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por finalidade alterar a CLÁUSULA SEGUNDA DO 
PRAZO do instrumento contratual n°0112/2018,firmado 
em 06 de Março de 2018, cujo objeto é o supracitado. DO 
PRAZO: O contrato descrito na clausula anterior fica 
prorrogado por mais 12(doze) meses, de modo que, a 
partir de 06 de março de 2020, passara a viger até 06 de 
março de 2021. DO PREÇO: Em virtude do contrato 
original n° 0112/2018 ter como objeto uma locação 
imobiliária, que por sua  natureza é de caráter 
continuado, considerando a prorrogação de prazo 
contida na Clausula Segunda do presente Termo Aditivo, 
o valor global estipulado para o referido instrumento é de 
R$ 14.400,00( quatorze mil e quatrocentos reais ) e o 
valor mensal de R$ 1.200.00(hum mil e duzentos reais), 
que permanecem sem sofrer alteração. A presente 
renovação correrá pela seguinte dotação Orçamentária: 
Ação 2008; Natureza de Despesa: 3390.36.00.00 e 
Fontes 6102000. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais cláusulas e 
disposições do Contrato originário e de seus termo 
aditivos, não modificas por este instrumento; DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA, 04 de Fevereiro 2020. 
EL IAS NATAN MORAES DIAS.MUNICIPIO.  
JURANILDES MELO DE MATOS ARAUJO . 
LOCADOR.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0061/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA - Objeto: Registro de preços 
para aquisição de luva de procedimento e avental, para 
atender as Unidades da Secretaria de Saúde do 
município. Acolhimento: 02/06/2020 a partir das 
09h00min; Abertura: 03/06/2020, às 09h00min; Disputa: 
03/06/2020, às 10h00min. (Horário Brasília).  

Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. 
Licitação n.º: 815880. Tel.: (71) 3621-6776/6880 – 
Priscila Lins dos Santos – Pregoeira.

PREGÃO N.º 072/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de preços para 
aquisição de Material de expediente (pincel marcador p/ 
quadro branco cor azul cx 12 un, pincel marcador p/ 

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO 
AO CONTRATO Nº 0337/2020

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, representado neste ato 
pelo Secretário da Saúde, Srº ELIAS NATAN MORAES 
DIAS, no uso de suas atribuições, re-ratifica o Contrato nº 
0337/2020, firmado entre o Município de Camaçari/BA e a 
empresa SAFIRA TRASNPORTES E TURISMO EIRELI, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.887.204/0001-72, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de locação de veículos, para 
atender a Secretaria de Saúde do município de Camaçari 
– Ba.

Onde se lê:
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO
A vigência deste contrato será de 12 (DOZE) meses, 
contados a partir da sua publicação na Imprensa Oficial.

Leia-se:
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO
A vigência deste contrato será de 12 (DOZE) meses, 
contados a partir da data de sua assinatura.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e 
condições do Contrato nº 0337/2020.

Camaçari, 31 de março de 2020.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
Secretário da Saúde

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO Nº 0112/2018. 
CONTRATANTE: MUNCÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATRADO: JURANILDES MELO DE MATOS 
ARAUJO :DO OBJETO: O Presente termo aditivo tem 
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quadro branco cor preta cx 12 un, pincel marcador p/ 
quadro branco cor vermelha cx 12 un, pincel atômico cor 
azul cx 12 un, pincel atômico cor preta cx 12 un, pincel 
atômico cor vermelha cx 12 un, tinta para marcador de 
quadro branco na cor azul cx 12 un, tinta para marcador 
de quadro branco na cor preta cx 12 un, tinta para 
marcador de quadro branco na cor vermelha cx 12 un, 
tinta para pincel marcador permanente azul cx 12 un, tinta 
para pincel marcador permanente preta cx 12 un, tinta 
para pincel marcador permanente vermelha cx 12 
un),para futuras contratações de acordo com a 
necessidade e conveniência da Administração Municipal. 
Acolhimento: 01/06/2020 a partir das 08h00min; 
Abertura: 02/06/2020, às 09h00min; Disputa: 
02/06/2020, às 10h00min. (Horário Brasília).  

Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br.  
Licitação n.º: 816285. Tel.: (71) 3621-6880. Wadna 
Cheile Melo da Costa – Pregoeira da COMPEL.

PREGÃO N.º 0073/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA Objeto: Registro de preço para 
aquisição de fralda descartável, para atender a 
continuidade das ações em saúde no município. 
Acolhimento: 29/05/2020 a partir das 09h00min; 
Abertura: 01/06/2020, às 09h00min; Disputa: 
01/06/2020, às 14h00min. (Horário Brasília).  

Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. 
Licitação n.º: 815877. Tel.: (71) 3621-6776/6880 – 
Priscila Lins dos Santos – Pregoeira.

PREGÃO N.º 0074/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de preço para 
aquisição de material para implantação de DIU e tira 
reagente para detecção de gravidez, para atender as 
Unidades de Saúde do município. Acolhimento: 
02/06/2020 a partir das 08h00min; Abertura: 
03/06/2020, às 08h30min; Disputa: 03/06/2020, às 
11h00min. (Horário Brasília) Edital/Informações: 

www.licitacoes-e.com.br. Tel.: (71) 3621-6776/6880 – 
Vanuzia da Silva Guedes – Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO E ATAS 
DE REGISTRO DE PREÇOS

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - A Secretaria da 
Administração - SECAD, no uso de suas atribuições, 
homologa o PREGÃO - N.º 016/2020 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL, cujo objeto é o Registro de preços para aquisição 
de material de limpeza (álcool em gel 500 g, limpador 
instantâneo multiuso 500 ml, detergente alvejante e 
desengordurante 5 L) para futuras contratações, conforme 
conveniência e necessidade da Administração Municipal
LOTE 01: PROMITENTE FORNECEDOR: EQUILÍBRIO 
COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI - EPP; VALOR 
GLOBAL: R$  (trezentos e oitenta e oito mil 
seiscentos e quarenta e sete reais e vinte centavos); 
LOTE 02: PROMITENTE FORNECEDOR: ERICKA 
SALDANHA NASCIMENTO; VALOR GLOBAL: R$ 
28.479,52 (vinte e oito mil quatrocentos e setenta e nove 
reais e cinquenta e dois centavos); LOTE 03: 

. 

388.647,20

PROMITENTE FORNECEDOR: MEDLIFE LOGISTICA 
LTDA; VALOR GLOBAL: R$ 187.842,15 (Cento e oitenta e 
sete mil oitocentos e quarenta e dois reais e quinze 
centavos). DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 15/05/2020. 
HELDER ALMEIDA DE SOUZA.

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0268/2020 – 
PREGÃO Nº 016/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de material de 
limpeza (álcool em gel 500 g, limpador instantâneo multiuso 
500 ml, detergente alvejante e desengordurante 5 L) para 
futuras contratações, conforme conveniência e necessidade 
d a  A d m i n i s t r a ç ã o  M u n i c i p a l P R O M I N E N T E  
FORNECEDOR :  EQUILÍBRIO COMÉRCIO DE 
DESCARTÁVEIS EIRELI - EPP. LOTE 01: VALOR 
GLOBAL: R$  (trezentos e oitenta e oito mil 
seiscentos e quarenta e sete reais e vinte centavos), 
conforme descrito abaixo:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0269/2020 – 
PREGÃO Nº 016/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de material 
de limpeza (álcool em gel 500 g, limpador instantâneo 
multiuso 500 ml, detergente alvejante e desengordurante 
5 L) para futuras contratações, conforme conveniência e 
necessidade da Administração Municipal PROMINENTE 
FORNECEDOR: ERICKA SALDANHA NASCIMENTO; 
VALOR GLOBAL. LOTE 02: VALOR GLOBAL: R$ 
28.479,52 (vinte e oito mil quatrocentos e setenta e 
nove reais e cinquenta e dois centavos), conforme 
descrito abaixo:

.  

388.647,20

. 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0270/2020 – 
PREGÃO Nº 016/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de material 
de limpeza (álcool em gel 500 g, limpador instantâneo 
multiuso 500 ml, detergente alvejante e desengordurante 
5 L) para futuras contratações, conforme conveniência e 
necess idade  da  Adm in i s t r ação  Mun i c i pa l
PROMINENTE FORNECEDOR: MEDLIFE LOGISTICA 
LTDA. LOTE 03: VALOR GLOBAL: R$ 187.842,15 
(Cento e oitenta e sete mil oitocentos e quarenta e 
dois reais e quinze centavos), conforme descrito 
abaixo:

DATA DA ASSINATURA: 15/05/2020. HELDER 
ALMEIDA DE SOUZA Secretário da 

.

.  

 – Administração – 
SECAD

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL 
(ISSM) – 2020

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, 
às 09h00min, na sala de reuniões do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal (ISSM), reuniram-se 
ordinariamente os membros do Conselho Fiscal do 
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal (ISSM), 
sob a presidência do primeiro, Anderson dos Santos 
Rocha (membro titular) e Tiago Santos de Jesus 
(membro suplente), representando a Controladoria-
Geral do Município (CGM); Marineide Alves da Silva 
(membro titular), representando os servidores públicos 
efetivos do Município; e Mateus Reissurreição da Silva 

 

 

(membro suplente), representando o ISSM, presentes os 
seguintes servidores convidados: Ana Clara Andrade de 
Almeida, chefe de gabinete, e Francisca Naiana Aguiar 
Moreira, coordenadora. Esteve ausente a seguinte 
conselheira: Emanuelle Rocha Reimão dos Reis 
(membro titular). A teor do art. 90, §5º, da Lei Municipal n° 
997/2009, alterada pela Lei Municipal n° 1582/2019, de 
12 de junho de 2019, após verificação do quórum legal, foi 
estabelecida a seguinte pauta: (a) avaliação e 
aprovação das contas do quarto trimestre de 2019 do 
ISSM; (b) apresentação e aprovação do Relatório de 
Prestação de Contas das Atividades do Conselho 
Fiscal do ano de 2019; e (c) o que ocorrer. O presidente 
do Conselho Fiscal, Anderson dos Santos Rocha, iniciou 
os trabalhos justificando a ausência da conselheira 
Emanuelle Rocha Reimão dos Reis (membro titular), em 
razão de a mesma estar participando do 2° Congresso 
Brasileiro de Investimentos dos RPPS na cidade de 
Florianópolis/SC, no período de 11 a 13/03. Em seguida, 
discorreu que como ainda não houve a disponibilização 
do balanço patrimonial anual do ISSM e de outros 
demonstrativos contábeis correlatos, haja vista a não 
finalização dos procedimentos de encerramento do 
último exercício financeiro, a pauta de avaliação e 
aprovação das contas do quarto trimestre de 2019 do 
ISSM ficará remanejada para a próxima reunião do 
Conselho, a ser realizada no dia 07/04/2020, a partir das 
09h00min, na sala de reuniões do Instituto. Dando 
seguimento à reunião, passando para o segundo item da 
pauta, os membros do Conselho Fiscal decidiram, por 
unanimidade, aprovar, após apresentação, o Relatório 
de Prestação de Contas das Atividades do Conselho 
Fiscal do ano de 2019, o qual será anexado ao Relatório 
de Governança do ISSM para todos os efeitos. Ao término 
da reunião, considerando o último item da pauta, c) o que 
ocorrer, a chefe de gabinete Ana Clara Andrade de 
Almeida pediu a palavra para informar que, no dia 17/03, 
às 13h, será realizado, no auditório da SEGOV, o 
Seminário “Conheça o ISSM”, que é uma ação do 
programa de educação previdenciária em que visa 
divulgar informações aos segurados sobre a estrutura e o 
funcionamento do Instituto. Informou ainda que o 
Programa de Preparo para a Aposentadoria (PPA) será 
realizado nos dias 18 e 19/03, também na SEGOV, e que 
a Audiência Pública para prestação de constas do ISSM 
está prevista para o dia 24/03, às 09h, no Teatro Alberto 
Martins, bem como o curso de “Aspectos gerais dos 
Regimes Previdenciários e Formação em Gestão 
Previdenciária” será realizado nos dias 25 e 26/03, às 
09h, no auditório da OAB, devendo todos os conselheiros 
participar. Por fim, informou que o cálculo atuarial ainda 
está em andamento e, quando for concluído, será 
apresentado. Com a palavra, o presidente reiterou o 
quanto solicitado nos Pareceres nrs° 01 e 02/2019, 
ambos do Conselho Fiscal, cujas cópias já foram 
disponibilizadas ao Instituto. E nada mais havendo 
passível de registro, o presidente do Conselho Fiscal, 
Anderson dos Santos Rocha, 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.
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Anderson dos Santos Rocha
Presidente/Membro titular do Conselho Fiscal

Representante da Controladoria-Geral do Município 

(CGM)

Tiago Santos de Jesus
Membro suplente do Conselho Fiscal

Representante da Controladoria-Geral do Município 
(CGM)

Marineide Alves da Silva
Membro titular do Conselho Fiscal

Representante dos servidores públicos efetivos do 

Município

Mateus Reissurreição da Silva
Secretário/Membro suplente do Conselho Fiscal

Representante do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal (ISSM)

Francisca Naiana Aguiar Moreira
Coordenadora

Convidada

Ana Clara Andrade de Almeida
Chefe de Gabinete

Convidada

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL 
(ISSM) – 2020

Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e 
vinte, às 09h30min, na sala de reuniões da Controladoria-
Geral do Município (CGM), reuniram-se ordinariamente 
os membros do Conselho Fiscal do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal (ISSM), sob a 
presidência do primeiro, Anderson dos Santos Rocha 
(membro titular), representando a CGM; Marineide Alves 
da Silva (membro titular), representando os servidores 
públicos efetivos do Município; e Mateus Reissurreição 
da Silva (membro suplente), representando o ISSM. 
Esteve ausente a seguinte conselheira: Emanuelle 
Rocha Reimão dos Reis (membro titular). A teor do art. 
90, §5º, da Lei Municipal n° 997/2009, alterada pela Lei 
Municipal n° 1582/2019, de 12 de junho de 2019, após 
verificação do quórum legal, foi estabelecida a seguinte 
pauta: (a) avaliação e aprovação das contas do quarto 
trimestre de 2019 do ISSM; (b) avaliação e aprovação 
das contas do primeiro trimestre de 2020 do ISSM; e 
(c) o que ocorrer. O presidente do Conselho Fiscal, 
Anderson dos Santos Rocha, iniciou os trabalhos 
justificando a ausência da conselheira Emanuelle Rocha 
Reimão dos Reis (membro titular), em razão da 
Pandemia da Covid-19 e das restrições decorrentes de 
atos administrativos que dificultaram o translado de 
pessoas e a operacionalidade do transporte público 

intermunicipal. Em seguida, discorreu que como ainda 
não houve a disponibilização do balanço patrimonial 
anual do ISSM e de outros demonstrativos contábeis 
correlatos ao último exercício financeiro que são 
imprescindíveis para o julgamento das contas do quarto 
trimestre de 2019 e do primeiro trimestre de 2020 do 
ISSM, haja vista que no mês de março/2020 não houve a 
disponibilização de nenhuma documentação no 
Dropbox, a pauta da presente reunião ordinária ficará 
remanejada para a próxima reunião do Conselho, a ser 
realizada no dia 20/05/2020, a partir das 09h00min. E 
nada mais havendo passível de registro, o presidente do 
Conselho Fiscal, Anderson dos Santos Rocha, 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.

Anderson dos Santos Rocha
Presidente/Membro titular do Conselho Fiscal

Representante da Controladoria-Geral do Município 
(CGM)

Marineide Alves da Silva
Membro titular do Conselho Fiscal

Representante dos servidores públicos efetivos do 
Município 

Mateus Reissurreição da Silva
Secretário/Membro suplente do Conselho Fiscal

Representante do Instituto de Seguridade do Servidor 

Municipal (ISSM)

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2020

Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil 
e vinte, às 11h00min, por intermédio da plataforma de 
comunicação Hangouts, em videoconferência, 
atendendo às determinações do Decreto Municipal n° 
7314/2020, 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, com a participação dos seguintes 
servidores convidados: DIEGO SILVA DE SOUZA, 
analista em seguro social – economia, ACÁCIA 
CHAVES REIS, chefe de gabinete, e ISIS LOBO DE 
SOUZA, assessora especial I. 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 
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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 monitoramento 
do demonstrativo da 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 
gestor de recursos e membro nato do Comitê de 
Investimentos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES, iniciou os trabalhos tecendo 
breves comentários sobre o atual cenário econômico e 
sobre a recuperação gradativa da carteira do ISSM, 
que, não obstante os efeitos decorrentes da pandemia 
da Covid-19 e a queda abrupta em curto prazo da 
bolsa de valores, vem reagindo paulatinamente diante 
da volatilidade do mercado financeiro, o que leva a crer 
que foi acertada a manutenção da posição da carteira. 
Ressaltou que além da aludida pandemia, a alta do 
valor do dólar, a baixa do valor dos barris de petróleo e 
o declínio da bolsa de valores são outros fatores que 
têm corroborado para a queda da rentabilidade dos 
investimentos, acentuando-se ainda mais a crise 
econômica. Ressaltou ainda que, diante desse 
cenário, foi sancionada a Lei Municipal nº 1.623/2020, 
que dispõe sobre o remanejamento de recursos 
públicos para o enfrentamento da pandemia da Covid-
19, a suspensão da exigibilidade das contribuições 
patronais, o parcelamento de débitos previdenciários e 
outras providências, que, em tese, reduzirão os 
repasses de recursos ao Instituto, mas, contudo, a 
própria lei já estabelece a possibilidade de 
parcelamento das referidas contribuições, em 
observância às regras previstas no art. 9º, §9º, da 
Emenda Constitucional nº 103/2019 e na legislação 
infraconstitucional em vigor, oportunidade em que o 
ISSM vai receber os respectivos valores devidamente 
corrigidos com base na meta atuarial, a saber, IPCA + 
5,98%, constante na Política de Investimentos, o que, 
em tese, possibilitará que esses valores que estão 
deixando de ser repassados sejam devidamente 
corrigidos pelo mesmos índices definidos na Política 
de Investimentos do ISSM não gerando qualquer 
espécie de agravamento do déficit atuarial. Com a 
palavra, o presidente do Comitê de Investimentos, 
DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, trouxe 
informações sobre a disseminação do “coronavírus”, 
afirmando que enquanto o Brasil ainda está na curva 
de crescimento do contágio, alguns lugares da China, 
EUA e países da Europa apresentam a diminuição do 
contágio e do número de óbitos e, com isso, alguns 
países já começaram a discutir medidas para o 
afrouxamento da quarentena, a exemplo da abertura 
do comércio. Afirmou ainda que aos primeiros sinais 
de desaceleração da contaminação pelo vírus, os 
mercados de ações internacionais reagiram bem, 
tendo o Brasil acompanhado essa tendência mundial 

de alta, haja vista o seu principal índice da bolsa de 
valores – Ibovespa – que, até ontem, 22/04, retomou 
os 80 mil pontos e acumula no mês uma recuperação 
de 10,5%, em que pese o declínio registrado de -30% 
no ano de 2020. No campo da política, o presidente 
discorreu que é destaque a troca no comando do 
Ministério da Saúde, em que foi nomeado um novo 
ministro que se diz alinhado com os pensamentos do 
presidente da República e que promete um plano de 
saída da quarentena. Ademais, aduziu que é destaque 
também o suposto atrito entre os três Poderes da 
República, a exemplo da decisão do STF que 
reconheceu a autonomia dos governos estaduais e 
municipais para dispor sobre as medidas de 
isolamento social, e da decisão que autorizou a 
abertura de inquérito para investigar os recentes 
protestos pró-ditadura, além da Câmara dos 
Deputados que aprovou o projeto de lei que assegura 
socorro financeiro com recursos federais aos estados 
e municípios para compensar a queda de 
arrecadação, sem exigir nenhuma contrapartida. Dito 
isso, ressaltou que essas e outras divergências estão 
contribuindo para o aumento das incertezas dos 
investidores sobre a economia brasileira que atreladas 
com a expectativa de redução da taxa Selic estão 
resultando em migração dos investimentos para ativos 
mais seguros, a exemplo do dólar, que ontem o seu 
preço de venda bateu um novo recorde de R$5,41. 
Sobre o mercado interno, o presidente discorreu que o 
governo também anunciou um conjunto de medidas 
que tem como objetivo a retomada do investimento 
público com a participação do setor privado – o plano 
Pró-Brasil – com a aplicação inicial de R$30 bilhões 
visando concluir obras públicas já iniciadas na 
tentativa de gerar um milhão de empregos e sustentar 
o crescimento econômico no período pós-Covid-19. 
Concluindo sua fala, em relação ao último relatório 
Focus, o presidente informou que os economistas 
estimam que o IPCA encerre o corrente ano em 2,23%, 
bem distante da meta de inflação fixada pelo CMN 
para este ano, que é de 4%, a taxa Selic em 3%, uma 
redução de 75 pontos em relação à Selic atual, e o PIB 
tenha uma retração de -2,96%. Ao pedir a palavra, 
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, membro 
do Comitê de Investimentos, falou que o tom de 
ameaça do presidente Donald Trump contra o Irã fez 
com que o mercado reagisse elevando o preço do 
petróleo. Passando para o segundo item da pauta, b) 
atualização acerca do comportamento da carteira 
de investimentos, o presidente do Comitê, em posse 
do relatório mensal de gestão de investimentos 
oriundo da Consultoria SMI, apresentou a 
performance da carteira do ISSM referente ao mês de 
março/2020, informando que a meta atuarial para o 
dito período foi de 0,55%, enquanto a rentabilidade da 
carteira do ISSM foi negativa, na ordem de -6,55%, 
com desempenho negativo tanto nos fundos de renda 
fixa quanto nos fundo de renda variável, 
especificamente o benchmark IMA-B que acumulou no 
aludido mês uma desvalorização de -6,97%, ao passo 
em que, no mesmo período, o Ibovespa acumulou uma 
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rentabilidade negativa de -29,9%, retornando aos 
73.019 pontos, mês em que a bolsa acionou por 6 
vezes o “circuit breaker” para conter quedas 
superiores a 10% em um só dia. Dito isso, o presidente 
ressaltou que embora a rentabilidade tenha sofrido 
uma queda abrupta nesse primeiro trimestre do ano, a 
exposição da carteira do ISSM em renda variável tem 
sido importante para o alcance da meta atuarial, pois a 
expectativa é de que a longo prazo a performance 
desse seguimento seja melhor do que os 
investimentos em renda fixa.  Concedida a palavra a 
ISIS LOBO DE SOUZA, assessora especial I, a 
mesma discorreu que, diante da alta volatilidade do 
mercado financeiro e das incertezas que pairam a 
economia, foi acertada a decisão do Comitê de 
Investimentos em manter a posição da carteira do 
ISSM, em atendimento às recomendações da 
Consultoria SMI e das ASSETs de diversos bancos 
que mantiveram contato com o Comitê nos últimos 
meses durante o processo contínuo de monitoramento 
da carteira. Com a fala, o gestor de recursos disse que 
neste ano a única alteração significativa na carteira de 
investimentos foi a movimentação de R$ 12 milhões do 
Fundo IRF-M1 para o Fundo IRF-M1+, ambos da 
Caixa Econômica Federal, consoante decisão 
consignada na ata da 7ª reunião extraordinária do 
Comitê, e quando se vê a rentabilidade de 4,36% no 
ano, observa-se que é superior à meta atuarial de 
1,98%, sendo, portanto, uma decisão acertada, haja 
vista que o referido benchmark é o único que tem tido 
um resultado notável até o presente momento. Dando 
prosseguimento à reunião, passando para o 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 do Comitê 
informou que não recebera nenhuma recomendação 
da Consultoria SMI devido ao momento ainda ser de 
cautela e de acompanhamento diário dos mercados. 
Com a palavra, o gestor de recursos, levando em 
consideração às últimas recomendações e os 
recentes acontecimentos no mercado financeiros, 
sugeriu a manutenção da atual posição da carteira, 
recomendando a alocação de novos recursos em IRF-
M1. Passando para o quarto item da pauta, 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, 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, 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 abril/2020 será realizado com os recursos do 
benchmark IRF-M1. Ato contínuo, 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. Por 
fim, no último item da pauta, g) o que ocorrer, a 
assessora especial ISIS LOBO DE SOUZA pediu a 
palavra para parabenizar os servidores envolvidos na 
renovação do Certif icado de Regularidade 
Previdenciária (CRP), em especial os servidores 
Carlos Henrique da Rocha Santos, Acácia Chaves 
Reis e Ana Clara Andrade de Almeida, que estiveram à 
frente desse feito.  Na oportunidade, o gestor de 
recursos e também superintendente do ISSM informou 
que assinou uma portaria mantendo a suspensão dos 
atendimentos e eventos no âmbito do Instituto, já 
prevista na Portaria nº 17/2020, de 16 de março de 
2020. E nada mais havendo passível de registro, o 
gestor de recursos e membro nato do Comitê de 
Investimentos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES, encerrou a reunião 
agradecendo a participação 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

Ernâni Bernardino Alves de Sena
Diretor Administrativo e Financeiro

Membro

Mateus Reissurreição da Silva
Secretário

Acácia Chaves Reis
Chefe de Gabinete

Convidada

Diego Silva de Souza
Analista em Seguro social – Economia

Convidado

ISIS LOBO DE SOUZA
Assessora Especial I

Convidada
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