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Atos do Poder Executivo
DECRETOS
DECRETO DE 04 DE MAIO DE 2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica
do Município, resolve:
REMANEJAR os cargos comissionados de suas
respectivas secretarias, para as secretarias designadas,
conforme relacionado abaixo:

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 01 DE JUNHO DE 2020.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE JUNHO DE 2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica
do Município, resolve:
EXONERAR FLORIANO FIALHO MACEDO, cadastro
831476, do cargo de Gerente, símbolo GES IV da
estrutura da Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA, em
01 de junho de 2020.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 01 DE JUNHO DE 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 04 DE MAIO DE 2020.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 02 DE JUNHO DE 2020

DECRETO DE 01 DE JUNHO DE 2020

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

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica
do Município, resolve:
EXONERAR RALFE SOUSA DA CRUZ cadastro
828821, do cargo de Assessor Técnico I, símbolo GES II
da estrutura da Secretaria do Desenvolvimento da
Agricultura e Pesca – SEDAP, em 01 de junho de 2020.

MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180

NOMEAR JULIANA ALCÂNTARA BUIQUE, no cargo de
Assessor Especial I, símbolo GAE I da estrutura da
Secretaria de Governo – SEGOV, em 02 de junho de
2020.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 02 DE JUNHO DE 2020.

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
Dados: 2020.08.20 13:23:46 -03'00'
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ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 22 DE JUNHO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições
legais, que lhe são conferidas pela Constituição
Federal e pela Lei Orgânica do Município, resolve:
DESTITUIR A PEDIDO GUSTAVO JORGE DE
ARAUJO SILVA, cadastro n°. 830788, da função de
Confiança de Vice-Diretor de Unidade Escolar II,
FCE V-B, da Escola Municipal Luis Pereira Costa,
da estrutura da Secretaria da Educação - SEDUC,
em 22 de junho de 2020.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 22 DE JUNHO DE 2020.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 23 DE JUNHO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições
legais, que lhe são conferidas pela Constituição
Federal e pela Lei Orgânica do Município, resolve:
DESTITUIR ALINE DE OLIVEIRA NEVES, cadastro
n°. 60873, da função de Confiança de Diretora de
Unidade Escolar II, FCE II-A, da Escola Municipal Luis
Pereira Costa, da estrutura da Secretaria da Educação
- SEDUC, em 23 de junho de 2020.
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DECRETO DE 01 DE JULHO DE 2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições
legais, que lhe são conferidas pela Constituição
Federal e pela Lei Orgânica do Município, resolve:
EXONERAR DIEGO ARTHUR ALVES DOS
SANTOS, cadastro 831655, do cargo de Assessor
Técnico II, símbolo GAS II, da estrutura da
Secretaria do Desenvolvimento Econômico –
SEDEC, em 01 de julho de 2020.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 01 DE JULHO DE 2020.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE JULHO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições
legais, que lhe são conferidas pela Constituição
Federal e pela Lei Orgânica do Município, resolve:
NOMEAR NELSON RODRIGUES DO
NASCIMENTO, no cargo de Gerente, símbolo GES
IV da estrutura da Secretaria de Infraestrutura SEINFRA, em 01 de julho de 2020.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 01 DE JULHO DE 2020.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 23 DE JUNHO DE 2020.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO DE 03 DE JULHO DE 2020

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições

MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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legais, que lhe são conferidas pela Constituição
Federal e pela Lei Orgânica do Município, resolve:
NOMEAR DEIVISON DE OLIVEIRA SIMÕES, no
cargo de Supervisor, símbolo CC III, na estrutura da
Secretaria de Saúde - SESAU, em 03 de julho de
2020.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 03 DE JULHO DE 2020.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO
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O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei
Municipal nº 873 de 04 de abril de 2008, que dispõe
sobre o plano de carreira e vencimentos dos
servidores do magistério públicos do município de
Camaçari, e Decreto Municipal nº 4742 de 09 de
abril de 2009, que regulamenta a promoção
funcional e,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos
legais para a concessão do benefício conforme
comprovação nos autos do Processo Administrativo
nº 02560.11.02.904.2019,
RESOLVE

DECRETO DE 14 DE JULHO DE 2020

PROMOVER o (a) servidor (a)
ANA CECILIA
VIEIRA RODRIGUES, matricula nº 63784, lotado (a)
na Secretaria da Educação - SEDUC, de
PROFESSOR NÍVEL I para PROFESSOR NÍVEL II,
com data retroativa a30 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 e pela Lei Orgânica do Município, resolve:

GABINETE DO SECRETÁRIO DA
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM18 DE FEVEREIRO DE 2020.

NOMEAR ROOSEMBERG JOSÉ DA SILVA, no
cargo de Secretário Executivo III, símbolo GAS V da
estrutura da Secretaria da Administração - SECAD,
em 14 de julho de 2020.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 14 DE JULHO DE 2020.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

SECAD

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 00033/2020
DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020

MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 00074/2020
DE 09 DE JULHO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 874 de
04 de abril de 2008, que dispõe sobre o plano de carreira,
cargos e vencimentos dos servidores públicos do quadro
de provimento efetivo da administração direta do
município de Camaçari, e Decreto Municipal nº 4742 de
09 de abril de 2009, que regulamenta a promoção
funcional e,,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão do benefício conforme comprovação
nos autos do Processo Administrativo nº
01189.11.02.904.2020,

RESOLVE

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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PROMOVER o (a) servidor (a) LUCIANA JESUS
DOS SANTOS DE CARVALHO, matricula nº
830166, lotado (a) na Secretaria da Saúde - SESAU,
de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NÍVEL I
para AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NÍVEL
II, com data retroativa a29 DE MAIO DE 2020.
GABINETE DO SECRETÁRIO DA
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM09 DE JULHO DE 2020.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA Nº515/2020
DE 09 DE JULHO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais e de acordo com o
constante na Lei nº 407 de 30 de agosto de 1998,
art. 110 e,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos
legais para a concessão do benefício conforme
comprovação nos autos do Processo Administrativo
nº 01235.11.02.895.2020,
RESOLVE
PRORROGAR A LICENÇA SEM VENCIMENTOS
concedida através do decreto de 06 de agosto de
2018, a pedidoda servidora MÁRCIA FERREIRA
DOS SANTOS, matrícula nº9017,ocupante do
cargo de provimento efetivo/estatutário de
Professor II 20 horas, lotada na Secretaria da
Educação- SEDUC, pelo período de 24 (vinte e
quatro) meses, a partir de16 de agosto de 2020.
GABINETE DO SECRETÁRIO DA
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, 09 DE JULHO DE 2020.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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PORTARIA Nº 00049/2020
DE 16 DE JUNHO DE 2020
O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei
Municipal nº 874 de 04 de abril de 2008, que dispõe sobre
o plano de carreira, cargos e vencimentos dos servidores
públicos do quadro de provimento efetivo da
administração direta do município de Camaçari, e
Decreto Municipal nº 4742 de 09 de abril de 2009, que
regulamenta a promoção funcional e,,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão do benefício conforme comprovação
nos autos do Processo Administrativo nº
01089.1.02.904.2020,
RESOLVE
PROMOVER o (a) servidor (a) LILIA ALVES DOS
SANTOS, matricula nº829959, lotado (a) naSecretaria da
Saúde - SESAU, de AGENTE DE COMBATE AS
ENDEMIAS NÍVEL I para AGENTE DE COMBATE AS
ENDEMIAS NÍVEL II, com data retroativa a 07 DE MAIO
DE 2020.
GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 16 DE JUNHO DE
2020.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA Nº516/2020
DE 27 DE JULHO DE 2020
O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais e de acordo com o
constante na Lei nº 407 de 30 de agosto de 1998, art. 110
e,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão do benefício conforme comprovação
nos autos do Processo Administrativo nº
01291.11.02.895.2020,
RESOLVE
PRORROGAR A LICENÇA SEM VENCIMENTOS
concedida através do decreto de 28 de fevereiro de 2018,
a pedido da servidora RILZA MEIRE DOS SANTOS
CRUZ, matrícula nº61098,ocupante do cargo de
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
Dados: 2020.08.20 13:26:36 -03'00'
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provimento efetivo/estatutário de Professor II, lotada na
Secretaria da Educação- SEDUC,pelo período de 24
(vinte e quatro) meses, com data retroativa a03 de abril
de 2020.
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para a concessão do benefício conforme comprovação
nos autos do Processo Administrativo nº
01751.11.02.893.2020,
RESOLVE

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº517/2020
DE 27 DE JULHO DE 2020
O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais e de acordo com o
constante na Lei nº 407 de 30 de agosto de 1998, art. 110
e,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão do benefício conforme comprovação
nos autos do Processo Administrativo nº
00522.11.02.895.2020,
RESOLVE
PRORROGAR A LICENÇA SEM VENCIMENTOS
concedida através do decreto de 24 de maio de 2018, a
pedido da servidora LENILDA PITA DA SILVA, matrícula
nº8746,ocupante do cargo de provimento
efetivo/estatutário de Professor III, lotada na Secretaria
da Educação- SEDUC, pelo período de 24 (vinte e
quatro) meses, a partir de02 de junho de 2020.
GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 27 DE JULHO DE
2020.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

AFASTAR o (a) servidor (a) VILMA MARIA BRITO DE
SOUSA BATISTA, 1matricula nº 9657, ocupante do cargo
de provimento efetivo/estatutário de Agente Comunitario
de Saude, lotado (a) na Secretaria da Saúde - SESAU,
pelo período de 03 (três) meses, sem prejuízo de sua
remuneração, em virtude do (a) mesmo (a) concorrer ao
Pleito Eleitoral de 2020, para o cargo de Vice-Prefeita, a
partir de 15 de agosto de 2020.
GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 13 DE AGOSTO DE
2020.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DA SAUDE

SEINFRA

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 27 DE JULHO DE
2020.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA DA INFRAESTRURURA

ORDEM DE SERVIÇO
Pela presente Ordem de Serviço autorizamos a Empresa
QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, CNPJ
05.647.206/0001-21 a iniciar a execução dos serviços de
requalificação de pavimento com Asfalto Modificado por
Polímero para recapeamento sobre pavimentos em vias
da Sede e dos Distritos de Abrantes e Monte Gordo –
Município de Camaçari, Bahia, LOTE V, conforme
contrato 0415/2020.

PORTARIA Nº 00036
DE 13 DE AGOSTO DE 2020
O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas
pela Constituição Federal, Lei complementar nº 64 de 18
de maio de 1990, Lei nº 13.165 de 29 de setembro de
2015 e Emenda Constitucional nº 107/2020 de 02 de
julho de 2020,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais

MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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Fica designado, na função de Fiscal da Obra, o servidor
Jeferson Costa Marinho, cadastro 83099-9, com os
poderes e obrigações previstas na Lei Federal 8.666/93 e
estipuladas no Contrato, autorizado a emitir as ordens de
serviços parciais.
Camaçari, 05 de agosto de 2020
Ciente
Joselene Cardim Barbosa Souza
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

Diário Oficial do
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ORDEM DE SERVIÇO
Pela presente Ordem de Serviço autorizamos a
Empresa LIGA ENGENHARIA LTDA, CNPJ
15.270.565/0001-20 a iniciar a execução dos serviços
de requalificação de pavimento com Asfalto
Modificado por Polímero para recapeamento sobre
pavimentos em vias da Sede e dos Distritos de
Abrantes e Monte Gordo – Município de Camaçari,
Bahia, LOTE III, conforme contrato 0414/2020.

Guilherme Carmo Sampaio de Araújo
QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

ORDEM DE SERVIÇO
Pela presente Ordem de Serviço autorizamos a Empresa
PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA,
CNPJ 03.174.004/0001-84 a iniciar a execução dos
serviços de requalificação de pavimento com Asfalto
Modificado por Polímero para recapeamento sobre
pavimentos em vias da Sede e dos Distritos de Abrantes
e Monte Gordo – Município de Camaçari, Bahia, LOTE I,
conforme contrato 0412/2020.

Fica designado, na função de Fiscal da Obra, o
servidor Jeferson Costa Marinho, cadastro 83099-9,
com os poderes e obrigações previstas na Lei Federal
8.666/93 e estipuladas no Contrato, autorizado a
emitir as ordens de serviços parciais.
Camaçari, 05 de agosto de 2020
Ciente
Joselene Cardim Barbosa Souza
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA
Fabricio Pontes Ribeiro Lima
LIGA ENGENHARIA LTDA
Fica designado, na função de Fiscal da Obra, o servidor
Jeferson Costa Marinho, cadastro 83099-9, com os
poderes e obrigações previstas na Lei Federal 8.666/93 e
estipuladas no contrato, autorizado a emitir as ordens de
serviços parciais.
Camaçari, 05 de agosto de 2020
Ciente
Joselene Cardim Barbosa Souza
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA
Maria Gorete de Araújo Oliveira
PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180

ORDEM DE SERVIÇO
Pela presente Ordem de Serviço autorizamos a
Empresa EBRAE EMPRESA BRASILEIRA DE
ENGENHARIA LTDA, CNPJ 86.766.961/0001-27 a
iniciar a execução dos serviços de requalificação de
pavimento com Asfalto Modificado por Polímero
para recapeamento sobre pavimentos em vias da
Sede e dos Distritos de Abrantes e Monte Gordo –
Município de Camaçari, Bahia, LOTE VI, conforme
contrato 0416/2020.

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
Dados: 2020.08.20 13:27:18 -03'00'
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PORTARIA N° 107/2020
DE 03 DE AGOSTO DE 2020
A Secretária Municipal da Infraestrutura de Camaçari,
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhes
são conferidas por lei,
RESOLVE

Fica designado, na função de Fiscal da Obra, o servidor
Jeferson Costa Marinho, cadastro 83099-9, com os
poderes e obrigações previstas na Lei Federal 8.666/93 e
estipuladas no Contrato, autorizado a emitir as ordens de
serviços parciais.

Designar o servidor Jeferson Costa Marinho,
Engenheiro Civil, cadastro 830999, CREA 66608-D,
CPF 825.802.005-68 para fiscalizar a execução dos
serviços de requalificação de pavimento com Asfalto
Modificado por Polímero para recapeamento sobre
pavimentos em vias da Sede e dos Distritos de
Abrantes e Monte Gordo – Município de Camaçari,
Bahia, conforme contrato 0414/2020, LOTE III.
Publique-se e cumpra-se.

Camaçari, 05 de agosto de 2020
Ciente
Joselene Cardim Barbosa Souza
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA
Cristiana Maria Fraga Limoeiro
EBRAE EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA
LTDA

PORTARIA N° 105/2020
DE 03 DE AGOSTO DE 2020

A Secretária Municipal da Infraestrutura de Camaçari,
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhes são
conferidas por lei,
RESOLVE
Designar o servidor Jeferson Costa Marinho, Engenheiro
Civil, cadastro 830999, CREA 66608-D, CPF
825.802.005-68 para fiscalizar a execução dos serviços
de requalificação de pavimento com Asfalto Modificado
por Polímero para recapeamento sobre pavimentos em
vias da Sede e dos Distritos de Abrantes e Monte Gordo –
Município de Camaçari, Bahia, conforme contrato
0412/2020, LOTE I.
Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 03 de
agosto de 2020
Joselene Cardim Barbosa Souza
Secretária da Infraestrutura
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Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 03 de
agosto de 2020
Joselene Cardim Barbosa Souza
Secretária da Infraestrutura

PORTARIA N° 108/2020
DE 03 DE AGOSTO DE 2020
A Secretária Municipal da Infraestrutura de Camaçari,
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhes
são conferidas por lei,
RESOLVE
Designar o servidor Jeferson Costa Marinho,
Engenheiro Civil, cadastro 830999, CREA 66608-D,
CPF 825.802.005-68 para fiscalizar a execução dos
serviços de requalificação de pavimento com Asfalto
Modificado por Polímero para recapeamento sobre
pavimentos em vias da Sede e dos Distritos de
Abrantes e Monte Gordo – Município de Camaçari,
Bahia, conforme contrato 0415/2020, LOTE V.
Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 03 de
agosto de 2020
Joselene Cardim Barbosa Souza
Secretária da Infraestrutura
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PORTARIA N° 109/2020
DE 03 DE AGOSTO DE 2020
A Secretária Municipal da Infraestrutura de Camaçari,
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhes são
conferidas por lei,
RESOLVE
Designar o servidor Jeferson Costa Marinho, Engenheiro
Civil, cadastro 830999, CREA 66608-D, CPF
825.802.005-68 para fiscalizar a execução dos serviços
de requalificação de pavimento com Asfalto Modificado
por Polímero para recapeamento sobre pavimentos em
vias da Sede e dos Distritos de Abrantes e Monte Gordo –
Município de Camaçari, Bahia, conforme contrato
0416/2020, LOTE VI.
Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 03 de
agosto de 2020

SEHAB

Joselene Cardim Barbosa Souza
Secretária da Infraestrutura

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

PORTARIA Nº 11/2020
AUTO DE DEMARCAÇÃO URBANÍSTICA
Procedimento nº 00264.20.01.955.2020
Matrícula: 6636 – REGISTRO DE IMÓVEIS DE MATA DE
SÃO JOÃO
A SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI no uso das atribuições que lhe conferem o
Decreto nº 7034/2019, e considerando o que consta do
expediente administrativo em epígrafe, da Secretaria
Municipal de Habitação, FAZ SABER que o terreno
urbano localizado no bairro Nova Vitória, neste
Município,com as seguintes características, dimensões e
confrontações;
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P01,
definido pelas coordenadas E 574.425,7932 m e N
8.596.659,1455 m. Deste ponto segue-se confrontando
com o
Morro da Manteiga, com azimute de 118º 19' 46,85" e
distância de 37,27 m até o vértice P02, definido pelas
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coordenadas E 574.458,601683 m e N
8.596.641,458162 m. Deste ponto segue-se
confrontando com o Morro da Manteiga, com azimute
de 157º 46' 12,79" e distância de 38,11 m até o vértice
P03, definido pelas coordenadas E 574.473,021504 m e
N 8.596.606,175904 m. Deste ponto segue-se
confrontando com o Morro da Manteiga, com azimute
de 162º 54' 11,63" e distância de 46,75 m até o vértice
P04, definido pelas coordenadas E 574.486,766635 m e
N 8.596.561,487689 m. Deste ponto segue-se
confrontando com o Morro da Manteiga, com azimute
de 231º 11' 47,92" e distância de 52,85 m até o vértice
P05, definido pelas coordenadas E 574.445,572912 m e
N 8.596.528,363113 m. Deste ponto segue-se
confrontando com o Morro da Manteiga, com azimute
de 253º 58' 37,85" e distância de 111,23 m até o vértice
P06, definido pelas coordenadas E 574.338,6609 m e N
8.596.497,6605 m. Deste ponto segue-se confrontando
com o Morro da Manteiga, com azimute de 254º 29'
34,83" e distância de 126,8 m até o vértice P07, definido
pelas coordenadas E 574.216,476361 m e N
8.596.463,759671 m. Deste ponto segue-se
confrontando com casas do bairro Nova Vitória, com
azimute de 339º 34' 51,85" e distância de 3,87 m até o
vértice P08, definido pelas coordenadas E
574.215,123426 m e N 8.596.467,393926 m. Deste
ponto segue-se confrontando com casas do bairro
Nova Vitória, com azimute de 255º 18' 22,55" e
distância de 47,28 m até o vértice P09, definido pelas
coordenadas E 574.169,380433 m e N
8.596.455,398821 m. Deste ponto segue-se
confrontando com a Rua Maria Meira, com azimute de
355º 34' 39,97" e distância de 89,38 m até o vértice P10,
definido pelas coordenadas E 574.162,4881 m e N
8.596.544,5206 m. Deste ponto segue-se confrontando
com casas do bairro Nova Vitória, com azimute de 74º
13' 16,03" e distância de 67,16 m até o vértice P11,
definido pelas coordenadas E 574.227,11741 m e N
8.596.562,783124 m. Deste ponto segue-se
confrontando com casas do bairro Nova Vitória, com
azimute de 20º 53' 8,89" e distância de 6,66 m até o
vértice P12, definido pelas coordenadas E
574.229,493887 m e N 8.596.569,011131m. Deste ponto
segue-se confrontando com casas do bairro Nova
Vitória, com azimute de 347º 6' 8,83" e distância de
18,72 m até o vértice P13, definido pelas coordenadas E
574.225,313462 m e N 8.596.587,267418 m. Deste
ponto segue-se confrontando com o Morro da Manteiga,
com azimute de 74º 1' 6,76" e distância de 127,04 m até o
vértice P14, definido pelas coordenadas E
574.347,445372 m e N 8.596.622,245405 m. Deste
ponto segue-se confrontando com o Morro da Manteiga,
com azimute de 27º 20' 43,78" e distância de 20,93 m até
o vértice P15, definido pelas coordenadas E
574.357,062334 m e N 8.596.640,841681 m. Deste
ponto segue-se confrontando com o Morro da Manteiga,
com azimute de 75º 5' 15,10" e distância de 71,12 m até o
vértice P01, Vértice inicial da descrição deste perímetro.
Ao todo a poligonal possui 36.462,50 m2. Todas as
coordenadas aqui descritas estão Georreferenciadas ao
Sistema Geodésico Oficial Brasileiro SIRGAS 2000 UTM
Zona 24 Sul.
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Registrada no Registro de Imóveis do Município de Mata
de São João sob a matrícula n°6636, em nome do
Município de Camaçari, FOI DEMARCADO pela equipe
técnica da Secretaria de Habitação deste Município,
conforme planta e memorial descritivo que contém: a) as
medidas perimetrais; b) a área total; c) as coordenadas
georreferenciadas dos vértices definidores de seus
limites; ; nos termos do §1º do art. 12 do Decreto nº
9.310/18); e certidão do Registro Imobiliário, que seguem
anexos e integram o presente Auto de Demarcação para
fins de REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIADE INTERESSE
SOCIAL, nos termos da Lei Federal nº 13.465/17, do
Decreto nº 9.310/18; da Lei Federal nº10.257/01, da Lei
Municipal nº 1596/2019.

Quinta-feira
20 de Agosto de 2020 - Ano XVIII
Nº 1485 - Pagina. 09 de 22

Edital de Pregão nº 001/2017 (Presencial) - em
cumprimento ao contrato ou instrumento equivalente,
contendo no mínimo 01 (uma) assinatura dos servidores
relacionados no Art. 3°.
Art. 3° - NOMEAR para compor a referida Comissão,
os seguintes servidores:

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE
GABINETE DA SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 11 DE AGOSTO DE 2020.
VIVIAN ANGELIM FERREIRA
SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 01 DE
ABRIL DE 2020.

SESP

ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO
Secretário de Serviços Públicos

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PORTARIA 006/2020
DE 01 DE ABRIL DE 2020
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
Art. 1° - CONSTITUIR a Comissão de responsável pela
fiscalização, atesto da despesa e por avaliar a prestação
de serviços sob demanda para execução de atividades
relativas à segurança, resgate e prevenção de
acidentes(salva vidas), para garantir a segurança dos
banhistas na orla do Município de Camaçari, Bahia, em
conformidade com o anexo I do edital do pregão
presencial nº 001/2017- e a proposta da contratada,
estabelecido entre a MAP Sistema de serviços Ltda e a
Prefeitura Municipal de Camaçari.
Art. 2° - ESTABELECER que a Comissão de que se trata
o Art. 1° terá competência:
I – fiscalizar, no que diz respeito a atesto da despesa,
quantidade e qualidade da prestação de serviços sob
demanda para execução de atividades relativas à
segurança, resgate e prevenção de acidentes(salva
vidas), para garantir a segurança dos banhistas na orla
do Município de Camaçari, de acordo com o Anexo I do
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS
PRIMEIRO
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
0 2 8 9 / 2 0 2 0 C O N T R ATA N T E : M U N I C Í P I O D E
CAMAÇARI. CONTRATADA: METRO ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA. DO OBJETO: Este Termo Aditivo
tem por finalidade alterar a
clausula quinta DO
CONTRATO N°0289/2020 DO PRAZO: O contrato
descrito na cláusula anterior fica prorrogado por mais 4 (
quatro) meses, de modo que a partir de 09 de setembro de
2020, passará a viger ate 09 de janeiro de 2021. DA
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas em pleno vigor
as demais Cláusulas e disposições do Contrato originário
e seus termos aditivos não modificadas por este
instrumento. aditivo não modificadas por este
instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari, 12 de agosto
de 2020. JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA.
MUNICÍPIO. METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA
LTDA.CONTRATADA
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
2 6 2 / 2 0 1 8 . C O N T R ATA N T E : M U N I C Í P I O D E
CAMAÇARI. CONTRATADA: JESICA CARVALHO DA
SILVA ME. LTDA. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem
por finalidade alterar a
clausula Terceira DO
CONTRATO N°262/2018 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
2020, passará a viger ate 09 de agosto de 2021. 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), conforme
primeiro termo aditivo ao contrato n°262/2018, o qual
permanece inalterado, não sendo devido qualquer
reajuste durante o prazo de vigência especificado na
clausula anterior, renunciando a parte a qualquer tipo de
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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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; elemento de despesas 33903900 e fonte:
6102000/0114000. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem
inalteradas em pleno vigor as demais Cláusulas e
disposições do Contrato originário e seus termos aditivos
não modificadas por este instrumento. aditivo não
modificadas por este instrumento. DA ASSINATURA:
Camaçari, 17 de julho de 2020. LUIZ EVANDRO VARGAS
DUPLAT. MUNICÍPIO. JESICA CARVALHO DA SILVA
ME. CONTRATADA.
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
4 6 7 / 2 0 1 9 . C O N T R ATA N T E : M U N I C Í P I O D E
CAMAÇARI. CONTRATADA: CONSTRUTORA
JOTAELE LTDA - EPP. DO OBJETO: Este Termo Aditivo
tem por finalidade alterar a
clausula quinta DO
CONTRATO N°467/2019. DO PRAZO: O contrato
descrito na cláusula anterior fica prorrogado por mais 4 (
quatro) meses, de modo que a partir de 02 de setembro de
2020, passará a viger ate 02 de janeiro de 2021. DA
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas em pleno vigor
as demais Cláusulas e disposições do Contrato originário
e seus termos aditivos não modificadas por este
instrumento. aditivo não modificadas por este
instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari, 12 de agosto
de 2020. JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA.
MUNICÍPIO. CONSTRUTORA JOTAELE LTDA EPP.CONTRATADA
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0267/2014.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.
CONTRATADA: VARGAS PATRIMONIAL LTDA. DO
OBJETO: O Presente Termo Aditivo tem por finalidade
alterar a
CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO
N°0267/2014DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula
anterior fica prorrogado por mais 12( DOZE) meses, de
modo que a partir de 09 de setembro de 2020, passará a
viger ate 02 de setembro de 2021. DO PREÇO: Em virtude
do contrato original n°0267/2014 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$
72.000,00( setenta e dois mil reais) e o valor mensal de R$
6.000,00( seis mil reais), que permanecem inalterados,
não sendo devido qualquer reajuste durante o prazo de
vigência especificado na clausula 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: 2008, ELEMENTO
DE DESPESAS: 33.90.39.00 e fonte: 0100000. DA
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas em pleno vigor
as demais Cláusulas e disposições do Contrato originário
e seus termos aditivos não modificadas por este
instrumento. aditivo não modificadas por este instrumento.
DA ASSINATURA: Camaçari, 07 de agosto de 2020.
JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA. MUNICÍPIO.
VAGAS PATRIMONIAL LTDA.LOCADORA
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TERMO DE RETI – RATIFICAÇÃO
AO CONTRATO Nº. 420/2020
(Processo Administrativo nº. 01398.11.07.611.2019)
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, representado neste ato pelo
Secretário de Governo, Sr. JOSÉ GAMA NEVES, no uso de
suas atribuições, re-ratifica o o Contrato, decorrente de
Licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO Nº.
0239/2019, para Registro de Preços, conforme Ata de
Registro de Preços nº. 0425/2019, cujo Objeto é a
Contratação de Ata de Registro de Preço para a
Contratação de empresa
especializada em
fornecimento de fogos de artifícios e serviço de
montagem, execução e desmontagem de Show
pirotécnico, para atender os eventos realizados pela
Administração Pública incluindo os festejos do
réveillon 2021 no município, Edital da licitação.
ONDE SE LÊ:
CONTRATAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE
VEICULOS PARA ATENDER EVENTOS REALIZADOS E
APOIADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES
PREVISTAS, CONFORME ANEXO I DO EDITAL DA
LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE
LEIA-SE:
CONTRATAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PA R A A C O N T R ATA Ç Ã O D E E M P R E S A
ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE FOGOS DE
ARTIFÍCIOS E SERVIÇO DE MONTAGEM, EXECUÇÃO E
DESMONTAGEM DE SHOW PIROTÉCNICO, PARA
ATENDER OS EVENTOS REALIZADOS PELA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INCLUINDO OS FESTEJOS
DO RÉVEILLON 2021 NO MUNICÍPIO, EDITAL DA
LICITAÇÃO.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições
do referido documento.
Camaçari, 20 de agosto de 2020.
JOSÉ GAMA NEVES
SECRETÁRIO DE GOVERNO

DICOMP
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DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

AVISO DE RETIFICAÇÃO
A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL
informa que na publicação do ATA DE REGISTRO DE
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PREÇOS N.º 0437/2020 – PREGÃO N.º 0073/2020
(ELETRÔNICO) – COMPEL, veiculada no Diário Oficial
do Município n.º 1473 do dia 04/08/2020,
Onde se lê: (...) LOTE 06 (FRALDA DESCARTÁVEL
GERIÁTRICA, TAMANHO EXTRA GRANDE) VALOR
UNITÁRIO: R$ 1,00 (um real); VALOR GLOBAL: R$
58.800,00 (cinquenta e oito mil e oitocentos reais).
(...).
Leia-se: (...) LOTE 03 (FRALDA DESCARTÁVEL
G E R I Á T R I C A , TA M A N H O G R A N D E ) VA L O R
UNITÁRIO: R$ 0,97 (noventa e sete centavos); VALOR
GLOBAL: R$ 931.200,00 (novecentos e trinta e um mil
e duzentos reais). (...).

HOMOLOGAÇÃO E ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO A Secretaria da Educação – SEDUC, no uso de suas
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 043/2020
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o Registro de
Preço para aquisição de gêneros alimentícios (carne de
frango tipo coxa e sobrecoxa, Peito de frango com osso,
Copa lombo suíno e bisteca suína), destinados à
alimentação escolar nas creches e Unidades Escolares
da Rede Municipal de Ensino do município de CamaçariBA. LOTE 02: PROMITENTE FORNECEDOR: TOP
FRUTAS COMÉRCIO E REPRESENTACOES EIRELI –
ME; VALOR GLOBAL: R$ 440.280,00 (quatrocentos e
quarenta mil duzentos e oitenta reais). LOTE 03:
PROMITENTE FORNECEDOR: TRASMONTANO
ATACADO E DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP; VALOR
GLOBAL: R$ 234.960,00 (duzentos e trinta e quatro
mil novecentos e sessenta reais). DATA DA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 11/08/2020.
NEURILENE MARTINS RIBEIRO – SECRETÁRIA DA
EDUCAÇÃO.
LOTES: 01 E 04 – FRACASSADOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0473/2020 –
PREGÃO Nº 043/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL.
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de gêneros
alimentícios (carne de frango tipo coxa e sobrecoxa,
Peito de frango com osso, Copa lombo suíno e bisteca
suína), destinados à alimentação escolar nas creches e
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino do
município de Camaçari-BA; LOTE 02 (CARNE DE PEITO
DE FRANGO COM OSSO CONGELADA);
QUANTIDADE: 36.000; UF: KG; PREÇO UNITÁRIO: R$
12,23 (doze reais e vinte e três centavos).
PROMITENTE FORNECEDOR: TOP FRUTAS
COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI – ME.
DATA DA ASSINATURA: 11/08/2020. NEURILENE
MARTINS RIBEIRO – SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0474/2020 –
PREGÃO Nº 043/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL.
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OBJETO: Registro de Preço para aquisição de gêneros
alimentícios (carne de frango tipo coxa e sobrecoxa,
Peito de frango com osso, Copa lombo suíno e bisteca
suína), destinados à alimentação escolar nas creches e
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino do
município de Camaçari-BA; LOTE 03 (COPA LOMBO
SUÍNO);QUANTIDADE: 12.000; UF: KG; PREÇO
UNITÁRIO: R$ 19,58 (dezenove reais e cinquenta e
oito centavos). PROMITENTE FORNECEDOR:
TRASMONTANO ATACADO E DISTRIBUIDORA
EIRELI – EPP. DATA DA ASSINATURA: 11/08/2020.
NEURILENE MARTINS RIBEIRO – SECRETÁRIA DA
EDUCAÇÃO.

ISSM
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INSTITUTO DE SEGURIDADE
DO SERVIDOR MUNICIPAL

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2020
Aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e
vinte, às 15h00min, por intermédio da plataforma de
comunicação Google Meet, 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)
aprovação das atas das 21°, 22°, 23° e 24° reuniões
extraordinárias; b) atualização acerca do cenário
macroeconômico das expectativas de mercado; c)
atualização acerca do comportamento da carteira de
investimentos; d) apresentação dos pareceres
relacionados aos investimentos propostos para o
mês em curso com indicações de estratégias a serem
seguidas pelo ISSM; e) 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; f) decisão sobre resgastes necessários para
o pagamento dos benefícios previdenciários e
demais execuções orçamentárias; g) decisão sobre a
aplicação dos novos recursos a serem repassados; e
h) o que ocorrer. Aberta a reunião, o gestor de recursos
e membro nato do Comitê de Investimentos, PEDRO
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JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES,
colocou em votação a aprovação das redações das atas
das 21°, 22°, 23° e 24° reuniões extraordinárias, as quais
foram previamente disponibilizadas através da
plataforma de comunicação WhatsApp, oportunidade em
que, após lidas e achadas em conforme, foram
aprovadas, à unanimidade, pelos presentes, ficando a
cargo do secretário a obtenção das respectivas
assinaturas e posterior publicação das mesmas nos
meios oficiais. Em seguida, passando para o segundo
item da pauta, b) atualização acerca do cenário
macroeconômico das expectativas de mercado, o
gestor de recursos concedeu a palavra ao presidente do
Comitê de Investimentos, DIEGO RODRIGUES DE
MAGALHÃES, o qual, na oportunidade, teceu breves
considerações sobre o mercado financeiro mundial que
repercute o otimismo pela recuperação econômica em
países e regiões que já passaram pela quarentena,
diminuindo os temores de uma segunda onda de
contágios pelo “coronavírus”, principalmente nas regiões
que foram mais afetadas com grande número de mortes
pela Covid-19. Ressaltou que os dados promissores de
uma variedade de candidatos a vacinas contra a Covid19 têm reduzido os temores sobre a pandemia, a
despeito dos dados recentes que apontam mais de 14
milhões de pessoas infectadas e mais de 610 mil óbitos
no mundo, sendo que no Brasil já totaliza mais de 2
milhões de infectados e 80 mil óbitos, em que pese o
número de casos e óbitos diários esteja aparentemente
estável. Sobre os mercados globais, falou que os
mesmos estão em tendência de alta em razão da injeção
de liquidez pelos bancos centrais de todo o mundo e
pelas taxas de juros estarem próximas de zero, fazendo
com que os investidores que estão no mercado de renda
fixa migrem seus recursos para o mercado de ativos
reais, o que está ocasionando o movimento de alta nos
preços e distorcendo a relação entre a economia e o
mercado financeiro. Alegou que esse descolamento da
bolsa em relação à economia real tem provocado um
ambiente de descrença por alguns analistas sobre a
sustentabilidade desse desempenho, ao passo que no
Brasil o ministro Paulo Guedes tem sido enfático em
apostar suas fichas e convicções de que a recuperação
da atividade econômica se dará no conceito “V”. Aduziu
que a melhora no ambiente político no Brasil tem
motivado uma forte redução de prêmio em todos os
vértices da curva, fazendo com que o mercado esteja
precificando menos risco de crédito no país e, como
consequência, os investidores estão retirando prêmio da
curva de juros, trazendo resultados positivos tanto para a
renda fixa quanto para a renda variável. No entanto,
ressaltou que as assessorias financeiras alertam sobre a
inclinação na curva de juros que segue elevada e
evidencia ainda a cautela com o cenário fiscal de longo
prazo. Sobre o mercado financeiro interno, informou que
o principal índice da bolsa de valores retomou ontem, dia
20/07, os 104.426 pontos, acumulando no mês uma
valorização de 9,86%, em que pese o declínio registrado
de -9,7% no ano de 2020. Discorreu que a retomada da
discussão da reforma tributária foi recebida com grande
otimismo pelos investidores, pois sinalizou o
comprometimento do governo em seguir com a agenda
de reformas, tendo, inclusive, o ministro Paulo Guedes
prometido de enviar nesta terça, dia 21/07, a primeira
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fase do projeto de reforma tributária ao presidente do
Senado Federal, Davi Alcolumbre. Segundo o ministro,
há mais três fases de propostas de reforma tributária que
serão apresentadas gradualmente, sendo que entre as
medidas propostas estão a unificação da cobrança do
PIS e Cofins e a implementação de um imposto sobre
pagamentos digitais, que incidirá sobre as transações
financeiras que ocorrem de forma digital. Discorreu,
ainda, que, em defesa das propostas apresentadas, o
presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, avalia
que essa tributação não só pode contribuir na
desoneração da folha de pagamento para até um salário
mínimo, como também pode financiar o novo programa
de renda mínima em estudo pelo Palácio do Planalto, o
Renda Brasil, que deverá substituir o programa Bolsa
Família. Conforme Relatório de Mercado Focus
divulgado ontem, dia 20/07, o presidente do Comitê disse
que a expectativa para o PIB deste ano é de retração de
–5,95% ante os –6,51%, o que representa uma melhora
da projeção apresentada na última reunião ordinária em
relação ao mês anterior. Já no caso da taxa Selic, disse
que a expectativa dos economistas é de que o Banco
Central do Brasil (Bacen) corte mais 0,25 pontos
percentuais, levando a Selic dos atuais 2,25% para
2,00% até o mês de dezembro do corrente ano. Concluiu
sua fala dizendo que a expectativa é de que o IPCA
encerre o ano em 1,72%, projeção de ajuste para cima
ante 1,60% da projeção apresentada no relatório
passado. Ao retomar a palavra, o gestor de recursos
disse que percebe uma recuperação expressiva da bolsa
de valores que tem refletido na carteira de investimentos
do ISSM, haja vista a recuperação gradativa dos fundos
IMA-B, o que leva a crer que a estratégia de manter a
posição da carteira foi acertada. Ao pedir a palavra, o
membro CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS
registrou que os investidores externos têm sinalizado ao
Brasil que adote uma maior atenção ao Ministério do
Meio Ambiente, reclamando ao governo a exoneração do
atual ministro Ricardo Salles, o qual tem sido defendido
pelo presidente da República. No que diz respeito ao
cenário internacional, registrou que ontem, dia 21/07, a
União Europeia deu um importante passo para o acordo
de recuperação dos países que foram mais afetados pela
crise do coronavírus, a exemplo da Itália e da Espanha,
no sentido de conceder empréstimos a juros baixos e
auxílios financeiros a esses países. Registou, por fim,
que o interesse de três empresas de telefonia em
comprar a Oi S.A. tem contribuído para a recuperação da
bolsa de valores brasileira. Corroborando com sua fala, o
presidente do Comitê de Investimentos disse que o tema
ambiental tem entrado no radar dos investidores
estrangeiros e que a sustentabilidade tem um forte peso
na tomada de suas decisões, razão pela qual as
empresas brasileiras precisam se reinventar na questão
ambiental para captar investimentos do exterior.
Passando para o terceiro item da pauta, c) atualização
acerca do comportamento da carteira de
investimentos, o gestor de recursos, em posse do
relatório mensal de gestão de investimentos oriundo da
Consultoria SMI, apresentou a performance da carteira
do ISSM referente ao mês de junho/2020, informando
que a meta atuarial para o dito período foi de 0,74%,
enquanto que a rentabilidade da carteira do ISSM ficou
na ordem de 2,01%, o que corresponde a 272% da meta
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atuarial, resultado este que, dentre outros, é fruto da
manutenção de investimentos em renda variável,
destacando-se, neste caso, o Fundo Safra FIC FIA
Selection que obteve uma rentabilidade de 11,52% no
mês, percentual este acima do Ibovespa que acumulou
uma valorização de 8,76% no mês. Ressaltou que o IPCA
do mês de junho/2020 foi positivo na ordem de 0,26¨%,
ao passo que nos meses de abril e maio houve deflação.
Além disso, destacou que os fundos IMA-B e os fundos
de gestão ativa estão entregando uma rentabilidade
satisfatória, registrando ainda que o Fundo Multimercado
da Caixa está se recuperando gradativamente, o que,
portanto, demonstra uma recuperação da certeira de
investimentos em face da desvalorização acentuada
ocorrida no mês de março em razão da pandemia da
Covid-19. Dito isso, discorreu que no mês de junho/2020
observa-se uma diminuição do patrimônio líquido da
carteira do ISSM na ordem de R$ 9.111.429,81, em
virtude de resgates para o pagamento da folha mensal e
da antecipação de 50% do 13º salário, o que, em tese,
supera a estimativa de R$ 5 milhões mensais, dado que
atualmente o Instituto está apenas arrecadando os
valores oriundos das compensações previdenciárias e
das contribuições dos servidores, não recebendo as
contribuições patronais durante o período da pandemia
por conta da suspensão dos repasses prevista na
legislação local e na Lei Complementar nº 173, de 27 de
maio de 2020. Passando para o quarto item da pauta, d)
apresentação dos pareceres relacionados aos
investimentos propostos para o mês em curso com
indicações de estratégias a serem seguidas pelo
ISSM, o gestor de recursos informou que em conversa
informal com o consultor da SMI Consultoria, GUSTAVO
ANDREOTTI TUCKMANTEL, obteve um ranking de
rentabilidade parcial do mês de julho/2020 dos fundos
que compõem a carteira de investimentos do ISSM, a fim
de analisar a sua performance. Desse ranking, observase que existem três fundos de renda fixa ativa que estão
entregando rentabilidade igual ou inferior ao IRF-M1, a
saber: Itaú FIC Soberano Renda Fixa, 1,77%; Santander
FIC Ativo Renda Fixa, 1,98%; e BB FIC Previdenciário
Alocação Ativa, 2,77%, razão pela qual não se justifica
manter a posição nesses fundos com rendimentos
menores do que o esperado, tendo em vista que o IRFM1+ está performando melhor. Desse modo, a
recomendação inicial seria retirar o valor de R$ 10
milhões do Fundo Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda
Fixa, destinando-se o valor de R$ 4 milhões para o
pagamento da metade da folha de pessoal e R$ 6
milhões para realocação no IRF-M1+, ou, ainda, a
segunda opção seria zerar a posição de recursos no
referido fundo, utilizando R$ 6 milhões para o pagamento
da folha de pessoal e o valor restante para realocação no
IRF-M1+, a fim alcançar uma melhor rentabilidade dos
recursos nesse benchmark. Dito isso, passando para o
quinto item da pauta, e) 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 pertinentes, os
membros do Comitê de Investimentos acolheram, por
unanimidade, a segunda recomendação do gestor de
recursos, no sentido de resgatar o valor total do FUNDO
ITAÚ FIC ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA e
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distribuí-lo da seguinte forma: i) aplicação de R$ 6
milhões no FUNDO CAIXA BRASIL TÍTULOS
PÚBLICOS IRF-M1+; e ii) aplicação do saldo
remanescente no FUNDO CAIXA BRASIL TÍTULOS
PÚBLICOS IRF-M1, o que foi concorde por todos os
convidados presentes. 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 julho/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 no benchmark IRF-M1. Por fim, no último
item da pauta, g) o que ocorrer, o gestor de recursos
informou que após esta reunião ordinária seria iniciada
uma reunião extraordinária, já previamente designada
em ata anterior, para prosseguimento dos processos de
credenciamento de instituições financeiras e fundos de
investimentos. 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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ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2020
Ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e
vinte, às 15h00min, por intermédio da plataforma de
comunicação Google Meet, em videoconferência,
atendendo às determinações do Decreto Municipal n°
7314/2020, reuniram-se extraordinariamente 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 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) credenciamento de instituições financeiras e
fundos de investimentos; e b) o que ocorrer. Aberta a
reunião, o presidente do Comitê de Investimentos,
DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, informou que a
presente convocação tem por objetivo dar continuidade
ao processo de credenciamento de instituições
financeiras e fundos de investimentos, os quais somente
poderão receber recursos financeiros do ISSM se
estiverem devidamente credenciados na forma da
Resolução CMN nº 3.922/2010, da Portaria MPS nº
519/2011, a Resolução nº 001/2020 do Conselho
Administrativo e Previdenciário do ISSM, publicada no
Diário Oficial do Município (DOM) de 17/02/2020, e o
Edital de Credenciamento de Instituições Financeiras e
Fundos de Investimentos n° 002/2020, publicado no
DOM de 15/05/2020. Com efeito, em posse dos
documentos apresentados pelas instituições financeiras
a seguir descritas, os quais foram objeto de análise
prévia do Controle Interno do ISSM, que exarou parecer
favorável ao respectivo credenciamento por se
encontrar em conformidade com os preceitos legais, os
membros do Comitê de Investimentos, após
examinarem a referida documentação, observando,
entre outros critérios, o histórico e a experiência, o
volume de recursos sob a gestão e administração da
instituição, a solidez patrimonial, a exposição a risco
reputacional, o padrão ético de conduta e a aderência da
rentabilidade a indicadores de desempenho, decidiram,
por unanimidade, declarar credenciado, para todos os
efeitos legais, através do Termo de Credenciamento nº
002/2020 na qualidade de administrador, o SAFRA
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA
LTDA., CNPJ n° 06.947.853/0001-11, através do Termo
de Credenciamento nº 003/2020, na qualidade de
gestor, o BANCO J. SAFRA S.A., CNPJ n°
03.017.677/0001-20, e, através do Termo de
Credenciamento nº 008/2020, na qualidade de
custodiante e distribuidor, o BANCO SAFRA S.A.,
CNPJ n° 58.160.789/0001-28. Em seguida, os
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membros do Comitê passaram a examinar os
documentos dos fundos de investimentos relacionados
ao aludido conglomerado financeiro, a saber: SAFRA
SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, CNPJ
n° 06.234.360/0001-34; SAFRA IMA INSTITUCIONAL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, CNPJ n°
30.659.168/0001-74, os quais também foram objeto de
análise prévia por parte do Controle Interno do ISSM,
que igualmente exarou parecer favorável ao
credenciamento dos mesmos por estarem em
conformidade com os preceitos legais. Assim sendo, os
membros do Comitê de Investimentos, após analisarem
a documentação apresentada para o credenciamento
dos referidos fundos, observando, entre outros critérios,
as condições de segurança, rentabilidade, solvência e
liquidez dos ativos, decidiram, por unanimidade,
declarar credenciados os reportados fundos, para todos
os efeitos legais. Ato contínuo, após análise da
documentação do FUNDO SAFRA S&P REAIS PB
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, CNPJ
21.595.829/0001-54, notadamente no anexo I do seu
regulamento, os membros do Comitê de Investimentos
observaram a previsão do limite de até 50% do
patrimônio do fundo em crédito privado, mas, no
entanto, não encontraram nenhuma informação quanto
à existência ou, ainda, o percentual de ativos desse
seguimento que eventualmente compõe o fundo, muito
menos se a instituição financeira adota algum critério de
classificação de risco para aplicação nesse benchmark,
tendo em vista que o item 6.1.3.1 da Política de
Investimentos do ISSM (2020) obsta a possibilidade de
aquisição de ativos de crédito privado abaixo da
classificação mínima BBB, razão pela qual decidiram,
por unanimidade, suspender a análise do
credenciamento do referido fundo, determinando a
chefe de gabinete da Diretoria Administrativa Financeira
(DAF), ACÁCIA CHAVES REIS, a entrar em contato com
a respectiva instituição financeira para solicitar
informação sobre a existência de algum ativo de crédito
privado no fundo principal ou em outros fundos que se
aplica, informando, ainda, em caso positivo, qual o rating
e quais os requisitos adotados para aplicação de
recursos em tal seguimento. Dando prosseguimento ao
processo de credenciamento, os membros do Comitê de
Investimentos passaram a examinar os documentos
apresentados pela instituição financeira CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ n° 00.360.305/000104, observando os mesmos critérios adotados quando
da análise de outras instituições pretéritas, tendo, por
conseguinte, decidido aprovar, à unanimidade, o
credenciamento da referida instituição para todos os
efeitos legais, através do Termo de Credenciamento nº
007/2020 qualificada como administradora, gestora,
custodiante e distribuidora. Logo após, os membros do
Comitê passaram a examinar o processo de
credenciamento do FUNDO CAIXA BRASIL IRF-M1
TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, CNPJ n°
10.740.670/0001-06, o qual foi objeto de análise prévia
do Controle Interno do ISSM, que exarou parecer
favorável ao respectivo credenciamento por estar em
conformidade com o regramento jurídico vigente. Ao
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pedir a palavra, o membro TIAGO CACIM D'ERRICO
pontuou que às fls. 25 do referido processo consta a
declaração de que a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
não emite relatório de gestão individualizado por fundo
de investimentos, o que, em tese, contraria o quanto
dispõe o item 5.2.IV do Edital de Credenciamento n°
002/2020. Com a palavra, o gestor de recursos, PEDRO
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES,
explicou que a citada exigência de relatório de gestão
individualizada por fundo de investimentos só teria
sentido quando houvesse aplicação de recursos do
fundo em crédito privado, não sendo prática usual do
mercado a elaboração dessa espécie de relatório,
sobretudo para os fundos de renda fixa. Com a fala, a
convidada ISIS LOBO DE SOUZA discorreu que, no
tocante à exigência do relatório de gestão, trata-se, em
verdade, de um excesso de cautela por parte do ISSM,
tendo em vista que o mesmo não é usualmente utilizado
pelas instituições financeiras em investimentos de renda
fixa, sendo mais comum em casos de fundos
stressados, o que não é o caso em comento. Dito isso,
sugeriu que acaso uma instituição financeira enviasse
declaração informando que não emite relatório de
gestão individualizado por fundo de investimentos, fosse
levado à apreciação do Comitê para deliberação, no
sentido de que, analisando cada caso em específico,
fosse dispensada ou não a referida exigência, sempre
fundamentando uma eventual dispensa na diretriz já
definida anteriormente pelo Comitê e fundamentando a
decisão na modalidade do respectivo investimento
(renda fixa, renda variável, multimercado ou crédito
privado), sugestão esta que foi integralmente acolhida
pelos membros do Comitê de Investimentos. Em posse
de tais informações, os membros do Comitê de
Investimentos, levando em consideração as condições
de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez dos
ativos, decidiram, por unanimidade, declarar
credenciado o FUNDO CAIXA BRASIL IRF-M1
TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, CNPJ
10.740.670/0001-06, para todos os efeitos legais.
Dando prosseguimento à reunião, pelo presidente do
Comitê de Investimentos foi dito que todos os referidos
documentos encontram-se arquivados no âmbito do
ISSM e que os respectivos credenciamentos terão
validade de um ano, contado da presente data, vale
dizer, do dia 01/07/2020 a 01/07/2021. Outrossim,
designou a próxima reunião extraordinária do Comitê de
Investimentos para o dia 03/07/2020, sexta-feira, às 11h,
a fim de dar prosseguimento ao processo de
credenciamento das instituições financeiras Caixa
Econômica Federal e Bradesco e de seus respectivos
fundos de investimentos. Designou, ainda, outra reunião
extraordinária para o dia 08/07/2020, quarta-feira, às
15h, para call com a Consultoria SMI. E nada mais
havendo passível de registro, o presidente do Comitê de
Investimentos, DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES,
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.
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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

ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2020
Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte,
às 11h00min, por intermédio da plataforma de
comunicação Google Meet, em videoconferência,
atendendo às determinações do Decreto Municipal n°
7314/2020, reuniram-se extraordinariamente os
membros do Comitê de Investimentos, sob a presidência
do primeiro, DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES,
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, TIAGO
CACIM D'ERRICO e ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE
SENA, com a participação dos seguintes 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) credenciamento de instituições financeiras
e fundos de investimentos; e b) o que ocorrer. Aberta
a reunião, o presidente do Comitê de Investimentos,
DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, informou que a
presente convocação tem por objetivo dar continuidade
ao processo de credenciamento de instituições
financeiras e fundos de investimentos, os quais somente
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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poderão receber recursos financeiros do ISSM se
estiverem devidamente credenciados na forma da
Resolução CMN nº 3.922/2010, da Portaria MPS nº
519/2011, a Resolução nº 001/2020 do Conselho
Administrativo e Previdenciário do ISSM, publicada no
Diário Oficial do Município (DOM) de 17/02/2020, e o
Edital de Credenciamento de Instituições Financeiras e
Fundos de Investimentos n° 002/2020, publicado no
DOM de 15/05/2020. Outrossim, informou que na última
reunião extraordinária, para todos os efeitos legais, fora
credenciada, através do Termo de Credenciamento nº
007/2020, a instituição financeira CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, CNPJ n° 00.360.305/0001-04, e o FUNDO
CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI
RENDA FIXA, CNPJ n° 10.740.670/0001-06, restando
ainda pendente a análise dos processos de
credenciamento de outros fundos vinculados à dita
instituição, a saber: CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS
PÚBLICOS FI RENDA FIXA LONGO PRAZO, CNPJ n°
14.508.605/0001-00, CAIXA BRASIL IRF-M 1+
TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO,
CNPJ n° 10.577.519/0001-90, CAIXA BRASIL IMA-B 5
TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO,
CNPJ n° 11.060.913/0001-10, CAIXA BRASIL IMA
GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO
PRAZO, CNPJ n° 11.061.217/0001-28, CAIXA BRASIL
IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
LONGO PRAZO, CNPJ n° 14.386.926/0001-71, CAIXA
BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
LONGO PRAZO, CNPJ n° 10.740.658/0001-93, CAIXA
BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
LONGO PRAZO, CNPJ n° 10.577.503/0001-88, FUNDO
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO
E S T R AT É G I C A R E N D A F I X A , C N P J n °
23.215.097/0001-55, FUNDO DE INVESTIMENTO EM
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
C A I X A A Ç Õ E S M U LT I G E S T O R , C N P J n °
30.068.224/0001-04, os quais foram objeto de análise
prévia por parte do Controle Interno do ISSM, que exarou
parecer favorável ao credenciamento dos mesmos por
estarem em conformidade com os preceitos legais. Em
minuciosa análise dos processos de credenciamento,
observou-se a declaração de que a CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL não emite relatório de gestão individualizado
por fundo de investimentos, o que, em tese, contraria o
quanto dispõe o item 5.2.IV do Edital de Credenciamento
n° 002/2020, fato este já superado pelo Comitê de
Investimentos na sua última reunião extraordinária, na
qual ficara decidido que nestes casos, após análise de
cada situação em específico, o Comitê deliberaria pela
dispensa ou não da referida exigência documental,
sempre em decisão fundamentada, levando em
consideração a modalidade do investimento (renda fixa,
renda variável, multimercado ou crédito privado), haja
vista que tal relatório não é usualmente utilizado pelas
instituições financeiras em investimentos de renda fixa,
razão pela qual, à unanimidade, fora decidido pela
dispensa da referida exigência. Dando prosseguimento à
reunião, os membros do Comitê de Investimentos, após
analisarem a documentação apresentada, observando,
entre outros critérios, as condições de segurança,
rentabilidade, solvência e liquidez dos ativos, decidiram,
por unanimidade, declarar credenciados os reportados
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fundos, para todos os efeitos legais. Ao pedir a palavra, a
convidada ISIS LOBO DE SOUZA lembrou que alguns
fundos ora credenciados já compõem a carteira de
investimentos do ISSM e outros, em ocasião pretérita, já
foram credenciados pelo Comitê, fato este de
conhecimento de todos os participantes. No entanto,
ressaltou que faz-se necessária uma nova análise da
situação dos fundos no momento de aportar recursos nos
mesmos, a fim de não burlar a Política de Investimentos
do ISSM com um eventual investimento em fundo
desenquadrado. Endossando sua fala, o economista
DIEGO SILVA DE SOUZA afirmou que atualmente todos
os referidos fundos estão aptos para credenciamento,
com algumas ressalvas oportunas de aplicação de
recursos, tendo em vista as estratégias de investimentos
constantes do item 5.4 da Política de Investimentos.
Ressaltou que há alguns fundos do Bradesco que nos
últimos 12 meses vão de encontro aos itens que falam
das travas de aplicação, mas, no entanto, o
credenciamento dos mesmos não é prejudicado
porquanto o suposto desenquadramento pode ser
revertido. Em seguida, após análise da documentação do
FUNDO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO
PRAZO, CNPJ n° 03.737.188/0001-43, e do FUNDO DE
INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA
MULTIMERCADO LONGO PRAZO, CNPJ n°
30.036.235/0001-02, os membros do Comitê de
Investimentos observaram, como em outros casos já
registrados, a previsão do limite de até 50% do
patrimônio do fundo em crédito privado, mas, no entanto,
não encontraram nenhuma informação quanto à
existência ou, ainda, o percentual de ativos desse
seguimento que eventualmente compõe o fundo, muito
menos se a instituição financeira adota algum critério de
classificação de risco para aplicação nesse benchmark,
tendo em vista que o item 6.1.3.1 da Política de
Investimentos do ISSM (2020) obsta a possibilidade de
aquisição de ativos de crédito privado abaixo da
classificação mínima BBB, razão pela qual decidiram, por
unanimidade, suspender a análise dos credenciamentos
dos referidos fundos até que tenham embasamento
suficiente para aprová-los ou não. Depois disso, dando
continuidade ao processo de credenciamento, em posse
dos documentos apresentados pelas instituições
financeiras a seguir descritas, os quais já foram objeto de
análise prévia do Controle Interno do ISSM, que também
exarou parecer favorável ao respectivo credenciamento
por se encontrar em conformidade com os preceitos
legais, os membros do Comitê de Investimentos, após
examinarem a referida documentação, observando,
entre outros critérios, o histórico e a experiência, o
volume de recursos sob a gestão e administração da
instituição, a solidez patrimonial, a exposição a risco
reputacional, o padrão ético de conduta e a aderência da
rentabilidade a indicadores de desempenho, decidiram,
por unanimidade, declarar credenciado, para todos os
efeitos legais, através do Termo de Credenciamento nº
005/2020, na qualidade de administrador, custodiante e
distribuidor, o BANCO BRADESCO S.A., CNPJ n°
6 0 . 7 4 6 . 9 4 8 / 0 0 0 1 - 1 2 , a t r a v é s d o Te r m o d e
Credenciamento nº 006/2020 na qualidade de gestor, o
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS, CNPJ n° 62.375.134/0001-44, e,
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através do Termo de Credenciamento nº 004/2020,
também na qualidade de administrador, o BEM
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA, CNPJ n° 00.066.670/0001-00. Ato
contínuo, os membros do Comitê passaram a examinar
os documentos dos fundos de investimentos
relacionados ao aludido conglomerado financeiro, a
saber: BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5+, CNPJ n°
13.400.077/0001-09 e o BRADESCO FUNDO DE
INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS
PÚBLICOS, CNPJ n° 11.484.558/0001-06, os quais,
como todos os outros fundos, foram objetos de análise
prévia do Controle Interno do ISSM, que exarou parecer
favorável ao credenciamento dos mesmos por estarem
em conformidade com o regramento jurídico vigente.
Assim sendo, os membros do Comitê de Investimentos,
levando em consideração as condições de segurança,
rentabilidade, solvência e liquidez dos ativos, decidiram,
por unanimidade, declarar credenciados os reportados
fundos, para todos os efeitos legais. Depois disso, pelo
presidente do Comitê de Investimentos foi dito que todos
os referidos documentos encontram-se arquivados no
âmbito do ISSM e que os respectivos credenciamentos
terão validade de um ano, contado da presente data, vale
dizer, do dia 03/07/2020 a 03/07/2021. Por fim, confirmou
a data da próxima reunião extraordinária, dia 08/07/2020,
quarta-feira, às 15h, para call com a Consultoria SMI, que
fornecerá informações sobre o credenciamento dos
fundos multimercados. E nada mais havendo passível de
registro, o presidente do Comitê de Investimentos,
DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, 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
Ernâni Bernardino Alves de Sena
Diretor Administrativo e Financeiro
Membro
Acácia Chaves Reis
Chefe de Gabinete
Convidada
Mateus Reissurreição da Silva
Secretário
Diego Silva de Souza
Analista em Seguro social – Economia
Convidado
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Convidada

ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2020
Aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte,
às 15h00min, por intermédio da plataforma de
comunicação Google Meet, em videoconferência,
atendendo às determinações do Decreto Municipal n°
7314/2020, reuniram-se extraordinariamente 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
convidados: DIEGO SILVA DE SOUZA, analista em
seguro social – economia, ACÁCIA CHAVES REIS,
chefe de gabinete, e ISIS LOBO DE SOUZA, assessora
especial I, além de GUSTAVO ANDREOTTI
TUCKMANTEL e RICARDO GIOVENARDI,
representantes da SMI Consultoria. A teor do art. 15 da
Portaria n° 111/2019, após verificação do quórum legal
para instalação, foi estabelecida a seguinte pauta: a)
monitoramento da carteira de investimentos do
ISSM; e b) o que ocorrer. Aberta a reunião, o gestor de
recursos e membro nato do Comitê de Investimentos,
PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO
GUIMARÃES, registrou a participação dos
representantes da SMI Consultoria, GUSTAVO
ANDREOTTI TUCKMANTEL e RICARDO
GIOVENARDI, os quais foram convidados para explicar
sobre a possibilidade de os fundos multimercados que
aplicam somente em títulos públicos também poderem
aplicar seus recursos em outros benchmarks na hipótese
de contratos futuros. Com a palavra, o consultor
GUSTAVO ANDREOTTI TUCKMANTEL explicou que os
referidos fundos podem investir um pequeno percentual
em outros fundos como uma espécie de garantia para
operar no mercado futuro, sendo uma prática comum no
mercado financeiro. Em seguida, ao apresentar alguns
dados em slides, o consultor teceu breves considerações
sobre o atual cenário econômico interno e externo,
ressaltando que a reabertura de algumas economias
europeias e norte-americanas está animando os
mercados, os quais começaram a “ver uma luz no fim do
túnel” (sic). No entanto, pontuou que diversos locais cuja
economia começou a ser reaberta estão tendo uma
retomada do crescimento do número de casos de
contaminação, a exemplo dos Estados Unidos da
América (EUA) que, no dia 06/07, registrou 46.727 novos
casos de Covid-19, indicando, assim, que a retomada do
crescimento econômico pode demorar mais do que o
esperado, não obstante as bolsas estrangeiras estejam
otimistas mesmo sendo afetadas pelas preocupações de
uma segunda onda de contaminação. Sobre o cenário
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nacional, discorreu que a bolsa brasileira tem seguido a
tendência de alta das bolsas estrangeiras, registrando
um aumento de liquidez e de recuperação gradativa nas
últimas semanas, ao passo em que a percepção do riscoBrasil tem piorado durante a pandemia com o aumento
da dívida pública e a redução do PIB, o qual, no início do
ano, possuía projeção de 2,5% de crescimento, mas
atualmente possui projeção de queda de -6,5%, mesmo
tendo sido registrado um aumento de 7% na produção
industrial no mês de maio quando em comparação com o
mês anterior, o que, todavia, não é um resultado
indicativo de retomada de atividade, uma vez que esse
seguimento apresenta queda expressiva de 21,9%
quando comparado com o mesmo período de 2019. Dito
isso, apresentou indicadores que demostram o tamanho
do impacto da pandemia na economia brasileira no mês
de abril, apontando que o Índice de Atividade Econômica
do Banco Central (IBC-Br) indica queda de 9,73% em
comparação ao mês de março, com queda anual de
13,87%. No mês de maio, informou que a taxa de
desemprego ficou em 12,9%, acima dos 12,3%
registrados no mesmo período de 2019, e que o número
de postos de trabalho continua a diminuir, acumulando o
fechamento de 1,48 milhões de vagas desde o início da
política de distanciamento social, em março. Também
informou que o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) do mês de junho
apresentou alta de 0,02% frente ao mês anterior,
resultado próximo do esperado pelo mercado, que era de
variação nula do índice, totalizando, dessa forma, alta de
1,92% em 12 meses. Informou ainda que o resultado do
IPCA-15 decorre das seguintes maiores influências
negativas: passagens aéreas que continuam com preços
em queda; energia elétrica com bandeira tarifária verde
até o final deste ano; e combustíveis com variação
negativa no referido período, ressaltando que apenas a
alimentação e as bebidas têm sido as maiores
influências positivas do referido índice durante esse
período de pandemia. Sobre o cenário fiscal, o consultor
discorreu que o déficit primário do setor público
consolidado acumula R$ 214,02 bilhões no corrente ano,
e que a Dívida Bruta do setor público passou para 81,9%
do PIB, o que, como já dito, aumenta o risco-Brasil.
Discorreu, ainda, que Comitê de Política Monetária
(Copom) cortou a taxa de juros brasileira em 0,75 ponto
percentual em sua última reunião, passando-a para
2,25%, com indicadores de que futuros ajustes ainda
serão necessários, a depender da evolução da
pandemia e do cenário fiscal interno. Sobre as reformas,
aduziu que as mesmas foram colocadas em segundo
plano com o início da pandemia, porquanto tornou-se
urgente discutir medidas de combate ao coronavírus. No
entanto, ressaltou que elas ainda são necessárias na
medida em que houve piora das contas públicas durante
o período pandêmico. Sem seguida, apresentou as
projeções econômicas para o ano de 2020 e 2021, assim
descritas: IPCA, 1,63% em 2020 e 3,00% em 2021; PIB, 6,5% em 2020 e 3,50 em 2021; Câmbio, R$ 5,20 em
2020 e R$ 5,05 em 2021; e Selic, 2,00%a.a. em 2020 e
3,00%a.a. em 2021. Alegou que que, não obstante a
evasão de vários investidores estrangeiros, a B3 (bolsa
de valores) tem sido sustentada pelos investidores
brasileiros, que até junho/2020 já totalizavam o registro
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180

Diário Oficial do

MUNICÍPIO

de 967.942 novos CPFs e R$ 348,68 bilhões investidos.
Ademais, apresentou as projeções do Banco do Brasil
(BB) referentes aos PIBs dos seguintes países: Estados
Unidos, -3,9 em 2020 e 3,4 em 2021; Zona do Euro, -6,8
em 2020 e 6,2 em 2021; Japão, -6,5% em 2020 e 2,8%
em 2021; Reino Unido, -9,5% em 2020 e 7,0% em 2021;
China, -2,2% em 2020 e 7,5% em 2021; Índia, -1,6% em
2020 e 6,0% em 2021; Brasil, -6,5% em 2020 e 3,0% em
2021; Rússia, -5,7% em 2020 e 4,0% em 2021; e o PIB
global, -2,9% em 2020 e 5,5% em 2021, declinando que a
retomada do crescimento econômico ocorrerá mais
rápida nos países estruturados. Por fim, apresentou
ainda o resultado prévio do mês de junho/2020,
ressaltando a recuperação da carteira do ISSM nos
últimos três meses, e afirmando que a mesma está
bastante diversificada e não necessita de maiores
ajustes, razão pela qual sugeriu a manutenção de sua
posição. Com a palavra, o gestor de recursos falou sobre
a perspectiva de déficit financeiro em razão da redução
do repasse de recursos ao ISSM até o mês de dezembro,
por força da Lei Complementar n° 173/2020 e de lei local
que rege a matéria, ressaltando, no entanto, que o
Instituto possui recursos suficientes para honrar seus
compromissos e que mais de 90% da carteira de
investimentos é composta de patrimônio líquido. Além
disso, falou sobre a possibilidade de alterar a Política de
Investimentos do ISSM para retirar alguns entraves e,
eventualmente, aumentar a exposição da carteira em
alguns indicadores estrangeiros visando aumentar a
rentabilidade dos recursos financeiros, a exemplo de se
incluir o art. 9° na referida Política. Ao pedir a palavra, o
consultor RICARDO GIOVENARDI disse que antes de
propor uma alteração na Política de Investimentos
precisa verificar se há margem na alocação em bolsa,
para evitar um eventual desenquadramento, levando em
consideração, inclusive, a relação de saída e entrada de
recursos do ISSM, como também sugeriu que a referida
alteração fosse realizada após uma suposta alteração da
Resolução n° 3.922/2010 que está prestes a ocorrer, até
mesmo para saber o teor da nova regulamentação que
será aplicável aos RPPSs. Com a palavra, considerando
o quanto elencado pelo consultor da SMI Consultoria, o
gestor de recursos designou a próxima reunião do
Comitê de Investimentos para o dia 15/07, quarta-feira,
às 15h, a fim de se avaliar a necessidade de uma
eventual alteração na Política de Investimentos do ISSM.
Outrossim, informou que, em razão do meio pelo qual a
reunião ocorreu, notadamente por meio de
videoconferência, estando cada participante em local
distinto, inclusive fora do estado da Bahia, como no caso
dos representantes da SMI Consultoria, ficarão
dispensadas as assinaturas de GUSTAVO ANDREOTTI
TUCKMANTEL e RICARDO GIOVENARDI, devendo,
para tanto, ser tomada as assinaturas dos demais
participantes. 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.
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Diego Rodrigues de Magalhães
Membro/Presidente
Carlos Henrique da Rocha Santos
Membro
Tiago Cacim D'Errico
Membro
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Superintendente/Gestor de Recursos
Membro
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Diretor Administrativo e Financeiro
Membro
Mateus Reissurreição da Silva
Secretário
Acácia Chaves Reis
Chefe de Gabinete
Convidada
Isis Lobo de Souza
Assessora Especial I
Convidada
Diego Silva de Souza
Analista em Seguro social – Economia
Convidado

ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2020
Aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte,
às 15h00min, por intermédio da plataforma de
comunicação Google Meet, em videoconferência,
atendendo às determinações do Decreto Municipal n°
7314/2020, reuniram-se extraordinariamente 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
convidados: DIEGO SILVA DE SOUZA, analista em
seguro social – economia, ACÁCIA CHAVES REIS, chefe
de gabinete, ISIS LOBO DE SOUZA, assessora especial I,
e ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA, chefe de
g a b i n e t e , a l é m d e G U S TAV O A N D R E O T T I
TUCKMANTEL e RICARDO GIOVENARDI,
representantes da SMI Consultoria. A teor do art. 15 da
Portaria n° 111/2019, após verificação do quórum legal
para instalação, foi estabelecida a seguinte pauta: a)
aprovação da ata da 20ª reunião extraordinária; b)
monitoramento da carteira de investimentos do ISSM;
e c) o que ocorrer. Aberta a reunião, o gestor de recursos
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e membro nato do Comitê de Investimentos, PEDRO
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, colocou
em votação a aprovação da redação da ata da 20° reunião
extraordinária, previamente disponibilizada através da
plataforma de comunicação WhatsApp, oportunidade em
que foi aprovada, à unanimidade, pelos presentes, ficando
a
cargo do secretário a obtenção das respectivas
assinaturas e posterior publicação da mesma nos meios
oficiais. Em seguida, registrou a participação dos
representantes da SMI Consultoria, GUSTAVO
ANDREOTTI TUCKMANTEL e RICARDO GIOVENARDI,
os quais foram convidados para avaliar a viabilidade de
alteração da Política de Investimentos do ano de 2020, no
sentido de se incluir a previsão de investimentos em
fundos enquadrados no art. 9° da Resolução n°
3.922/2010, que disciplina sobre as aplicações de
recursos dos RPPSs no exterior. Dito isso, concedeu a
palavra ao consultor GUSTAVO ANDREOTTI
TUCKMANTEL, o qual, na oportunidade, apresentou a
performance da carteira de investimentos do ISSM,
indicando os limites de alocação previstos na atual Política
de Investimentos e a relação de entrada e saída de
recursos do Instituto nos últimos meses, bem como
afirmando ser possível a inclusão do art. 9° na Política de
Investimentos do ISSM, mas, todavia, não recomendando
a adoção de tal medida neste momento em razão de várias
incertezas que permeiam o mercado externo,
notadamente com a queda das economias mundiais, a
eleição presidencial dos Estados Unidos da América
(EUA), dada a perda da popularidade do presidente
Donald Trump em decorrência das mortes causadas pelo
coronavírus, e a publicação dos balanços das principais
empresas do exterior. Em apresentação de slides,
demonstrou a performance de algumas opções de fundos
enquadrados no art. 9°, levando em consideração a
volatilidade dos últimos doze meses, a exemplo dos
fundos:
ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC
INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO,
8,11%; ACCESS EQUITY WORLD INVESTIMENTO NO
EXTERIOR FI AÇÕES, 23,03%; ACCESS EUROPE
INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES, 21,93%; BB
AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I, 26,29%;
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I,
26,55%; e CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL
I, 26,39%, sendo que apenas o primeiro possui hedge
cambial, que é uma forma de proteger os recursos da
volatilidade de determinados ativos, reduzindo assim o
risco de mercado. Após apresentação, o consultou falou
que o ISSM está com saídas atípicas de recursos em
virtude da suspensão do repasse das contribuições
patronais por força de lei, devendo, portanto, ser cautelosa
qualquer estratégia de investimento de recursos no
exterior. Falou, ainda, que o Instituto, caso opte por
aumentar a exposição da carteira no exterior, poderá
investir em fundos multimercados vinculados à S&P500,
observado o limite da Política de Investimentos. Alegou
que os fundos de investimentos no exterior foram bastante
beneficiados com a desvalorização do câmbio brasileiro,
mas tal benefício não deve ocorrer novamente com a
retomada da economia. Assim, concluiu que o
investimento de recursos em fundos no exterior é
imprescindível para o longo prazo e pode resultar em
ganho ao RPPS, mas, contudo, não há necessidade de se
iniciar esse movimento agora, haja vista o ambiente de
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total incerteza e de maiores saídas de recursos do ISSM,
fato este que eleva a necessidade de liquidez e abre
espaço para eventuais desenquadramentos da carteira,
razão pela qual não sugere a alteração da Política de
Investimentos para incluir o art. 9°. Corroborando com a
fala do seu antecedente, o consultor RICARDO
GIOVENARDI alegou que os investimentos no exterior
vão fazer parte da carteira dos institutos, assim como das
fundações, mas neste momento de incertezas tais
investimentos não garantirão o retorno pretendido. Assim,
o ISSM deve montar sua carteira com parcimônia, tendo
consciência de que a mesma volatilidade enfrentada pela
bolsa brasileira é também enfrentada pela bolsa
estrangeira, ressalvadas, em cada caso, as suas
especificidades. Prosseguiu alegando que seria
interessante aguardar as supostas alterações da
Resolução n° 3.922/2010 para uma eventual alteração da
Política de Investimentos do ISSM, uma vez que poderão
ser instituídas novas diretrizes de observância obrigatória
por parte do RPPS. Ademais disso, afirmou que não há
garantia absoluta de que o investimento no exterior trará
retorno ao ISSM. No entanto, se assim o Instituto desejar,
poderá dispor do limite previsto na atual Política de
Investimentos para aumentar a posição da carteira nos
fundos multimercados S&P500, aproveitando, dessa
forma, eventuais ganhos no exterior e na bolsa brasileira.
Com a palavra, o gestor de recursos, concordando com a
análise dos consultores da SMI Consultoria, disse que, em
não sendo extremamente recomendável a inclusão do art.
9° na Política de Investimentos do ISSM, não seria
interessante o investimento de recursos no mercado
exterior neste momento, fala esta corroborada pelo
presidente do Comitê de Investimentos DIEGO
RODRIGUES DE MAGALHÃES, que parabenizou os
consultores pela apresentação e declinou que eventual
investimento no exterior seria feito de forma gradativa,
para preservação do patrimônio do Instituto. Ao pedir a
palavra, a convidada ISIS LOBO DE SOUZA questionou o
motivo pelo qual os bancos apresentavam o investimento
no exterior como uma oportunidade de alcançar melhores
resultados nesse período de pandemia, tendo em vista
que atualmente tal medida não se mostra tão viável. Em
resposta, RICARDO GIOVENARDI explicou que as
instituições financeiras apresentam seus produtos
pretendendo vendê-los e por isso tenta persuadir seus
clientes para tal fim. Por outro lado, ressaltou que com a
pandemia surgiram várias oportunidades no exterior, o
que não era uma realidade do cenário econômico há três
meses, porém não se pode negar que há outras
alternativas para além de investimentos no exterior que
devem ser aproveitadas, explicação esta endossada pelo
consultor GUSTAVO ANDREOTTI TUCKMANTEL, que
declinou que o investimento no exterior é “a bola da vez
vendida pelos bancos nesse tempo de crise, mas não se
tem garantia absoluta de retorno” (sic). Com a fala, o
gestor de recursos concedeu a palavra para que os
membros do Comitê de Investimentos se manifestassem
acerca da necessidade de se incluir o art. 9° na atual
Política de Investimentos, e como não houve
manifestação a favor, foi declarada rejeitada a proposta de
alteração da Política de Investimentos do ano de 2020.
Após rejeição da matéria em debate, o gestor de recursos
informou que não será necessário levá-la à apreciação do
Conselho Administrativo e Previdenciário do ISSM para
deliberação, uma vez que não foi aprovada. No entanto,
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ela será objeto de estudo por parte do Comitê de
Investimentos para eventualmente incluir o art. 9° na
Política de Investimentos do ano de 2021, que daqui a dois
ou três meses já devem ser iniciados os
encaminhamentos de sua elaboração, em atendimento às
diretrizes atuais e/ou supervenientes da Resolução n°
3.922/2010. Dito isso, o gestor de recursos designou a
próxima reunião extraordinária para o dia 21/07, às 15h, a
fim de realizar novos credenciamentos de instituições
financeiras e fundos de investimentos, e, em seguida, às
16h, a reunião ordinária, na forma do Regimento Interno, o
que foi concorde pelos presentes. Outrossim, informou
que, em razão do meio pelo qual a reunião ocorreu,
notadamente por meio de videoconferência, estando cada
participante em local distinto, inclusive fora do estado da
Bahia, como no caso dos representantes da SMI
Consultoria, ficarão dispensadas as assinaturas de
GUSTAVO ANDREOTTI TUCKMANTEL e RICARDO
GIOVENARDI, devendo, para tanto, ser tomada as
assinaturas dos demais participantes. 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
Isis Lobo de Souza
Assessora Especial I
Convidada
Diego Silva de Souza
Analista em Seguro social – Economia
Convidado
Ana Clara Andrade de Almeida
Chefe de Gabinete
Convidada
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ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2020
Aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e
vinte, às 16h00min, por intermédio da plataforma de
comunicação Google Meet, em videoconferência,
atendendo às determinações do Decreto Municipal n°
7314/2020, reuniram-se extraordinariamente 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
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) credenciamento de
instituições financeiras e fundos de investimentos; e
b) o que ocorrer. Aberta a reunião, o presidente do
Comitê de Investimentos, DIEGO RODRIGUES DE
MAGALHÃES, informou que a presente convocação tem
por objetivo dar continuidade aos processos de
credenciamento de instituições financeiras e fundos de
investimentos, os quais somente poderão receber
recursos financeiros do ISSM se estiverem devidamente
credenciados na forma da Resolução CMN nº
3.922/2010, da Portaria MPS nº 519/2011, a Resolução
nº 001/2020 do Conselho Administrativo e Previdenciário
do ISSM, publicada no Diário Oficial do Município (DOM)
de 17/02/2020, e o Edital de Credenciamento de
Instituições Financeiras e Fundos de Investimentos n°
002/2020, publicado no DOM de 15/05/2020. Dito isso,
os membros do Comitê de Investimentos, após obterem
informações das respectivas instituições financeiras e da
SMI Consultoria, retomaram a análise dos fundos de
investimento classificados no art. 8°, III, da Resolução
3.922/2020 (multimercados) que estavam com análise
suspensa, a saber: ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO
S&P500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, CNPJ n°
26.269.692/0001-61; FUNDO SAFRA S&P REAIS PB
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, CNPJ
n° 21.595.829/0001-54; FUNDO CAIXA
MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO, CNPJ n°
03.737.188/0001-43; e FUNDO DE INVESTIMENTO
CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO
LONGO PRAZO, CNPJ n° 30.036.235/0001-02, os
quais, até a presente data, constatou-se que não
possuem participação em crédito privado em sua
carteira. Assim sendo, os membros do Comitê, após
analisarem a documentação apresentada, observando,
entre outros critérios, as condições de segurança,
rentabilidade, solvência e liquidez dos ativos, decidiram,
por unanimidade, declarar credenciados os reportados
fundos, para todos os efeitos legais. Dando
prosseguimento à reunião, o presidente do Comitê de
Investimentos informou que na 22ª reunião extraordinária
fora credenciado o conglomerado financeiro do BANCO
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BRADESCO, através do Termo de Credenciamento nº
005/2020, o BANCO BRADESCO S.A., CNPJ n°
60.746.948/0001-12, na qualidade de administrador,
custodiante e distribuidor, através do Termo de
Credenciamento nº 006/2020, o BRAM - BRADESCO
ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, CNPJ n°
62.375.134/0001-44, na qualidade de gestor, e através
do Termo de Credenciamento nº 004/2020, o BEM
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA, CNPJ n° 00.066.670/0001-00,
também na qualidade de administrador, restando ainda
pendente a análise dos processos de credenciamento
dos seguintes fundos vinculados ao referido
conglomerado, a saber: BRADESCO INSTITUCIONAL
FIC FI RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS, CNPJ
n° 10.986.880/0001-70, BRADESCO FUNDO DE
INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER
PÚBLICO, CNPJ n° 08.246.263/0001-97; BRADESCO
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRÉ 2,
CNPJ n° 24.022.566/0001-82; BRADESCO FUNDO DE
INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
FEDERAL EXTRA, CNPJ n° 03.256.793/0001-00;
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
ALOCAÇÃO DINÂMICA, CNPJ n° 28.515.874/0001-09;
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO S&P 500 MAIS, CNPJ n°
18.079.540/0001-78; BRADESCO FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
I N V E S T I M E N T O M U LT I M E R C A D O M A C R O
INSTITUCIONAL, CNPJ n° 21.287.421/0001-15;
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
MID SMALL CAPS, CNPJ n° 06.988.623/0001-09; e
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
INSTITUCIONAL IBRX ALPHA, CNPJ n°
14.099.976/0001-78, os quais foram objeto de análise
prévia por parte do Controle Interno do ISSM, que exarou
parecer favorável ao credenciamento dos mesmos por
estarem em conformidade com os preceitos legais.
Assim sendo, os membros do Comitê de Investimentos,
após analisarem a documentação apresentada,
observando, entre outros critérios, levando em
consideração as condições de segurança, rentabilidade,
solvência e liquidez dos ativos, decidiram, por
unanimidade, declarar credenciados os reportados
fundos, para todos os efeitos legais. Ao pedir a palavra, a
convidada ACÁCIA CHAVES REIS alertou sobre a
importância do credenciamento dos fundos de
benchmark CDI diário, pois, não poucas vezes, acontece
de entrar novos recursos na conta do Instituto após o
horário de expediente funcional, impossibilitando assim a
adoção de procedimentos para alocá-los no mesmo dia
em fundos previamente designados pelo Comitê para
recebê-los, razão pela qual o benchmark CDI diário seria
utilizado para receber tais recursos a fim de o dinheiro
não permanecer na conta até o dia seguinte e,
consequentemente, ficar sujeito à atuação de eventuais
hackers. Desse modo, os recursos seriam protegidos no
referido benchmark, ao mesmo tempo em que seriam
remunerados até sua destinação final. Corroborando
com sua fala, o gestor de recursos, PEDRO JORGE
VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, disse que
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levará tal proposta para a próxima reunião ordinária do
Comitê de Investimentos para deliberação. Depois disso,
pelo presidente do Comitê de Investimentos foi dito que
todos os referidos documentos encontram-se arquivados
no âmbito do ISSM e que os respectivos
credenciamentos terão validade de um ano, contado da
presente data, vale dizer, do dia 21/07/2020 a
21/07/2021. E nada mais havendo passível de registro, o
presidente do Comitê de Investimentos, DIEGO
RODRIGUES DE MAGALHÃES, 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
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Mateus Reissurreição da Silva
Secretário
Acácia Chaves Reis
Chefe de Gabinete
Convidada
Isis Lobo de Souza
Assessora Especial I
Convidada
Diego Silva de Souza
Analista em Seguro social – Economia
Convidado

Antônio Elinaldo Araújo da Silva
Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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