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LEI N° 1581/2019
      DE 12 DE JUNHO DE 2019

Autoriza o Poder Executivo a contratar 
operação de crédito interno junto à Caixa 
Econômica Federal – CEF, no âmbito do 
FINISA (Programa de Financiamento à 
Infraestrutura e ao Saneamento), e dá 
outras providências.

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

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar, 
junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito do FINISA 
(Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao 
Saneamento), em nome do Município de Camaçari, 
operação de crédito interna no valor de até R$ 
298.900.000,00 (duzentos e noventa e oito milhões e 
novecentos mil reais) destinados à melhorar a qualidade 
de vida da população de Camaçari, observada a 
legislação vigente, em especial as disposições da Lei 
Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo Único. Os recursos oriundos desta operação 
de crédito serão destinados a um conjunto de ações 
agregadas nos seguintes eixos: 

a) Infraestrutura: compreendendo, dentre outras ações, a 
pavimentação e requalificação asfáltica, com 
acessibilidade; construção de pontes; elaboração de 
projetos executivos; mobilidade urbana; macrodrenagem 
de canais; e esgotamento sanitário; e
b) Equipamentos Públicos: compreendendo, dentre 
outras ações, reforma e construção de praças, campos e 
prédios públicos; reforma e qualificação dos 
equipamentos públicos municipais; aquisição de 
mobiliários e equipamentos para modernização 
institucional da gestão municipal; 

Art. 2º Para a garantia do principal e encargos, fica o 
Poder Executivo autorizado a ceder ou vincular, em 
caráter irrevogável e irretratável, a modo pro solvendo, as 
receitas a que se referem os artigos 156, 158 e ao inciso I, 
alínea 'b' e parágrafo 3 do art. 159, todos da Constituição 
Federal, ou outros recursos que, com idêntica finalidade, 
venham a substituí-los.

§ 1 Para a efetivação da cessão ou vinculação em 
garantia dos recursos previstos no caput deste artigo, 
caberá a instituição financeira especificada no contrato 
promover a transferência dos recursos cedidos ou 
vinculados no montante necessário à amortização da 
dívida, na forma e prazo previstos em contrato.

§ 2 O Poder Executivo providenciará o empenho e 
consignação das despesas no montante necessário à 
amortização da dívida, nos prazos fixados no termo 
con t ra tua l  pa ra  cada  exerc íc io  f i nance i ro  
correspondente, até o seu pagamento final.

§ 3 O pagamento do principal, juros, outros encargos da 
operação de crédito e tarifas bancárias, quando devido, 
será debitado em conta corrente mantida em instituição 
financeira, indicada em contrato, onde serão efetuados 
os créditos dos recursos no montante equivalente à 
amortização e pagamento final da dívida.

§ 4 Os recursos provenientes da operação de crédito 
serão consignados como receita no orçamento, nos 
termos do inciso II, parágrafo 1, do art. 32 da Lei 
Complementar n 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 
proceder as alterações orçamentárias relativas às 
aberturas de créditos adicionais, especiais e 
suplementares no montante equivalente à realização do 
projeto com os recursos provenientes da Caixa 
Econômica Federal e das despesas relativas à 
amortização do principal, juros e demais encargos 
decorrentes da operação de crédito autorizada por esta 
Lei.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 12 DE JUNHO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

      LEI N° 1582/2019
      DE 12 DE JUNHO DE 2019

Altera a estrutura do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal, altera 
a legislação indicada e dá outras 
providências.

LEIS
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O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faço saber 
que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei:

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. A estrutura organizacional e as normas atinentes 
ao quadro de pessoal do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal – ISSM ficam alteradas de acordo 
com o quanto estabelecido na presente Lei.

CAPÍTULO II – MODIFICAÇÕES NA ESTUTURA DO 
ISSM

Art. 2°- Ficam alterados os artigos 85 a 95 da Lei 
Municipal nº 997/2009, que passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

Art. 85. O ISSM é organizado na forma e termos desta Lei 
e do seu Regimento Interno, tendo a seguinte 
composição administrativa:

I. Órgãos Colegiados:
a) Conselho Administrativo e Previdenciário;
b) Conselho Fiscal;
c) Comitê de Investimentos;

II. Diretoria Executiva como órgão de direção superior e 
que será composta de:
a) Diretor Superintendente;
b) Diretor de Administração e Finanças;
c) Diretor de Previdência;

§1º - O cargo de Diretor Superintende, de livre nomeação 
e exoneração do Chefe do Poder Executivo Municipal, 
equipara-se para todos os fins ao Cargo de Secretário 
Municipal.

§2º - Os cargos de Diretor de Administração e Finanças e 
Diretor de Previdência, de livre nomeação e exoneração 
do Chefe do Poder Executivo Municipal, equiparam-se 
para todos os fins ao Cargo de Subsecretário Municipal.

SEÇÃO I
DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E 

PREVIDENCIÁRIO

Art. 86. O Conselho Administrativo e Previdenciário do 
ISSM é órgão colegiado que irá estabelecer as políticas 
básicas de gerenciamento do Instituto, competindo-lhe:

I. Apreciar e aprovar a proposta orçamentária do ISSM;

II. Acompanhar, avaliar e apreciar a gestão operacional, 
econômica e financeira dos recursos do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal, inclusive no tocante à 
aprovação da Política de Investimentos anual elaborada 
pelo Comitê de Investimentos do ISSM;

III. Prezar pelo cumprimento da Lei, expedindo 

recomendações à Diretoria Executiva sempre que 
identificado algum descumprimento;

IV. Examinar e emitir parecer conclusivo sobre propostas 
de alteração da política previdenciária do Município;

V. Autorizar a alienação de bens imóveis integrantes do 
patrimônio do FPSC, observada a legislação pertinente;

VI. Regulamentar e adequar, sempre que necessário, os 
critérios para credenciamento de instituições financeiras 
aptas a receber recursos de investimento do ISSM, 
sempre em consonância às orientações emanadas pelo 
Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil, 
Secretaria da Previdência e demais órgãos 
regulamentadores;

VII. Deliberar sobre a aceitação de doações, cessões de 
direitos e legados, quando onerados por encargos;

VIII. Adotar as providências cabíveis para a correção de 
atos e fatos, decorrentes de gestão, que prejudiquem o 
desempenho e o cumprimento das finalidades do ISSM, 
sempre que provocado a assim atuar, mediante 
oferecimento de denúncia por interessado formalmente 
identificado, devidamente fundamentada, inclusive com 
documentação comprobatória.;

IX. Manifestar-se sobre a prestação de contas anual a ser 
remetida ao Tribunal de Contas;

X. Solicitar a elaboração de estudos e pareceres técnicos 
relativos a aspectos atuariais, jurídicos, financeiros e 
organizacionais relativos a assuntos de sua 
competência;

XI. Manifestar-se em projetos de lei de acordos de 
composição de débitos previdenciários do Município com 
o ISSM;

Parágrafo Único – Quando formalizada a denúncia 
prevista no inciso IX do caput, o Conselho deverá 
proceder a instauração de processo de investigação e 
apuração, garantido o amplo direito de defesa e exercício 
do contraditório ao responsável pelo ato a ser apurado e, 
confirmada a irregularidade apontada, determinar que a 
Diretoria Executiva tome as ações necessárias à 
correção da situação, sem prejuízo à eventual 
responsabilização do agente, em se comprovando ato 
doloso

Art. 87 –O Conselho Administrativo e Previdenciário será
constituído de 09 (nove) membros efetivos e respectivos 
suplentes, que os substituirão em suas ausências 
eimpedimentos, na forma estabelecida em regulamento, 
e será assim composto:

I – Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal;

II –Secretário da Administração;

III –Secretário da Fazenda;
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IV – 01 (um) Procurador do Município de Camaçari;

V – 02 (dois) servidores municipais ativos, sendo um 01 
(um) oriundo do Poder Executivo e 01 (um) oriundo do 
Poder Legislativo;

VI – 01 (um) servidor municipal aposentado;

VII – 02 (dois) representantes dos Sindicatos com base 
territorial em Camaçari, sendo um 01 (um) oriundo do 
Sindicato dos Servidores, e 01 (um) oriundo do Sindicato 
dos Professores;

§1º. O Diretor Superintendente do ISSM participará das 
reuniões do Conselho e as presidirá, não tendo direito a 
voto, salvo na hipótese de desempate, sendo-lhe vedado 
votar a respeito de matérias que decorram de seus 
próprios atos.

§2º. ODiretor Superintendente do ISSM e os Secretários 
de Administração e da Fazenda sãomembros natos do 
Conselho, podendo serem substituídos, exclusivamente, 
pelos seus substitutos legais.

§3. O Procurador-Geral do Município deverá indicar 
Procurador do Município efetivo e seu suplente para 
compor o Conselho;

§4º Os servidores municipais efetivos do Poder Executivo 
(titular e suplente) deverão ser escolhidos dentre os 
servidores efetivos estáveis com a devida noção técnica 
na área previdenciária e financeira e que contarem, 
preferencialmente, com a certificação necessária ao 
exercício do cargo, devendo ser indicados pelo Prefeito.

§5º. Os servidores municipais efetivos do Poder 
Legislativo (titular e suplente) deverão ser escolhidos 
dentre os servidores efetivos estáveis com a devida 
noção técnica na área previdenciária e financeira e que 
contarem, preferencialmente, com a certificação 
necessária ao exercício do cargo, devendo ser indicados 
pelo Presidente da Câmara Municipal.

§6º. Os servidores municipais aposentados (titular e 
suplente) deverão ter a devida noção técnica na área 
previdenciária e financeira e que contarem, 
preferencialmente, com a certificação necessária ao 
exercício do cargo, devendo ser indicados pelo Prefeito.

§7º.Os representantes dos Sindicatos serão escolhidos 
na forma prevista nos seus respectivos estatutos, 
indicados ao Conselho mediante ofício encaminhado ao 
seu Presidente, devendo ser escolhidos dentre os 
servidores efetivos estáveis com a devida noção técnica 
na área previdenciária e financeira e que contarem, 
preferencialmente, com a certificação necessária ao 
exercício do cargo.

§8º. Na ausência do Superintendente do ISSM, presidirá 
o Conselho o Secretário da Administração e, na ausência 
de ambos, a presidência caberá ao próximo membro 
seguindo a ordem dos incisos do caput deste artigo.

§9º. Os membros do Conselho serão nomeados por 

decreto do Chefe do Executivo, obedecidas as normas 
que estabelecem a sua escolha.

§10. Os membros do Conselho terão mandato de 04 
(quatro) anos, permitida a recondução dos seus 
membros na forma desta Lei.

§11. O Prefeito deverá regulamentar o funcionamento do 
conselho por Decreto no prazo de 30 (trinta) dias da 
vigência desta Lei, prevendo, inclusive, as hipóteses de 
substituição e exclusão de conselheiros.

Art. 88 O Conselho Administrativo e Previdenciário reunir-
se-á ordinariamente, pelo menos uma vez a cada três 
meses, e extraordinariamente, a qualquer tempo, sempre 
que convocado pelo Presidente ou a requerimento da 
maioria absoluta de seus membros.

§ 1º.As reuniões do Conselho serão convocadas com, ao 
menos, 3 (três) dias úteis de antecedência, mediante 
comunicado por escrito aos conselheiros e publicação da 
convocação no Diário Oficial do Município;

2º.As reuniões do Conselho somente serão iniciadas com 
a presença da maioria absoluta de seus membros.

§3º. Caso sejam convocadas duas reuniões 
consecutivas sem a formação do quórum necessário às 
deliberações do Conselho, a Diretoria Executiva poderá 
deliberar a respeito das matérias de competência do 
Conselho até que seja realizada a próxima reunião, 
oportunidade na qual as decisões serão levadas à 
ratificação ou não do conselho, preservando-se a 
validade e regularidade dos atos já praticados.

§ 4º. As deliberações do Conselho serão realizadas 
através de votação por maioria simples.

Art. 89. O exercício da função de conselheiro será 
gratuito, constituindo-se serviço público relevante, 
devendo ser abonadas as faltas dos conselheiros ao 
trabalho nos turnos em que as reuniões se realizarem.

SEÇÃO II
DO CONSELHO FISCAL

Art. 90. O Conselho Fiscal é órgão colegiado,
composto de 3 (três) membros titulares e respectivos 
suplentes, que os substituirão em suas ausências e 
impedimentos, e será composto por: 

I – 01 (um) representante da Controladoria Geral do 
Município (CGM);

II – 01 (um) representante dos servidores municipais 
efetivos;

III – 01 (um) representante do ISSM.

§1º. Os representantes da CGM (titular e suplente) serão 
indicados pelo Controlador Geral do Município dentre 
servidores ativos efetivos de nível superior lotados na 
CGM com a devida noção técnica na área previdenciária 
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e financeira.

§2º. Os representantesdos servidores municipais (titular 
e suplente) serão indicados pelo Prefeito dentre 
servidores ativos efetivos de nível superior com a devida 
noção técnica na área previdenciária e financeira.

§3º. Os representantesdo ISSM (titular e suplente) serão 
indicados pelo Diretor-Superintendente do ISSM dentre 
servidores ativos efetivos de nível superior com a devida 
noção técnica na área previdenciária e financeira.

§4º. Não podem ser eleitos para o Conselho Fiscal os 
parentes dos membros da Diretoria Executiva do ISSM.

§5º. As reuniões ordinárias do Conselho Fiscal serão
trimestrais, com presença mínima de 2 (dois) membros e 
extraordinariamente, sempre que convocadas por 
qualquer órgão da administração com pauta previamente 
estabelecida.

§6º. Os membros do Conselho Fiscal terão mandato de 
04 (quatro) anos, permitida recondução dos seus 
membros na forma desta Lei, e serão nomeados pelo 
Prefeito.

§7º. Poderão participar das reuniões do Conselho Fiscal 
os membros da Diretoria Executiva ou quaisquer outros 
servidores do ISSM a fim de prestar esclarecimentos ou 
informações.

Art. 91. Ao Conselho Fiscal cabem as seguintes 
atribuições:

a) examinar, sem restrições, os livros contábeis e papéis 
de escrituração do Instituto, cabendo a todos os órgãos 
da Administração prestar as informações que forem 
solicitadas;
b) lavrar no livro de Atas e Pareceres os resultados dos 
exames a que proceder;
c) analisar e atestar o fiel cumprimento da política de 
investimentos aprovada pelo Conselho Administrativo 
Previdenciário;
d) comunicar à Diretoria Executiva, ao Conselho 
Administrativo Previdenciário e ao Prefeito qualquer 
irregularidade que verificar e sugerir as medidas que 
entender convenientes aos interesses e objetivos do 
Instituto.

SEÇÃO III
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

Art. 92. O Comitê de Investimentos dos recursos 
financeiros do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal de Camaçari - ISSM é órgão auxiliar no 
processo decisório quanto à execução da política de 
Investimentos, composto por ao menos 03 (três) 
membros que possuam vínculo com o Município de 
Camaçari ou com o ISSM, na qualidade de servidor titular 
de cargo efetivo ou de livre nomeação e exoneração, que, 
em sua maioria, tenham sido aprovados em exame de 
certificação organizado por entidade autônoma de 
reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado 
brasileiro de capitais, competindo a este colegiado: 

I. analisar os cenários macroeconômicos, político e as 
avaliações de especialistas acerca dos principais 
mercados, observando os possíveis reflexos no 
patrimônio dos planos de benefícios;

II. propor, com base nas análises de cenários, as 
estratégias de investimentos para um determinado 
período;

III. reavaliar as estratégias de investimentos, em 
decorrência da previsão ou ocorrência de fatos 
conjunturais relevantes que venham, direta ou 
indiretamente, influenciar os mercados financeiros e de 
capitais;

IV. analisar os resultados da carteira de investimentos;

V. elaborar proposta ou alteração da política de 
investimentos que será objeto de apreciação e aprovação 
por parte do Conselho Administrativo Previdenciário;

VI. assessorar o trabalho de avaliação e seleção de 
gestores externos de investimentos;

VII. verificar as propostas de investimentos e 
enquadramento legal e a observância da política de 
investimentos;

VIII. acompanhar a execução da política de 
Investimentos.

§1º - O Comitê de Investimentos deverá formalizar suas 
proposições à Diretoria Executiva, com base nos 
registros constantes nas atas das reuniões, as quais 
deverão ser publicadas no site do ISSM ou através de 
outro meio de publicidade hábil a garantir a transparência 
e difusão das informações.

§2º - As reuniões do Comitê de Investimento ocorrerão, 
o r d i n a r i a m e n t e  0 1  ( u m a )  v e z  a o  m ê s  e  
extraordinariamente sempre que necessário, sendo 
coordenadas pelo Gestor de Recursos do ISSM;

§3º - Os membros do Comitê de Investimentos serão 
escolhidos dentre os servidores titulares de cargo efetivo 
ou de livre nomeação e exoneração, que tenham sido, 
preferencialmente, aprovados em exame de certificação 
organizado por entidade autônoma de reconhecida 
capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de 
capitais, sendo formalmente designados para a função 
por ato do Diretor-Superintendente do ISSM;

§4º - O Gestor de Recursos do ISSM será formalmente 
designado por ato do Diretor-Superintendente do ISSM, 
devendo ser escolhido dentre os servidores titulares de 
cargo efetivo do ISSM ou do Município de Camaçari, que 
tenha sido aprovado em exame de certificação 
organizado por entidade autônoma de reconhecida 
capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de 
capitais

§5º - Ao Comitê de Investimentos cabe a decisão acerca 
do tipo de investimento, limites e benchmark a serem 
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alocados. Caso o Comitê não indique, expressamente, 
em qual instituição financeira deverão ser alocados os 
recursos, caberá à Diretoria Executiva tal decisão, 
escolhendo a entidade dentre aquelas que estejam aptas 
a captá-los. 

§6º - Além dos integrantes do Comitê de Investimentos 
poderão participar das reuniões, mas sem direito a voto 
os membros da Diretoria Executiva, o Gestor de 
Recursos, além de servidores ou consultores que 
tenham sido convidados pelo Comitê.

§7º - Os participantes das reuniões do Comitê de 
investimentos, desde que sejam servidores do ISSM 
titulares de cargo efetivo ou de livre nomeação e 
exoneração e, ainda, tenham certificação válida 
expedida por entidade autônoma de reconhecida 
capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de 
capitais, seja na condição de membro efetivo ou 
participante, farão jus ao recebimento de jeton, pelo 
comparecimento a cada sessão, no valor de R$ 150,00 
(cento e cinquenta reais), por sessão, limitada a 
05(cinco) sessões mensais, não incorporando os valores 
recebidos ao vencimento.

§8º - Os valores fixados no parágrafo anterior serão 
corrigidos na mesma época e de acordo com os índices 
de revisão geral estabelecidos para os servidores 
municipais, estando o seu valor fixado com base no 
último reajuste estabelecido pela Lei Municipal n. 
1389/2015.

§9º - O pagamento do jeton poderá ser suspenso, 
mediante ato do Diretor Superintendente, em razão da 
necessidade de contingenciamento financeiro. 

§10 - O presidente do Comitê de Investimentos fará jus 
ao recebimento em dobro da jeton prevista no §7º deste 
artigo.

§11 - A Diretoria Executiva deverá regulamentar o 
funcionamento do Comitê de Investimentos no prazo de 
30 (trinta) dias da vigência desta Lei, prevendo, inclusive, 
o número de membros além das hipóteses de 
substituição e exclusão dos mesmos.

§12 - Os membros do Comitê de Investimentos 
responderão com seus bens pela malversação ou mau 
gerenciamento dos recursos do Instituto, atingindo a 
cada um, isolado ou conjuntamente, pelos atos que 
praticarem desde que decorrentes de condutas dolosas e 
desrespeito à legislação.

§13 - Os membros do Comitê de Investimentos 
apresentarão declaração pública de seus bens quando 
do ato de nomeação e novamente quando da 
exoneração, que serão anexados ao cadastro próprio de 
pessoal do ISSM.

SEÇÃO IV
DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art. 93. Compete à Diretoria Executiva, composta na 
forma do art. 85, inciso II desta lei:

I – Estabelecer e normatizar as diretrizes gerais do ISSM, 
inclusive no tocante à elaboração, reforma e alteração do 
regimento interno;

II – Exercer a administração e gerenciamento do Instituto, 
com observância das diretrizes e normas legais 
pertinentes à matéria. 

III – Regulamentar critérios para progressão horizontal e 
promoção dos servidores do quadro de efetivos do ISSM;

IV – Regulamentar critérios para avaliação dos 
servidores, inclusive durante o período de estágio 
probatório, podendo condicionar a aprovação à obtenção 
de certificação/capacitação dos servidores em cursos ou 
conhecimento específico inerente à função desenvolvida 
pelo servidor;

V – Dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas 
regulamentares, relativas ao ISSM, nas matérias de sua 
competência, funcionando como órgão colegiado de 
segunda instância de deliberação, inclusive apreciando e 
julgando os recursos administrativos que envolvam 
matéria previdenciária relativa aos segurados;

VI – Garantir o pleno acesso dos segurados às 
informações relativas à gestão do ISSM;

VI – Estabelecer critérios para avaliação de prestadores 
de serviços;

VII – Deliberar sobre os casos omissos no âmbito das 
regras aplicáveis ao ISSM.

§1º – Os membros da Diretoria Executiva responderão 
com seus bens pela malversação ou mau gerenciamento 
dos recursos do Instituto, atingindo a cada um, isolado ou 
conjuntamente, pelos atos que praticarem desde que 
decorrentes de condutas dolosas e desrespeito à 
legislação.

§2º – Os membros da Diretoria Executiva apresentarão 
declaração pública de seus bens quando do ato de 
nomeação e novamente quando da exoneração, que 
serão anexados ao cadastro próprio de pessoal do ISSM.

SEÇÃO V
DEMAIS DISPOSIÇÕES

Art. 94. O ISSM não poderá realizar atos de 
assistência social e/ou assistência à saúde de seus 
segurados, servidores ou terceiros, devendo Junta 
Médica Oficial do Município de Camaçari, órgão 
vinculado à administração direta municipal, 
conforme competência definida em Lei realizar as 
perícias e avaliações médicas necessárias ao fiel 
cumprimento desta lei.

Art. 95. O Diretor-Superintendente do ISSM poderá 
designar servidor para atuar como secretário das 
reuniões dos Conselhos, Comitê de Investimentos e 
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Diretoria Executiva, sempre que o registro em ata 
seja necessário, fazendo jus o secretário ao 
recebimento do mesmo jeton previsto no art. 92, 
§7º, desta Lei.

CAPÍTULO III – MODIFICAÇÕES NO QUADRO 
DE PESSOAL DO ISSM

Art. 3º - Ficam asseguradas aos servidores efetivos 
do ISSM as mesmas regras aplicáveis aos 
servidores públicos municipais da administração 
direta no tocante ao plano de cargos e salários, com 
as seguintes ressalvas e especificidades:

I – Os cargos efetivos do ISSM têm natureza própria 
e distinta dos cargos da administração direta, 
conforme descrição de cargos já aprovada pela Lei 
Municipal nº 1.029/2009, com redação que lhe foi 
dada pela Lei Municipal nº 1.387/2015 e alterações 
posteriores, sujeitando-se exclusivamente às 
tabelas de vencimento que seguem anexas a esta 
Lei (Anexo I);

II – Poderão ser estabelecidos critérios específicos 
para a promoção e progressão vertical, 
autorizando-se condicionar a obtenção do benefício 
à certificação/capacitação dos servidores em 
cursos ou conhecimento específico inerentes à 
função desenvolvida pelo servidor;

III – O servidor somente poderá ser promovido do 
nível I para o nível II ou do nível II para o nível III, 
devendo permanecer, ao menos, por 3 (três) anos 
ininterruptos e em efetivo exercício no nível 
imediatamente inferior para que possa postular 
nova promoção.

§1º – Revoga-se o Parágrafo Único do art. 9º da Lei 
Municipal nº 1.029/2009, com redação que lhe foi 
dada pela Lei Municipal nº 1.387/2015 e alterações 
posteriores.

§2º - Os valores constantes do Anexo I desta Lei 
encontram-se fixados com base no reajuste 
estabelecido pela Lei Municipal n. 1389/2015, 
estando sujeitos aos posteriores reajustes 
aplicáveis aos servidores da administração direta e 
indireta municipal.

Art. 4°- Fica alterado o art. 1º da Lei Municipal n° 
1.029/2009,com redação que lhe foi dada pela Lei 
Municipal nº 1.387/2015 e alterações posteriores, 
que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 1º. A Diretoria Executiva do ISSM deverá 
funcionar nos termos estabelecidos em seu 
regimento interno e terá a seguinte composição:

1) Diretoria da Superintendência
a. Assessoria Técnica;
b. Assessoria Jurídica;
c. Controladoria;
d. Coordenação de Comunicação e Ouvidoria;

2) Diretoria Administrativa e Financeira;
a. Assessoria Técnica;
b. Coordenação Financeira;
c. Coordenação Administrativa;
d. Coordenação de Pagamento de Pessoal;
e. Coordenação Contábil;

3) Diretoria de Previdência;
a. Assessoria Técnica;
b. Coordenação de Benefícios
i. Gerência de Cadastro e Orientações;
ii. Gerência de Concessão de Benefícios;
iii. Gerência de Sindicância

Parágrafo Único - Os Diretores do ISSM contarão 
com assistentes técnicos responsáveis pela 
promoção do apoio técnico direto e imediato em 
atividades relacionadas com os assuntos 
pertinentes ao objetivo da instituição.

Art. 5°- Ficam alterados os anexos I e II 
mencionados nosarts. 2º e 8º da Lei Municipal n° 
1.029/2009, com redação que lhe foi dada pela Lei 
Municipal nº 1.387/2015 e alterações posteriores, 
que passam a ter o conteúdo constante dos Anexos 
II e III desta Lei, que estabelecem, respectivamente, 
o Quadro de pessoal de Provimento Efetivo e o 
Quadro de Pessoal de Provimento Temporário do 
ISSM.

§1º - Em razão das alterações empreendidas por 
esta Lei ficam extintos todos os cargos existentes na 
estrutura do ISSM de ANALISTA DE SEGURO 
SOCIAL – ESTATÍSTICA; MÉDICO e MOTORISTA, 
deixando os mesmos de integrarem o Quadro de 
Pessoal de Provimento Efetivo do ISSM.

§2º - Em razão das alterações no quantitativo de 
cargos do Quadro de Pessoal Permanente do ISSM 
prevista no Anexo II desta Lei, ficam extintos os 
seguintes cargos: 01 (um) cargo de ANALISTA EM 
SEGURO SOCIAL; 01 (um) cargo de ANALISTA EM 
SEGURO SOCIAL – ADMINISTRAÇÃO; 01 (um) 
cargo de ANALISTA EM SEGURO SOCIAL – 
ARQUIVOLOGIA; 01 (um cargo) de ANALISTA EM 
S E G U R O  S O C I A L  –  
COMUNICAÇÃO/JORNALISMO; 01 (um) cargo de 
ANALISTA EM SEGURO SOCIAL – ECONOMIA; 
01 (um) cargo de ANALISTA EM SEGURO SOCIAL 
– PSICOLOGIA; 01 (um) cargo de AUDITOR 
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INTERNO; 09 (nove) cargos de TÉCNICO EM 
SEGURO SOCIAL e 02 (dois) cargos de TÉCNICO 
EM SEGURO SOCIAL COM FORMAÇÃO EM 
INFORMÁTICA.

§3º - Em razão das alterações no quantitativo de 
cargos do Quadro de Pessoal Temporário do ISSM 
prevista no Anexo III desta Lei, ficam extintos 03 
(três) cargos de Assessor Chefe correspondente ao 
Símbolo GES-IB; 03 (três) cargos de Gerente 
correspondente ao símbolo GES-IV; 01 (um) cargo 
de Secretária Executiva I, correspondente ao 
símbolo GAS-III; 02 (dois) cargos de Secretária 
Executiva II, correspondente ao símbolo GAS-IV, 05 
(c inco)  cargos de Assessor  Técn ico I ,  
correspondente ao símbolo GES-II; 08 (oito) cargos 
de Assessor Técnico II, correspondente ao símbolo 
GAS-II; e 03 (três) cargos de Assistente Jurídico, 
correspondente ao símbolo GES-II.

§4º - Em razão das alterações no quantitativo de 
cargos do Quadro de Pessoal Temporário do ISSM 
prevista no Anexo III desta Lei, ficam criados 01 (um) 
cargo de Assessor Especial I correspondente ao 
símbolo GAE-I; 01 (um) cargo de Controlador Chefe 
correspondente ao símbolo GAE-I; 01 (um) cargo de 
Advogado Chefe correspondente ao símbolo GAE-I, 
02 (dois) cargos de Assessor Especial II 
correspondente ao símbolo CC1; 02 (dois) cargos de 
Chefe de Gabinete correspondente ao símbolo GES-
IB, 03 (três) cargos de Coordenador, correspondente 
ao símbolo GES-II.

Art. 6º - Fica revogado o art. 2º, §2º, da Lei Municipal 
nº 1.029/2009, com redação que lhe foi dada pela Lei 
Municipal nº 1.387/2015 e alterações posteriores.

Art. 7º - Ficam revogados os §§1º e 2º do art. 5º da 
Lei Municipal nº 1029/2009, com redação que lhe foi 
dada pela Lei Municipal nº 1.387/2015 e alterações 
posteriores, mantendo-se a íntegra do caput.

Art. 8º - Fica alterado o art. 7º da Lei Municipal nº 
1029/2009, com redação que lhe foi dada pela Lei 
Municipal nº 1.387/2015 e alterações posteriores, 
que passa a ter a seguinte redação:

Art. 7º - A substituição dos titulares da Diretoria 
Executiva e dos Cargos em Comissão do ISSM, 
em suas faltas ou impedimentos deverão ser 
disciplinadas no regimento interno.

CAPÍTULO IV – DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º- Os integrantes das Comissões de Licitação e 
os pregoeiros do ISSM farão jus ao recebimento de 
jeton, pelo comparecimento a cada sessão, no valor 
de R$108,54 (cento e oito reais e cinquenta e quatro 

centavos) para os membros e R$124,04 (cento e 
vinte e quatro reais e quatro centavos) para o 
presidente/pregoeiro, por sessão.

§1º - Os valores fixados neste artigo serão corrigidos 
na mesma época e de acordo com os índices de 
revisão geral estabelecidos para os servidores 
municipais, valendo notar que os valores acima 
foram fixados com base no reajuste estabelecido 
pela Lei Municipal n. 1389/2015.

§2º - A remuneração de presença percebida a título 
de jeton fica limitada a 10 (dez) sessões mensais.

§3º - O jeton de que trata este artigo não será 
incorporado ao vencimento dos servidores, para 
nenhum efeito legal.

§5º - O pagamento do jeton poderá ser suspenso em 
razão da necessidade de contingenciamento 
financeiro por ato do Diretor Superintendente do 
ISSM.

Art. 10 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado 
a promover a alteração, por Decreto, do Anexo Único 
da Lei Municipal n. 1.396/2015, desde que a 
alteração seja previamente precedida dos estudos 
atuariais necessários.

Art. 11 - Fica incluído o art.43-Aà Lei Municipal n. 
997/2009 com a seguinte redação:

Art. 43-A. Nos casos em que o servidor faz jus à 
aposentaria com proventos integrais, a exemplo do 
quanto previsto nos arts. 20, 42 e 43 desta Lei, 
somente serão integrados à aposentadoria os 
proventos decorrentes da ampliação definitiva de 
carga horária quando o servidor os estiver 
percebendo junto à administração municipal de 
Camaçari pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos.

Art. 12 - Fica revogado o inciso VIII do art. 62 da Lei 
Municipal n. 997/2009

Art. 13 - O Controle Interno do ISSM poderá ser 
realizado pela Controladoria Geral do Município.

Art. 14 - Fica revogado o art. 127 da Lei Municipal n. 
407/1998.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 12 DE JUNHO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO
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ANEXO 1 – TABELA DE VENCIMENTOS
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