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Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações 
junto ao assento funcional dos servidores.

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

  
PUBLIQUE-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 08 DE ABRIL DE 
2020

HELDER ALMEIDA DE SOUZA               
Secretário de Administração

CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2013

COMUNICADO

SUSPENSÃO CURSO DE FORMAÇÃO 
INICIAL PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE

Comunicamos aos candidatos convocados através do 
Edital Nº002/2020 do Concurso Público 001/2013, para o 
cargo de Agente comunitário de saúde, que 
compareceram para etapa de entrega de documentos e 
exames médicos, que diante da situação de saúde 
devido a pandemia do Coronavírus, faz necessário o 
adiamento da realização do Curso Inicial e Introdutório 
que seria realizado de 14 a 17/04/2020 das  08h00min as 
17h00min, no Auditório da Sedur (Prédio Vermelho) do 
Centro Administrativo de Camaçari, ressaltamos que a 
próxima data será informada assim que esta situação se 
regularizar.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 08 DE ABRIL DE 2020.

 Helder Almeida de Souza
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 24/2020
DE 08 DE ABRIL DE 2020

“Dispõe sobre a Estabilidade aos servidores 
públicos municipais ocupantes de cargos de 
provimento efetivo, em virtude da 
aprovação no estágio probatório.”

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do 
Município e a Carta Magna Federal e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da 
Constituição Federal de 1988; no artigo 23 e §§ da Lei nº 
407/98 – Estatuto do Servidor; no art. 8º, §§ 1º e 2º da Lei 
Municipal nº. 873/2008 e 874/2008 – Plano de Carreira, 
Cargos e Vencimentos do Quadro de Provimento Efetivo 
da Administração Direta do Município de Camaçari, o 
disposto no Decreto nº. 4924/2010, alterado pelo Decreto 
4996/2011 que regulamenta o Estágio Probatório e 
demais alterações;

CONSIDERANDO que os servidores submetidos à 
avaliação do estágio probatório, obtiveram rendimento 
satisfatório, no período de 03 (três) anos, que lhe 
proporcionaram o direito a adquirir a estabilidade 
funcional no serviço público, conforme mandamento 
constitucional;

CONSIDERANDO que foi oportunizado o contraditório e 
a ampla defesa a todos os servidores, na hipótese de 
revisão da nota da referida avaliação.

RESOLVE

Art. 1º - Fica assegurada a estabilidade no serviço 
público deste Município, nos termos das legislações 
supracitadas, os servidores abaixo relacionados, em 
virtude da aprovação no estágio probatório:
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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO



ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2020

Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e 
vinte, às 11h00min, na sala de reuniões do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal – ISSM, reuniram-se 
ordinariamente os membros do Comitê de Investimentos, 
sob a presidência do primeiro, DIEGO RODRIGUES DE 
MAGALHÃES, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 
SANTOS, TIAGO CACIM D'ERRICO, ERNÂNI 
BERNARDINO ALVES DE SENA e PEDRO JORGE 
VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, estando 
presente a servidora convidada ACÁCIA CHAVES REIS, 
chefe de gabinete. A teor do art. 15 da Portaria n° 
111/2019, após verificação do quórum legal para 
instalação, foi estabelecida a seguinte pauta: a) 
atualização acerca do cenário macroeconômico das 
expectativas de mercado; b) atualização acerca do 
comportamento da carteira de investimentos; c) 
apresentação dos pareceres relacionados aos 
investimentos propostos para o mês em curso com 
indicações de estratégias a serem seguidas pelo 
ISSM; d) elaboração da proposta de fluxo dos 
resgates e aplicações previstas para o mês em curso 
e  m o n i t o r a m e n t o  d o  d e m o n s t r a t i v o  d a  
movimentação dos investimentos ocorridos no mês 
anterior; e) decisão sobre resgastes necessários 
para o pagamento dos benefícios previdenciários e 
demais execuções orçamentárias; f) decisão sobre a 
aplicação dos novos recursos a serem repassados; e 
g) o que ocorrer. Aberta a reunião, o presidente do 
Comitê de Investimentos, DIEGO RODRIGUES DE 
MAGALHÃES, informou as medidas adotadas pelo 
governo nessa última quarta-feira (17), na tentativa de 
diminuir os impactos da crise gerada pela pandemia do 
“coronavírus”, a saber: o COPOM decidiu pela redução 
da taxa básica de juros da economia brasileira de 4,25% 
para 3,75% ao ano; a Câmara aprovou o decreto que 
reconhece a calamidade pública, que agora segue para 
votação no Senado e é base das medidas de estímulo 
que vêm sendo anunciadas pelo governo; além disso, o 
próprio Governo Federal anunciou o segundo conjunto 
de medidas para combater os efeitos do “coronavírus”. 
Passado ao segundo item da pauta, b) atualização 
acerca do comportamento da carteira de 
investimentos; o presidente, em posse do relatório 
mensal de gestão de investimentos da Consultoria SMI, 
apresentou a performance da carteira de investimentos 
do ISSM referente ao mês de fevereiro/2020, informando 
que a rentabilidade da carteira foi negativa, na ordem de 
–1,38 %, enquanto que a meta atuarial foi de 0,73%. 
Ressaltou que, além disso, o Ibovespa acumulou uma 
queda de 8,43% no referido mês em razão, 

principalmente, da expansão do “coronavírus” além das 
fronteiras da China, sendo que, na última semana de 
fevereiro, mais precisamente na quarta-feira de cinzas, o 
Ibovespa fechou o dia em 7% negativo em decorrência 
das notícias de disseminação do vírus em outros países. 
Ressaltou ainda que a exposição da carteira do ISSM em 
renda variável tem sido importante para o alcance da 
meta atuarial, como no mês de dezembro de 2019, onde 
nossa carteira apresentou um desempenho na ordem de 
2,39%, principalmente porque nesse mesmo mês o 
Ibovespa tinha acumulado alta de 6,85%. Dando 
prosseguimento à reunião, no terceiro item da pauta, c) 
apresentação dos pareceres relacionados aos 
investimentos propostos para o mês em curso com 
indicações de estratégias a serem seguidas pelo 
ISSM; o presidente informou que recebera uma 
recomendação da Consultoria SMI, sugerindo o aumento 
da exposição do benchmark IRF-M1+, que segundo a 
consultoria deve entregar bons resultados frente a uma 
inflação que não deve responder. Passado ao quarto item 
da pauta, a saber, d) elaboração da proposta de fluxo 
dos resgates e aplicações previstas para o mês em 
curso e monitoramento do demonstrativo da 
movimentação dos investimentos ocorridos no mês 
anterior; após debates e considerações acerca do 
cenário econômico interno e externo, levando em 
consideração os impactos ocasionados pelos 
acontecimentos já relatados e visando os níveis de risco e 
retorno da carteira do ISSM, os membros do Comitê de 
Investimentos decidiram, por unanimidade, manter a 
posição atual da carteira de investimentos. Em seguida, 
passado ao quinto item da pauta, a saber, e) decisão 
sobre resgastes necessários para o pagamento dos 
benefícios previdenciários e demais execuções 
orçamentárias; ficou decido pelo Comitê de 
Investimentos que o pagamento da folha do mês de 
março/2020 será realizado com os recursos do 
benchmark IRF-M1. Por último, colocado em discussão o 
sexto item da pauta, f) decisão sobre a aplicação dos 
novos recursos a serem repassados; os membros do 
Comitê de Investimentos decidiram, por unanimidade, 
que os novos recursos serão alocados nos fundos de 
benchmark IRF-M1. E nada mais havendo passível de 
registro, o presidente do Comitê de Investimentos, 
DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, encerrou a 
reunião agradecendo a presença de todos e eu, MATEUS 
REISSURREIÇÃO DA SILVA, na qualidade de secretário 
designado pela Portaria n° 72/2019, de 23 de agosto de 
2019, lavrei a presente ata que vai por mim e pelos 
demais assinada. 

Diego Rodrigues de Magalhães 
Membro/Presidente

Carlos Henrique da Rocha Santos
Membro

Tiago Cacim D'Errico
Membro

Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães
Superintendente/Gestor de Recursos

Membro
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Ernâni Bernardino Alves de Sena
Diretor Administrativo e Financeiro

Membro

Mateus Reissurreição da Silva
Secretário

Acácia Chaves Reis
Chefe de Gabinete

Convidado

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO N° 203/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM 
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA:  ANTONIO CARLOS GOMES 
MACHADO. DO OBJETO: O  presente termo aditivo tem 
por objeto alterar a cláusula segunda do prazo, do 
instrumento contratual n°203/2019 da locação 
supracitada. DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula 
anterior fica prorrogado por mais 12 ( doze) meses, de 
modo que, a partir de 02 de abril de 2020, passara a viger 
até 02 de abril de 2021. DO PREÇO: Em virtude do 
contrato original n°203/2019 ter como objeto uma 
locação imobiliária, que por sua natureza é de caráter 
continuado, considerando a prorrogação de prazo 
contida na cláusula segunda do presente termo aditivo , o 
valor global estipulado para o referido instrumento é de 
R$ 57.600,00( cinqüenta e sete mil e seiscentos reais). e 
o valor mensal de R$: 4.800,00 (quatro mil e oitocentos 
reais), que permanecem sem sofrer alteração.  A 
presente renovação correra pela seguinte dotação 
Orçamentária : Ação 2008/4055: natureza de despesa 
339036 e fonte 0100000/0329/0328. DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário e seus 
termos aditivos não modificadas por este Instrumento DA 
ASSINATURA:  Camaçari-BA, 24 de MARÇO DE 2020 
ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA .  
MUNICÍPIO. ANTONIO CARLOS GOMES MACHADO. 
LOCADOR.

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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