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LEI
LEI N° 1593/2019
DE 30 DE AGOSTO DE 2019
Estabelece o auxílio-alimentação para
os servidores da Câmara Municipal de
Camaçari, Estado da Bahia 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. 1º. Fica instituído o auxílio-alimentação para os
servidores da Câmara Municipal de Camaçari, Estado da
Bahia, que será concedido aos servidores ativos da
Câmara Municipal de Camaçari independente da jornada
de trabalho, na forma do disposto nesta Lei.
Parágrafo único. O servidor terá direito ao auxílioalimentação a partir da data em que entrar em efetivo
exercício.
Art. 2º. O auxílio-alimentação será pago considerando o
mês com 22 (vinte e dois) dias.
§ 1º. Nos casos em que o vínculo se implementar após o
início do mês, ou, o desligamento ocorrer antes do seu
término, e ainda, se houver suspensão do efetivo
exercício da função, serão descontadas as importâncias
relativas aos dias úteis correspondentes.
§ 2º. O auxílio-alimentação será concedido,
exclusivamente, mediante a entrega de ticket ou cartão.
§ 3º. Fica assegurada ao servidor a opção pela forma de
concessão, que será procedida mediante requerimento
escrito, dirigido à Diretoria Administrativa e Financeira,
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da
entrega/pagamento, vedada, em qualquer hipótese, a
acumulação ou combinação das duas modalidades.
§ 4º. O servidor fará jus ao auxílio-alimentação nos
períodos de férias e licenças.
Art. 3º. O auxílio-alimentação possui natureza
indenizatória e não poderá ser:
I - percebido cumulativamente com outros de espécie
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semelhante;
II - incorporado a vencimento, remuneração, provento,
pensão ou vantagens para quaisquer efeitos, não se
constituindo em salário utilidade ou prestação in natura;
III - considerado rendimento tributável;
IV - integrado na base de cálculo para incidência da
contribuição para o plano de Seguridade Social do
Servidor;
V - objeto de descontos não previstos em lei;
VI - computado para efeito do cálculo de gratificação
natalina, férias e outras vantagens;
VII - integrado na base de cálculo para fins de margem
consignável.
DOS BENEFICIÁRIOS
Art. 4º. O auxílio-alimentação será concedido aos
servidores:
I - efetivos;
II - em cargos comissionados lotados na administração;
III - em cargos comissionados de assessor parlamentar,
desde que estejam em atividades de deslocamento.
Parágrafo Único. Será devido o auxílio-alimentação aos
servidores cedidos, desde que estes não recebam o
mesmo benefício pelo órgão cessionário.
DOS VALORES
Art. 5º. O auxílio-alimentação corresponderá ao valor
diário de R$ 20,00 (vinte reais), a ser pago na forma do §
2º, do art. 2º desta Lei, sempre respeitada a opção da
modalidade de concessão feita pelo servidor.
§1º A atualização do valor mensal do auxílio-alimentação
far-se-á sempre que for identificada a defasagem do
benefício, observada a disponibilidade orçamentária.
§2º O valor diário do benefício, utilizado para fins de
descontos e pagamentos proporcionais, será obtido
dividindo-se o valor mensal por 22 (vinte e dois) dias.
DOS DESCONTOS
Art. 6º. O servidor não fará jus ao auxílio-alimentação nas
seguintes hipóteses:
I - faltas injustificadas;
II - exercício de mandato eletivo;
III - estudo ou missão no exterior;
IV - suspensão decorrente de sindicância ou instauração
de processo disciplinar;
V - suspensão cautelar, adotada pela autoridade
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competente, para que o servidor não venha influir na
apuração de possíveis irregularidades a ele imputadas;
VI - suspensão do vínculo;
VII - cumprimento de pena de reclusão;
VIII - afastamento para tratar de interesses particulares;
IX - autorização para prestar exames para o ingresso em
curso regular de ensino, ou à estudante que se submeter
a provas;
X - nas demais situações em que o servidor, sem
nenhuma justificativa e/ou autorização, deixar de
comparecer ao trabalho.
Parágrafo único. Para o desconto do auxílio-alimentação,
relativo ao dia útil não trabalhado, considerar-se-á a
proporcionalidade de 22 (vinte e dois) dias.
DO DESLIGAMENTO
Art. 7º. O desligamento do beneficiário do auxílioalimentação ocorrerá a partir da data:
I - da vacância ou da exoneração do servidor ocupante de
cargo de provimento efetivo;
II - da exoneração do cargo comissionado;
III - da passagem para a inatividade;
Parágrafo único. O valor a ser pago no mês de
desligamento será obtido multiplicando-se o valor diário
do benefício pela quantidade de dias trabalhados.
DO CUSTEIO
Art. 8º. Os valores do auxílio-alimentação pagos pela
Câmara Municipal de Camaçari serão custeados
exclusivamente através do orçamento do Órgão,
mediante disponibilidade orçamentária.

DECRETOS
DECRETO DE 07 DE AGOSTO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são
conferidas pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica
do Município e Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de
1998 e,
CONSIDERANDO a análise do pedido de exoneração
conforme comprovação nos autos do Processo
Administrativo nº 00292.00.15.383.2017,
RESOLVE
EXONERAR, a pedido, a servidora JOSIANE PESTANA
GALVÃO, matrícula nº 63178, ocupante do cargo de
provimento efetivo/estatutário de Bacharel em
Educação Física, lotada na Secretaria de Esporte, Lazer
e Juventude – SEJUV, com data retroativa a 21 de
dezembro de 2017.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 07 DE AGOSTO DE 2019.
ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 12 DE AGOSTO DE 2019
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 9º. Compete à Coordenação Administrativa
operacionalizar a concessão do auxílio-alimentação,
manter relatórios mensais contendo os desembolsos
ocorridos no período, variações existentes e número de
beneficiários.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são
conferidas pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica
do Município e Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de
1998 e,

Art. 10. Os casos omissos serão resolvidos pela
Presidência da Câmara.

CONSIDERANDO a análise do pedido de exoneração
conforme comprovação nos autos do Processo
Administrativo nº 01932.11.02.882.2019,

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2019,
observada a disponibilidade orçamentária e financeira da
Câmara Municipal de Camaçari.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 30 DE AGOSTO DE 2019.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO
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RESOLVE
EXONERAR, a pedido, a servidora MICHELE DIAS
FERREIRA, matrícula nº 63917, ocupante do cargo de
provimento efetivo/estatutário de Professor I, lotada na
Secretaria da Educação – SEDUC, com data retroativa a
01 de agosto de 2019.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 12 DE AGOSTO DE 2019.
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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DISPÕE SOBRE GOZO DE LICENÇA
PRÊMIO À SERVIDOR MUNICIPAL

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 4453/2019
DE 20 DE AGOSTO DE 2019
O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas
pelo Decreto nº 4220/2006, que Delega competência a
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de
2013 e Parecer Normativo nº 003/2017 e,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos
legais para a concessão do benefício conforme
comprovação nos autos do Processo Administrativo nº
1605/2017,
RESOLVE
CONCEDER ao (a) servidor (a) SILVINA GOMES DE
SOUZA matricula nº 9642, ocupante do cargo de
provimento efetivo/estatutário de Agente
Comunitário de Saúde, lotado (a) na Secretaria da
Saúde – SESAU, Licença Prêmio pelo período de 03
(três) meses, referente ao quinquênio aquisitivo
01/09/2009 a 31/08/2014, a partir de 02 de Setembro
de 2019, tornando o período de 12/09/2007 a
11/09/2012 portaria nº 091/2013 de 15 de Maio de
2013, publicada no DOM nº 516 de 18 a 24/05/2013,
como 01/09/2004 a 31/08/2009, considerando a
retroação da data de admissão para 01/09/2004.

SEDUC

SECAD

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 014/2019
DE 29 DE AGOSTO DE 2019
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pela
Constituição Federal e pela Lei Orgânica do
Município, institui a COMISSÃO ESPECIAL DE
F I S C A L I Z A Ç Ã O D O S C O N T R ATO S D E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRECHE E
EDUCAÇÃO INFANTIL, no âmbito desta
Secretaria,
RESOLVE
Art. 1º – Ficam designados ADELINA JESUS
BRAGA, cadastro nº 63777-4, DINAH DE LIMA
MOREIRA, cadastro nº 61409-5 e GIRLENE DOS
SANTOS CRELICK, cadastro nº 60981-8, para
compor a COMISSÃO ESPECIAL DE
F I S C A L I Z A Ç Ã O D O S C O N T R ATO S D E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRECHE E
EDUCAÇÃO INFANTIL, com o objetivo de
acompanhar a prestação de serviço das entidades
credenciadas, emitir parecer mensal sobre a
execução dos contratos e atestar notas fiscais.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,
EM 20 DE AGOSTO DE 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

GABINETE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, EM 29 DE
AGOSTO DE 2019.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária de Educação
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 103/2019
DE 05 DE AGOSTO DE 2019

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que
lhe foi delegada e pelo que confere a Lei Municipal nº
913/2008, de 03 de setembro de 2008, Decreto de 02 de
janeiro de 2017, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de
outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM nº
4.420, de 27 de novembro de 2015, 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 02735.22.09.461.2018 de 13 de
dezembro de 2018,
RESOLVE:
Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, à
empresa TRI BAHIA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS
LTDA., inscrito(a) no CNPJ sob o nº 30.744.942/0001-45,
com sede na Via Parafuso km 13.5, s/n, Parafuso,
Camaçari - BA, para atividade de fabricação de artefatos
de materiais plásticas para outros uso pessoal e
doméstico com uma produção de 540.000 mensal, com
área total de 154.943,93m² e área construída de
1.200.00m², inserido nas coordenadas UTM: 574.579 E;
8592138 S, situado na Zona de Expansão de Comércio e
Serviços - ZECS 2, da Macrozona CA-ZU.1 – Distrito
Sede, Camaçari-BA, conforme Lei Municipal Nº. 866, de
11 de janeiro de 2008. Esta portaria está sendo
concedida, mediante o cumprimento da legislação
vigente e dos seguintes condicionantes: I - operar a
unidade industrial de acordo com o projeto apresentado a
este órgão, devendo a empresa atuar sempre de forma
preventiva em relação aos riscos referentes ao homem e
ao meio ambiente, buscando sempre que possível
soluções baseadas em tecnologias mais limpas; II implantar Programa de Educação Ambiental para os
funcionários da empresa, com detalhamento das
atividades, cronograma de execução e indicadores de
resultados, contemplando: a) regras básicas de
segurança a serem implantadas nas atividades
desenvolvidas; b) importância da utilização correta de
EPI, como medida de proteção à saúde; c) minimização
de resíduos considerando reuso e reciclagem; d)
treinamento para situação de emergência; III - direcionar
os efluentes domésticos para fossa séptica com
sumidouro, de acordo com a norma técnica NBR – 7229
da ABNT. Manter em seus arquivos documentação
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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comprobatória do serviço de limpeza; IV - adotar normas
de segurança, higiene industrial e saúde ocupacional nas
áreas da produção, de armazenamento e expedição; V manter em condições adequadas de funcionamento o
sistema de proteção contra incêndio, conforme
estabelecido na Norma Regulamentadora NR- 23 do
Ministério do Trabalho e Emprego; VI - realizar
treinamento, com os funcionários para situações de
emergência; VII - continuar, conforme Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS
apresentado, contemplando todos os resíduos
(equipamentosdefeituosos, estopas, lâmpadas
fluorescentes, papel de escritório, resíduos oleosos
passíveis de serem gerados na manutenção/lubrificação
de equipamentos, dentre outros), informando a
quantidade a classe, o local de geração, o
acondicionamento/ armazenamento e a destinação final;
VIII - fornecer obrigatoriamente aos funcionários EPI
(equipamentos de proteção individual) adequado e
compatível com o exercício de suas funções e fiscalizar o
seu devido uso, conforme o estabelecido na NR-6 do
Ministério do Trabalho e Emprego; IX - atender
rigorosamente as condicionantes estabelecidos nesta
Portaria, e encaminhar, obedecendo os prazos
estabelecidos, o relatório de cumprimento das
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios; X
- em caso de impacto negativo ao meio ambiente
decorrente da implantação e/ou operação da atividade, a
empresa estará sujeita às sanções previstas em lei,
mesmo após o encerramento de suas atividades; XI comunicar, de imediato à SEDUR, a ocorrência de
qualquer acidente ou ação resultante das atividades
desenvolvidas que afete direta ou indiretamente o meio
ambiente, na área de influência do empreendimento,
adotando as medidas corretivas cabíveis; XII - requerer
previamente à SEDUR, a competente licença para
alteração que venha a ocorrer no projeto ora licenciado,
conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008.
Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade
ambiental, de competência da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras
instâncias no âmbito federal, estadual ou municipal,
quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos
legais.
Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como, cópias
dos documentos relativos ao cumprimento dos
condicionantes acima citados, sejam mantidos
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente –
SISMUMA.
Art. 4.º Esta Licença entrará em vigor na data de sua
publicação.
GABINETE DO SECRETARIO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DE CAMAÇARI, EM 05 DE AGOSTO DE 2019.
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GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
MEIO AMBIENTE
LUCIANO DO LAGO VICTORIA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
262/2018. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI. CONTRATADA: JESICA CARVALHO DA
SILVA-ME. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por
finalidade alterar a Cláusula Terceira do Contrato nº
262/2018, firmado originalmente firmado em 07 de
agosto de 2018, 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 07 de agosto de 2019, passará a viger até 07 de
agosto de 2020.
DO PREÇO: Ficam mantidas as
condições negociais do pacto ora aditado,
especialmente as disposições sobre o preço, no valor
global de R$ 503.268,00 (quinhentos e três mil,
duzentos e sessenta e oito reais), 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:
4023, Natureza da Despesa: 3390.3900 e Fontes:
0114000 e 6102000. 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, 18
de Julho de 2019. ELIAS NATAN MORAES DIAS.
MUNICÍPIO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
P R E S TA Ç Ã O D E S E RV I Ç O N º 0 2 8 4 / 2 0 1 8
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.
CONTRATADA: ANAILDO DA PURIFICAÇÃO LEITE.
DO OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto
prorrogar por mais 12 (doze) meses o contrato nº
0284/2018, cujo objeto é a locação de dois imóveis,
situados na Rua das Árvores, Vila de Abrantes,
Camaçari-Ba, com a finalidade de instalação da
Unidade de Pronto Atendimento de Vila de Abrantes, da
Secretaria de Saúde, Camaçari-BA. DO PRAZO: O
contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado
por mais 12 (doze) meses, de modo que, a partir de 28
de agosto de 2019, passará a viger até 28 de agosto de
2020. DO PREÇO: Ficam mantidas as condições
negociais do pacto ora aditado, especialmente as
disposições sobre o preço, o qual fica estimado no valor
global em R$132.000,00(cento e trinta e dois mil reais).
Fica mantida a forma de pagamento prevista no bojo do
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contrato original.
Os recursos financeiros para
pagamento das despesas decorrentes do presente
termo aditivo correrão por conta do Projeto atividade:
2008 e 4019, Elemento de Despesa: 3390.36.00 e
Fonte: 6102000. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem
inalteradas e plenamente em vigor as demais Cláusulas
e disposições do Contrato originário e do posterior
Termo Aditivo, não modificadas por este Instrumento.
DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 20 de agosto de
2019. ELIAS NATAN MORAES DIAS.MUNICÍPIO
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº
350/2014. CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA ZUMIRA
ALVES SENA - ME. DO OBJETO: Este Termo Aditivo
tem por finalidade alterar a Cláusula terceira do
Contrato n° 350/2014; DO PREÇO: Tendo em vista a
necessidade de acréscimo de itens de serviços, fica,
através do presente Termo Aditivo, acrescido o valor de
R$ 26.589,12 ( Vinte e seis mil e quinhentos e oitenta e
nove reais e doze centavos, correspondente a 25,00%
(vinte e cinco por cento) do valor original do contrato, de
modo que o seu valor global passará a ser de R$
281.844,75 (Duzentos e oitenta e um mil e oitocentos e
quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos). DA
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno
vigor, as demais cláusulas e disposições do Contrato
originário, as quais não foram modificadas por este
instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 23 de
julho de 2019. ELIAS NATAN MORAES DIAS.
MUNICÍPIO
TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO TERCEIRO
TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 080/2016.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.
CONTRATADO FOCO OPINIÃO E MERCADO LTDA:
DO OBJETO: Este termo tem por finalidade reti-ratificar
o Contrato nº. 080/2016, instrumento que foi firmado
pelas partes em 08 de março de 2016, no tocante ao
equívoco constatado no parágrafo do texto; DA
ALTERAÇÃO: Em razão do equívoco que se fez
constar no parágrafo do texto nº 080/2016, onde se Lê:
Resolvem celebrar entre si, o Terceiro Termo Aditivo ao
Contrato nº. 053/2016, originalmente firmado em 08 de
março de 2016, com vigência de 12 (doze) meses a
contar da emissão da ordem de serviço, cujo objeto é a
execução do Programa de Trabalho Técnico Social
(PTTS) no empreendimento Caminho do Mar III,
integrantes do Programa Minha Vida (PMCMV), firme
na lei nº. 8.666/93, mediante as seguintes cláusulas e
condições, LEI-SE: RESOLVEM celebrar entre si, o
TERCEIRO TERMO ADITIVO ao contrato nº 080/2016,
originalmente firmado em 08 de março de 2016, com
vigência de 12 (doze) meses a contar da emissão da
ordem de serviço cujo objeto é a execução do programa
de Trabalho Técnico Social (PTTS) no empreendimento
Caminho do Mar III, integrantes do Programa Minha
Casa Vida (PMCMV), firme na Lei nº 8.666/93, mediante
as seguintes cláusulas e condições.
DA
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno
vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato
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originário e termos aditivos não modificadas por este
Instrumento; DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 15 de
julho de 2019. ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA
SILVA. MUNICÍPIO.

INSTITUTO DE SEGURIDADE
DO SERVIDOR MUNICIPAL

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2019
Aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e
dezenove, por volta das 11h20min, na sala de reuniões
do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal – ISSM,
reuniram-se ordinariamente os membros integrantes do
Comitê de Investimentos, ACÁCIA CHAVES REIS,
ARILENE SENA PAOLILO e DIEGO RODRIGUES DE
MAGALHÃES, estando presentes os seguintes
servidores convidados: MATEUS REISSURREIÇÃO DA
SILVA, assessor técnico II, DIEGO SILVA DE SOUZA,
analista em seguro social – economia, ISIS LOBO DE
SOUZA, assessor especial I, ERNANI BERNARDINO
ALVES DE SENA, diretor administrativo e financeiro do
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal – ISSM, e
PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO
GUIMARÃES, diretor superintendente e gestor de
recursos do Instituto de Seguridade do Servidor
Municipal – ISSM. A teor do art. 14 do Decreto n°
5359/2013, após verificação do quórum para instalação,
foi estabelecida a seguinte pauta: a) Análise da
performance do mês de junho/2019, b) Definição do
resgate para pagamento da folha; c) Alocação de
novos recursos; d) Considerações finais e o que
ocorrer. Aberta a 8ª Reunião Ordinária do Comitê de
Investimentos, a sua presidente, Sra. ACÁCIA CHAVES
REIS, iniciou os trabalhos solicitando a leitura da última
ata da reunião ordinária do Comitê de Investimentos, a
qual foi lida e aprovada. Em seguida, apresentou o
relatório de gestão de investimentos alusivo ao mês de
julho/2019, cujo conteúdo já foi previamente
disponibilizado a todos os membros do Comitê de
Investimentos por e-mail, ressaltando que o referido
relatório indica que no mês de julho/2019 a carteira do
ISSM apresentou rentabilidade de 1,16% do PL, que
corresponde a 171% da meta atuarial para o referido
período. Ademais, informou que o relatório de gestão de
investimentos apresenta a rentabilidade por
investimentos em relação à meta atuarial e que os fundos
de renda variável apresentaram uma rentabilidade
significativa, a exemplo do FIA CAIXA AÇÕES
MULTIGESTOR, que ultrapassou a meta em 773%, BB
PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR, em 163% e ITAÚ
AÇÕES DUNAMIS, em 553%, o que demonstra que a
aplicação em fundos de renda variável foi acertada, haja
vista que o FUNDO REAG FII RENDA IMOBILIÁRIA
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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alcançou a melhor rentabilidade do período,
notadamente 2.834% da meta atuarial. Passado ao
segundo item da pauta. Após análise da carteira e
visando os níveis de risco e retorno, os membros do
Comitê de Investimentos decidiram, por unanimidade,
que o resgate para o pagamento da folha dos
aposentados e pensionistas do mês de agosto/2019 será
realizado com os recursos dos Fundos IRFM-1 da Caixa
Econômica Federal e do IDKA2. Passado ao terceiro
item da pauta. Os membros do Comitê de Investimentos
decidiram, por unanimidade, que a alocação de novos
recursos recebidos pelo ISSM deverão ser aplicados em
fundos de gestão ativa conforme definição a ser realizada
pela Diretoria Executiva, de acordo com a análise prévia
de rentabilidade. Passado ao último item da pauta. A
presidente do Comitê de Investimentos registrou que
recebeu do economista do ISSM, Sr. DIEGO SILVA DE
SOUZA, o relatório de análise dos investimentos parciais
de agosto/2019, ora anexado a presente ata, o qual, em
síntese, relata sua concordância com a atual situação da
carteira do ISSM, ponderando, no entanto, a
necessidade de apresentar novos fundos de benchmark
multimercado. Concedida a palavra ao economista do
ISSM, Sr. DIEGO SILVA DE SOUZA, para que expusesse
suas razões relatadas no referido relatório, o mesmo
justificou que a atual disponibilidade dos fundos de
indicador multimercado aprovada na última reunião do
Conselho Administrativo e Previdenciário não atende,
momentaneamente, à estratégia de continuar alocando
novos recursos nesses fundos, sendo, portanto,
necessário o credenciamento de mais fundos. E nada
mais havendo passível de registro, a presidente do
Comitê de Investimentos encerrou a reunião
agradecendo a presença de todos, e, eu, Mateus
Reissurreição da Silva, na condição de secretário ad hoc,
lavrei a presente ata de reunião que vai por mim e pelos
demais assinada.
Acácia Chaves Reis
Presidente/Membro
Arilene Sena Paolilo
Membro
Diego Rodrigues de Magalhães
Membro
Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães
Diretor Superintendente/Gestor de Recursos
Convidado
Mateus Reissurreição da Silva
Assessor Técnico II/ Secretário
Convidado
Ernani Bernardino Alves de Sena
Diretor Administrativo e Financeiro
Convidado
Diego Silva de Souza
Analista em Seguro Social – Economia
Convidado
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STT

Isis Lobo de Souza
Assessor Especial I
Convidado

SUPERINTENDÊNCIA DE
TRÂNSITO E TRANSPORTE

PORTARIA Nº 218/2019
DE 21 DE AGOSTO DE 2019
“Exonerar, a pedido, Servidor Nomeado
para o Exercício de Cargo de
Provimento Comissionado e dá outras
providências”.
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA
S U P E R I N T E N D Ê N C I A D E T R Â N S I TO 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.
407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de
maio de 2006 e Decreto nº. 4521, de 5 de outubro de
2007,
RESOLVE:
Art. 1º. EXONERAR, a pedido, o servidor ALISSON
SMITH BRUNELLI do cargo de GERENTE DE
PLANEJAMENTO E ENGENHARIA DE
TRÂNSITO, Símbolo GES-III, matrícula nº
1015146, lotado na Gerência de Planejamento e
E n g e n h a r i a d e Tr â n s i t o – G E R E N d a
Superintendência de Trânsito e Transporte Público,
a partir de 19 de agosto de 2019.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 19 de
agosto de 2019.
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PORTARIA Nº221/2019
DE 26 DE AGOSTO DE 2019
Dispõe sobre a Concessão de Licença
Prêmio a servidor ocupante de cargo de
Provimento Efetivo da
Superintendência de Trânsito e
Transporte Público- STT e dá outras
providências.
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA
S U P E R I N T E N D Ê N C I A D E T R Â N S I TO 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.
407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de
maio de 2006; Lei nº 758, de 31 de outubro de 2006;
Lei nº 774, de 22 de janeiro de 2007; Lei nº 807, de
24 de julho de 2007; Lei n°. 1143, de 18 de março de
2011; Lei nº. 1271, de 24 de julho de 2013 e Decreto
nº. 4521, de 5 de outubro de 2007,
CONSIDERANDO o pedido formulado pelo servidor
nos autos do processo administrativo nº. 153/2018
de concessão de licença prêmio;
CONSIDERANDO ainda o disposto no art.95, inciso
VI c/c as determinações insculpidas nos artigos 117
a 121, todos da Lei Municipal n.º 407, de 30 de
agosto de 1998 (Estatuto do Servidor Público
Municipal);
RESOLVE:
Art. 1º. CONCEDER, a Licença Prêmio, a servidora
DEANE SACRAMENTO SANTOS, do cargo de
Analista de Trânsito e Transporte, matrícula nº.
101086, lotada na Assessoria Técnica da
Superintendência de Trânsito e Transporte Público,
pelo período máximo de 03 (três) meses, contados a
partir do dia 09 de Setembro de 2019.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE
DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 21 DE AGOSTO
DE 2019.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE
DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 26 DE AGOSTO
DE 2019.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva
Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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