com as práticas elencadas a seguir:
I - Garantir a qualidade dos dados pessoais dos 
segurados, prezando pela exatidão, clareza e relevância 
daqueles;
II- Coletar os dados de forma limitada ao mínimo 
necessário para realização das finalidades;
III- Realizar o tratamento dos dados com propósitos 
legítimos, específicos, explícitos e informados, sem a 
possibilidade de desvirtuar a finalidade do tratamento de 
dados, que deve, indispensavelmente, ser adequada e 
informado ao titular;
IV- Utilizar medidas técnicas e administrativas que podem 
proteger os dados pessoais de acessos não autorizados.
V- Garantir, sendo cooperativo com a equipe, que os 
titulares de dados tenham acessos de forma facilitada 
sobre o tratamento realizado e a integralidade de seus 
dados;
VI- Ser transparente com o titular de dados, com 
servidores e com os responsáveis, dando informações 
claras e facilmente acessíveis;
VII - Adotar medidas para prevenir a ocorrência de danos 
em virtude do tratamento de dados, inseridas na atuação 
dos colaboradores, que serão expostas a seguir;
- Sob qualquer hipótese, fica vedado agir de forma 
discriminatória, ilícita ou abusiva.
VIII- O e-mail corporativo deve ter senha forte, assim como 
a senha de acesso ao sistema interno e da rede, o que 
significa senha com letra maiúscula, letra minúscula, 
número e símbolo;
VIV- A senha deve ser trocada periodicamente, no período 
de três meses;
X- Não compartilhe sua senha;
XI- Não utilize sequências nas senhas, como: “1234”, 
“5678”, “abcd”. Também não utilize: “senha” ou 
“semsenha”;
XII- Não compartilhe códigos de recuperação de senha ou 
códigos de acesso;
XII- Não abra o e-mail corporativo em computador que não 
seja o próprio de trabalho;
XIV- Tenha cuidados com o computador, principalmente 
em regime de home office;
XV- Caso levante para tomar água ou ir ao banheiro, 
desligue a tela ou feche o aparelho, para que aqueles que 
não são servidores do ISSM, não tenham acesso a 
documentos, informações, etc.;
XVI- Não fale com pessoas de fora do ISSM sobre os 
nossos segurados;
XVII- Não fale com pessoas de fora do ISSM sobre os 
dados dos servidores; 
- Se recebeu um e-mail que acredita ser SPAM, pedimos 
que não responda;

XVIII- Se receber SMS solicitando dados sobre o trabalho, 
não responda antes de ser autorizado;
XIX - Ao receber uma solicitação adversa, seja de 
fornecedor, parceiro ou de segurado informe-a 
imediatamente aos responsáveis, que irão responder 
prontamente;
XX - O descarte de documentos físicos que contenham 
dados pessoais deve ser feito após devidamente terem 
recortado papel, deixando não identificáveis quaisquer 
dados.
XXI – Conhecer e cumprir as normas e procedimentos 
definidos na Política do Uso do WhatApp no anexo I deste 
Código.
Paragrafo Unico - Em caso de eventuais dúvidas, deverá 
reportá-las a Encarregada de Dados para que a orientação 
seja devidamente dada.

CAPÍTULO IV
DAS PENALIDADES

Art. 12  A alteração de qualquer parâmetro ou regra 
presente no Códido de Boas Praticas sem a devida 
autorização da Diretoria Executiva será considerada ilegal.

Art. 13  Ações que violem o Codigo ou quaisquer de suas 
diretrizes, normas e procedimentos ou que quebrem os 
controles de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, 
serão devidamente apuradas e aos responsáveis poderão 
ser aplicadas as sanções administrativas, penais e civis 
em vigor.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14 - O presente Código de Boas Práticas deve ser 
observado e respeitado como parte fundamental da cultura 
interna do ISSM e, por tal razão, qualquer incidente que 
caracterize infringência às suas normas será ato contra as 
normas e políticas da Instituição.

Art. 15 Todas as medidas cabíveis devem ser tomadas 
para a preservar a integridade e confidencialidade da 
informação, a fim de protegê-las de alteração, destruição 
ou divulgação não autorizada; 

Art. 16 Os servidores em exercício no ISSM farão 
assinatura de Termo de Compromisso com o Código de 
Boas Práticas no prazo de 30 (trinta) dias úteis da data de 
publicação desta Portaria.

Art. 17 Estipular a revisão com periodicidade mínima a 
cada ano em virtude a rápidas mudanças nas áreas de 
infraestrutura, tecnologia e comunicação.

Art. 18 Esta Portaria entra em vigor em até 90 (noventa) 

dias da data de publicação. 

Camaçari-BA, 13 de setembro de 2022.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 

GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE
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ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DORANEI DANTAS COSTA
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA

ANEXO 1 
POLÍTICA DO USO DE WHATSAPP

Essa Politica tem como finalidade estabelecer diretrizes 
relacionadas ao uso devido do WhatsApp Corporativo do 
ISSM, reforçando o nosso compromisso com a 
Transparência, Privacidade e Proteção dos Dados 
Pessoais, em cumprimento com a Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais – LGPD.
Esse é um canal delicado e que deve ser utilizado com 
sabedoria, afinal, você está lidando com dados pessoais 
dos nossos segurados: telefone celular, nome, etc. 
Portanto, devemos sempre deixar claro que o WhatsApp 
será usado para dar atenção às necessidades do 
segurado.
Toda nossa coleta de dados está pautada nos princípios da 
finalidade, necessidade, transparência, segurança, 
prevenção, não discriminação, qualidade dos dados, 
adequação, livre acesso, prestação de contas e boa-fé. 

1. ENVIO DE CONTEÚDOS:
1.1. Sempre que viável, direcione os e-mails do ISSM para 
atender a finalidade desejada pelo Segurado, evitando 
compartilhamento de documentos no WhatsApp.
1.2. Depois que finalizado o atendimento e suprido aquela 
demanda/solicitação, vamos apagar os documentos da 
mídia do WhatsApp que contenha os dados pessoais dos 
segurados que não mais serão utilizados (foto do 
RG/CPF/CNH, contracheque, etc.)
1.3. Vamos evitar ao máximo enviar áudios pelo 
WhatsApp, por mais prático que seja, assim, evitamos o 
compartilhamento deste. O importante é responder de 
forma escrita e objetiva a solicitação formalizada pelo 
Segurado.
1.4. Nunca forneça o seu WhatsApp pessoal para os 
Segurados para envio de documentos pessoais, mesmo 
que o intuito seja bom. Vamos nos abster apenas aos 
celulares corporativos, para evitar descumprir com os 
princípios de segurança e adequação previstos na LGPD.
1.5. Mensagens sigilosas ou de teor jurídico não devem ser 
enviadas pelo WhatsApp.

2. ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA:
2.1. Esteja atento ao vazamento de informações. Não se 
deve compartilhar assuntos abordados, tampouco 
documentos pessoais trocados com terceiros. As 
informações corporativas devem ser mantidas na esfera 
profissional. Um dado divulgado de maneira equivocada 
pode prejudicar todo o ISSM.
2.2. As mensagens trocadas pelo WhatsApp são 
criptografadas. Isso visa impedir a leitura delas pelo 
aplicativo ou por terceiros. Porém, é possível que essas 
interações sejam vazadas. Nesse sentido, é fundamental 
colocar senha no aparelho celular e autenticação de dois 
fatores no próprio WhatsApp para minimizar os riscos.

3. DÚVIDAS:
3.2. Em caso de dúvidas de como proceder, pedimos que 
peçam ajuda a nossa Encarregada de Dados que ela 
estará disponível para ajudar.

ANEXO 2 
TERMO DE COMPROMISSO AO CÓDIGO DE BOAS 

PRÁTICAS

Declaro que recebi, li e compreendi o Código de Boas 
Práticas voltado para a privacidade e proteção de dados 
pessoais do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal 
de Camaçari – ISSM, venho firmar o compromisso público 
de cumprir com as diretrizes, regras e orientações ora 
estabelecidas com a finalidade de contribuir para um 
ambiente mais seguro e transparente no setor público.

Camaçari-BA, ___ de ______________ de ______,

______________________________________________
Nome:
Cargo:

Matrícula:

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL 

(ISSM) – 2022

Realizada em 22/09/2022

Participação:
Membros da Diretoria Executiva:
Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães - Diretor 
superintendente do ISSM
Doranei Dantas Costa - Diretora de Previdência do ISSM
Ernâni Bernardino Alves de Sena - Diretor de 
Administração e Finanças do ISSM

Convidadas: 
Acácia Chaves Reis - Chefe de Gabinete da Diretoria de 
Administração e Finanças
Ana Clara Andrade de Almeida - Chefe de Gabinete da 
Superintendência
Arilene Sena Paolilo - Chefe de Gabinete da Diretoria de 
Previdência
Isis Lobo de Souza - Assessora Especial I 

Secretária: 
Rita de Cássia Martins Sousa Nascimento

Pauta da Reunião:
I) Acompanhamento do Planejamento Estratégico 2022

Reunião:
Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois 
mil e vinte e dois, por volta das dez horas e catorze 
minutos, na sala de reunião da Procuradoria-Geral do 
Município (PGM), reuniram-se ordinariamente os 
membros da Diretoria Executiva do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal (ISSM), sob a presidência do 
primeiro, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, diretor-superintendente, DORANEI 
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DANTAS COSTA, diretora de Previdência, e ERNÂNI 
BERNARDINO ALVES DE SENA, diretor de Administração 
e Finanças. Estando presentes as seguintes convidadas: 
ACÁCIA CHAVES REIS, chefe de gabinete da Diretoria de 
Administração e Finanças, ANA CLARA ANDRADE DE 
ALMEIDA, chefe de gabinete da Superintendência, 
ARILENE SENA PAOLILO, chefe de gabinete da Diretoria 
de Previdência, e ISIS LOBO DE SOUZA, Assessora 
Especial I. Aberta a reunião, o diretor-superintendente do 
ISSM, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, passou ao item único da pauta, I) 
Acompanhamento do Planejamento Estratégico 2022. 
Ressaltou a importância de cumprir o Planejamento 
Estratégico, pontuou a necessidade de realizar reuniões 
mensais para acompanhamento das ações. Em seguida, 
passou a palavra para a chefe de gabinete Ana Clara 
Almeida, que iniciou a apresentação do status atual das 
ações previstas para o ano e repassou cada ação sobre o 
andamento atual e as pendências para o cumprimento do 
planejado. Ao verificar o andamento do levantamento do 
acervo do Comprev, a diretora de Previdência, Doranei 
Dantas, disse que o mesmo já foi concluído. Sobre o 
recenseamento e prova de vida de aposentados e 
pensionistas, a chefe de gabinete pontuou que a prova de 
vida já está sendo realizada pelo sistema de gestão 
p r e v i d e n c i á r i a ,  r e s s a l t a n d o  q u e  a p e n a s  o  
recadastramento de pensionistas menores de idade e 
maiores inválidos não está sendo feito via sistema por não 
aceitar a data de nascimento do beneficiário. Explicou que 
nestes casos será necessário sanear de forma manual. 
Sobre o recenseamento dos ativos, comentou que está 
liberado dentro do sistema um módulo para executar essa 
operação, podendo ser feito via link. Sugeriu a realização 
primeiro dos servidores efetivos do Instituto para verificar 
as dificuldades com o novo sistema. Com a palavra, o 
superintendente ressaltou a importância da realização do 
censo para o alcance do nível III do Pró-Gestão e melhor 
cálculo atuarial. Comentou que este censo poderá ser feito 
na modalidade de autodeclaração. Ao retomar a palavra, a 
chefe de gabinete passou a analisar a ação de capacitação 
dos servidores, a qual foi cumprida. O superintendente 
pontuou que os próximos cursos devem ser voltados ao 
Nível III do Pró-Gestão. Passando ao tema de 
Modernização da Administração Pública, verificou-se o 
andamento da implementação do sistema de gestão 
previdenciária. Após discussões sobre equipamentos e 
sistemas, ficou definido que a Diretoria Administrativa e 
Financeira vai empreender as melhorias necessárias no 
setor de Atendimento. Sobre o site do Instituto, concluiu-se 
que se deve aguardar a implementação da folha de 
pagamentos no sistema para então divulgar o novo portal 
de segurados e aplicativo. A respeito das ações de 
responsabilidade do Comitê de Investimentos, verificou-se 
as ações em andamento, implementadas e pendentes, 
recomendando a realização de uma reunião especifica 
com o Comitê a fim de verificar as ações do Planejamento 
Estratégico relativas ao mesmo. Passando à ação que 
prevê a revisão da Cartilha Previdenciária, a mesma será 
revisada após reunião entre a diretora de Previdência e a 
jornalista do Instituto. A chefe de gabinete comentou que o 
Código de Ética foi previamente enviado aos diretores por 
e-mail e deve ser analisado na próxima reunião. Disse 
também que enviou o esboço do Planejamento Estratégico 
2023 para apreciação. Em seguida, o diretor-

superintendente e presidente da reunião, PEDRO JORGE 
VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, encerrou a 
reunião agradecendo a presença e a participação de 
todos. E não havendo nada mais passível de registro, eu, 
RITA DE CÁSSIA MARTINS SOUSA NASCIMENTO, na 
qualidade de secretária designada pela Portaria n° 
66/2022, de 12 de setembro de 2022, lavrei a presente ata 
de reunião que vai por mim e pelos demais assinada.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE 

DORANEI DANTAS COSTA
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA

ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

ACÁCIA CHAVES REIS
CHEFE DE GABINETE DA DIRETORIA DE 

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA
CHEFE DE GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA

ISIS LOBO DE SOUZA
ASSESSORA ESPECIAL I

ARILENE SENA PAOLILO
CHEFE DE GABINETE DA DIRETORIA DE 

PREVIDÊNCIA

RITA DE CÁSSIA MARTINS SOUSA NASCIMENTO
SECRETÁRIA

PORTARIA Nº 0102/2022
DE 04 DE OUTUBRO DE 2022

Designa servidor  para f ins de 
fiscalização da execução do Contrato 
Administrativo nº 007/2022 para atender 
as necessidades da Superintendência 
de Trânsito e Transporte Público – STT 
do município de Camaçari/BA e dá 
outras providencias.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da Lei Orgânica do 
Município; Lei nº. 730, de 18 de maio de 2006 e Decreto nº 
4521, de 05 de outubro de 2007.

CONSIDERANDO as disposições constantes na Lei 
Federal nº 8.666/1993 e Lei Municipal nº 803/2007; 
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RESOLVE

Art. 1º. Designar o servidor BRUNO OLIVEIRA SILVA, 
mat. 1027, para atender as necessidades da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público – STT 
do município de Camaçari/BA:
I – CONTRATO Nº 007/2022, Contratação de empresa 
para prestação de serviços de locação de veículos para 
uso Administrativo e Operacional da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público – STT.
Parágrafo Único: Fica designado na qualidade de 
suplente a fim de substituir o titular especificado no inciso 
anterior, o servidor ALAN RICARDO SILVA DE JESUS, 
mat. 1015242.

Art. 2º. Essa Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de 
Setembro de 2022.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 04 DE OUTUBRO DE 2022.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 0104/2022
DE 05 DE OUTUBRO DE 2022

Designa servidor para f ins de 
fiscalização da execução do Contrato 
Administrativo nº 009/2022 para atender 
as necessidades da Superintendência 
de Trânsito e Transporte Público – STT 
do município de Camaçari/BA e dá 
outras providencias.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial das 
especificadas nos termos da Lei Orgânica do Município; Lei 
nº. 730, de 18 de maio de 2006 e Decreto nº 4521, de 05 de 
outubro de 2007.

Considerando as disposições constantes na Lei Federal nº 
8.666/1993 e Lei Municipal nº 803/2007; 

RESOLVE

Art. 1º. Designar o servidor MARILTON ALVES FALCÃO, 
mat. 1015207, para atender as necessidades da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público – STT do 
município de Camaçari/BA:
I – CONTRATO Nº 009/2022, Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de locação e 
manutenção de sistema de circuito monitoramento para 
atender as necessidades desta Superintendência.
Parágrafo Único: Fica designado na qualidade de suplente a 
fim de substituir o titular especificado no inciso anterior, o 
servidor ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA CORREIA, mat. 
1015192.

Art. 2º. Essa Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 09 de Setembro 
de 2022.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 05 DE OUTUBRO DE 2022.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

EXTRATO DE CONVÊNIO PARA 
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 

EXTRATO DE CONVENIO PARA CONSIGNAÇÃO EM 
PAGAMENTO. Concessão de empréstimo aos servidores 
da LIMPEC mediante consignação em folha de 
pagamento. Banco: Itaú Unibanco S.A. CNPJ: 
60.701.190/0001-04. Prazo de vigência: 60 (sessenta) 
meses a partir da assinatura. Assinatura do Contrato: 27 de 
julho de 2022. Camaçari – BA, 27 de julho de 2022. 
ANTÔNIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - DIRETOR 
PRESIDENTE.
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