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DECRETO DE 18 DE AGOSTO 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 e,

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 
4726 de 17 de fevereiro de 2009, que trata da cessão de 
Servidores Públicos Municipais;

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 
4996 de 05 de julho de 2011, que trata da cessão de 
Servidores Públicos Municipais;

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº 
997/2009, quanto ao repasse da contribuição 
previdenciária de servidor à disposição com ônus para o 
órgão cessionário;

CONSIDERANDO os termos da Lei Federal nº 6.999 de 
07 de julho de 1982, que dispõe sobre a requisição de 
Servidores Públicos pela Justiça Eleitoral e dá outras 
providências;

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  
01605.11.02.548.2020,

 
RESOLVE

PRORROGAR A CESSÃO do servidor MICHEL DE 
AQUINO BRITO, matricula nº 61670, ocupante do cargo 
de provimento efetivo/estatutário de Assistente 
Administrativo, lotado na Secretaria da Administração – 
SECAD, para o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia – 
Juízo da 171ª Zona Eleitoral, até 04 de julho de 2021, com 
ônus para o ente cedente, nos termos do convênio de 
cooperação técnica, retroativo a 05 de julho de 2020. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 18 DE AGOSTO DE 2020. 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO N° 7408/2020
DE 11 DE OUTUBRO DE 2020 

Decreta luto oficial por 03 (três) dias no 
Município de Camaçari, em virtude do 
f a l e c i m e n t o  d o  S e c r e t á r i o  d e  
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 
do Município, o Senhor GENIVAL SEIXAS 
GRAÇA. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da 
Bahia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 94, inciso I da Lei Orgânica do Município de Camaçari; e

CONSIDERANDO que faleceu neste domingo, dia 11  de 
Outubro do ano em curso, o arquiteto, servidor ocupante de 
cargo de provimento efetivo do Município de Camaçari, o 
Senhor Genival Seixas Graça,

CONSIDERANDO que o Sr. Genival Seixas Graça foi 
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 
deste Município de 27/07/2018 até a data de seu 
falecimento; 

CONSIDERANDO que os trabalhos prestados por décadas 
pelo Sr. Genival Seixas Graça nesta cidade, contribuiu 
expressivamente para o desenvolvimento urbano do nosso 
Município,

DECRETA 

Art. 1° Fica decretado luto oficial por 03 (três) dias no 
Município de Camaçari, Estado da Bahia, em função do 
falecimento do Ilustríssimo Senhor.  Genival Seixas 
Graça, ocorrido no dia 11 de Outubro de 2020, contados a 
partir da referida data.

Art. 2° Haverá em todos os prédios públicos o hasteamento 
do Pavilhão Nacional até meio mastro e assim permanecerá 
enquanto durar o luto referido no artigo anterior. 

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, sendo que  seus efeitos retroagem a data de 11 
de Outubro de 2020, revogando-se as disposições em 
contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 11 DE OUTUBRO DE 2020

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETOS



DECRETO DE 18 DE AGOSTO 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 e,

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 
4726 de 17 de fevereiro de 2009, que trata da cessão de 
Servidores Públicos Municipais;

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 
4996 de 05 de julho de 2011, que trata da cessão de 
Servidores Públicos Municipais;

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº 
997/2009, quanto ao repasse da contribuição 
previdenciária de servidor à disposição com ônus para o 
órgão cessionário;

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  
03450.11.02.548.2019,

 
RESOLVE

RETIFICAR o Decreto de 15 de Fevereiro de 2019, 
publicado no Diário Oficial do Município de nº 1118, de 
26/02/2019, que prorroga a cessão da servidora 
CLEMILDA DA SILVA MENEZES, matrícula n° 62971, 
ocupante do cargo de Assistente Administrativo, lotada 
na Secretaria da Fazenda – SEFAZ, para o Tribunal 
Regional do Trabalho da 5ª Região, sem ônus para o ente 
cedente, nos termos do convênio de cooperação técnica, 
retroativo a 09 de dezembro de 2018, onde se lê: por 
tempo indeterminado, leia-se: até 09 de dezembro de 
2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 18 DE AGOSTO DE 2020. 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 062/2020
DE 06 DE OUTUBRO DE 2020

O Secretário da Administração do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,

RESOLVE

Designar, os servidores, Iranildes de Souza Queiroz Cad. 
829635, André Luiz Oliveira dos Anjos Cad. 820660 e 
Geilza Silva e Silva Cad. 830845, para sob a presidência 
do primeiro, fiscalizar a execução do Contrato n° 
0447/2020 – DA HORA ARQUITETURA E SEGURANÇA 
DO TRABALHO EIRELI, firmado em 28 de Setembro de 
2020, cujo objeto é a prestação de serviço de parecer 
técnico de avaliação mercadológica para aquisição e 
locação de imóvel de uso da Prefeitura Municipal de 
Camaçari, bem como parecer em sede de laudo judicial e 
expedição de documentação cartorária para aquisição de 
imóvel, de acordo com os critérios, termos e condições 
estabelecidas neste no Edital e seus anexos.

Esta Portaria tem seus efeitos retroativos à 28 de 
Setembro de 2020.

Publique-se e Cumpra–se

CAMAÇARI, EM 06 DE OUTUBRO DE 2020.

Helder Almeida de Souza 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 05 - CMDCA/CAMAÇARI

Dispõe sobre as inscrições habilitadas e 
inabilitadas do Processo Eleitoral para 
Compor a Representação da Sociedade 
Civil no Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – CMDCA para 
mandato de 02 (dois) anos, a contar a partir 
da data de posse dos Conselheiros eleitos.

, no uso das suas 
atribuições, nos termos da Lei Federal 8.069/90 e 

 e em consonância com a Retificação do Edital 
03/2020 e as deliberações da Comissão do Processo 
Eleitoral CMDCA 2020-2022, resolve tornar pública a 
relação de Entidades Habilitadas e Inabilitadas 
(Candidatas e Votantes), inscritas no Processo Eleitoral 
para Compor a Representação da Sociedade Civil no 

O CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA 
E ADOLESCENTE – CMDCA

Lei 
Municipal nº. 216/91, alterada pela Lei Municipal nº. 
859/2008
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CMDCA para mandato de 02 (dois) anos, a contar a partir 
da data de posse dos Conselheiros eleitos

                  RESOLVE:

Art.1. Publicar Entidades Candidatas e Votantes 
Habilitadas:

Art.2. Publicar Entidades Candidatas e Votantes 
Inabilitadas:

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação
         

Camaçari, 09 de outubro de 2020.

                            Comissão Eleitoral 

Monique Martins Rivas
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania  

SEDES

Anete Simões Santana Santos 
Secretaria de Educação – SEDUC

Cristina Glads Dias da Costa
Associação de Pais e Amigos de Excepcionais- 

APAE

Maria José Laranjeira de Oliveira Neta 
Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

AVISO DE ABERTURA – PREGÃO N.º 0161/2020 
(ELETRÔNICO) – COMPEL

 
Objeto

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 
444/2019. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA:  MJF SERVIÇOS TECNICOS LTDA- EPP.  
DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a 
Cláusula Quinta do contrato n°444/2019; DO PRAZO: O 
contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 
mais 02 (dois) meses, de modo que a partir de 05 de 
novembro de 2020, passará a viger até 05 de janeiro de 
2021.  DA RATIFICAÇÃO:Permanecem inalteradas e pleno 
vigor, as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário, as quais não foram modificadas por este 
instrumento.  DA ASSINATURA: Camaçari, 07 de Outubro 
de 2020. JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA. 
MUNICÍPIO. MJF SERVIÇOS TECNICOS LTDA- EPP. 
CONTRATADA. 

TERMO ADITIVO DE RETI - RATIFICAÇÃO AO PRIMEIRO 
TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 244/2019. 
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE CAMACARI. 
CONTRATADA ALBX EVENTOS E LOGISTICA EIRELI . 
DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por objeto Reti - 
ratificar a Cláusula Segunda " Do Preço" do Primeiro Termo 
Aditivo  contrato n° 244/2019, firmado entre o Município de 
Camaçari  e a LBX Eventos e Logística Eireli, no dia 28 de 
janeiro de 2020, precisamente no montante atribuído ao 
acréscimo de 25% do contrato que foi alterado pelo referido 
aditivo; DA ALTERAÇÃO:  Em razão do equívoco que se fez 
constar na Cláusula Segunda (DO PREÇO)  do Primeiro 
Termo Aditivo ao Contrato nº 244/2019,  ONDE SE LÊ:  O 
Contrato descrito na cláusula anterior sofrerá acréscimo de 
25% (vinte e cinco por cento), o que corresponde ao valor de 
R$ 498.635,88 (quatrocentos e noventa e oito mil, 
seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos),  
LEIA -SE: O Contrato descrito na cláusula anterior sofrerá 
acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), o que 
corresponde ao valor de R$ 496.856,50 (quatrocentos e 
noventa e seis mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e 
cinquenta centavos), devendo a presente retificação ter 
efeito retroativo à vigência do referido Termo. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno vigor 
as demais Cláusulas e disposições do Contrato originário e 
termos aditivos não modificadas por este Instrumento. DA 
ASSINATURA:  Camaçari, 01 de outubro de 2020. JOSÉ 
GAMA NEVES. MUNICÍPIO. ALBX EVENTOS E 
LOGISTICA EIRELI. CONTRATADA.

 Contratação de empresa para fornecimento de 
materiais para conservação do sistema viário, abertura de 
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novas vias e execução de obras de engenharia no 
Município de Camaçari, BA. Acolhimento: 23/10/2020 a 
partir das 08h00min; Abertura: 26/10/2020, às 
09h00min; Disputa: 26/10/2020, às 10h00min. (Horário 
Brasília) Edital/Informações: www.compras.camacari. 
ba.gov.br.. Tel.: (71) Tel.: (71) 3621-6880/6879. Ana 
Carolina Iglesias – Pregoeira da COMPEL.

NOTIFICAÇÃO RAZÕES FINAIS – COPEC

À Empresa À NUTRIMAIS COMÉRCIO DE 
SUPLEMENTOS ALIMENTARES.
Proc. n.º 0472.11.07.689.2020

Pela presente, fica esta Empresa notificada a apresentar 
razões finais, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, relativo ao Processo Administrativo n.º 
0472.11.07.689.2020.

A defesa deverá ser apresentada perante a Comissão 
Central Permanente de Cadastro e Avaliação de 
Fornecedores - COPEC por um representante legal, 
mediante comprovação na recepção da Diretoria de 
Compras ou através do e-mail: copeccmp@gmail.com.

Camaçari, 13 de outubro de 2020.

Atenciosamente,

Leandro Oliveira Mendonça
Presidente da COPEC

AVISO DE ABERTURA – PREGÃO N.º 
169/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL

  
PREGÃO N.º 169/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de Preço para 
aquisição com instalação de 247 (duzentos e quarenta e 
sete) conjuntos de lavatórios e acessórios para assepsia 
das mãos, incluindo adaptações das instalações 
existentes e materiais necessários para a instalação 
hidráulica, revestido externamente com plotagem 
adesiva com logomarca da Prefeitura Municipal de 
Camaçar i ,  contendo reservatór io  de água.  
Acolhimento: 16/10/2020 a partir das 08h00min; 
Abertura: 19/10/2020, às 09h00min; Disputa: 
19/10/2020, às 10h00min. (Horário Brasília).  

Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br.  
Licitação n.º: 839957. Tel.: (71) 3621-6655. Michelle Silva 
Vasconcelos – Pregoeira da COMPEL.
 

AVISO DE ABERTURA – PREGÃO N.º 
170/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL

 
 
PREGÃO N.º 170/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de Preço para 

eventual aquisição de Termômetro Infravermelho 
Digital de Testa Portátil, sem contato para o 
atendimento da Rede Municipal de Ensino do município 
de Camaçari. Acolhimento: 16/10/2020 a partir das 
08h00min; Abertura: 19/10/2020, às 09h00min; 
Disputa: 19/10/2020, às 14h00min. (Horário Brasília).  

Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br.  
Licitação n.º: 839981. Tel.: (71) 3621-6655. Michelle Silva 
Vasconcelos – Pregoeira da COMPEL.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
C O N S E L H O  F I S C A L D O  I N S T I T U TO  D E  
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL (ISSM) – 
2020

Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois 
mil e vinte, às 10h00min, 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 Conselho Fiscal do ISSM, sob a presidência 
do primeiro, ANDERSON DOS SANTOS ROCHA 
(membro titular) e TIAGO SANTOS DE JESUS (membro 
suplente), representando a Controladoria-Geral do 
Município (CGM); MARINEIDE ALVES DA SILVA 
(membro titular) e ERIKA EDUARDA OLIVEIRA (membro 
suplente), representando os servidores públicos efetivos 
do município de Camaçari; e EMANUELLE ROCHA 
REIMÃO DOS REIS (membro titular) e MATEUS 
REISSURREIÇÃO DA SILVA (membro suplente), 
representando o ISSM, com a participação dos seguintes 
convidados: PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, diretor superintendente do ISSM, ERNÂNI 
BERNARDINO ALVES DE SENA, diretor de 
administração e finanças do ISSM, ANA CLARA 
ANDRADE DE ALMEIDA, chefe de gabinete da 
Superintendência do ISSM, ACÁCIA CHAVES REIS, 
chefe de gabinete da Diretoria de Administração e 
Finanças do ISSM, e RAFAEL DOS SANTOS 
FERREIRA, coordenador. A teor do art. 90, §5º, da Lei 
Municipal n° 997/2009, alterada pela Lei Municipal n° 
1582/2019, de 12 de junho de 2019, após verificação do 
quórum legal, foi estabelecida a seguinte pauta: a) 
apresentação e aprovação do Relatório de 
Governança do primeiro semestre de 2020; b) 
apresentação e aprovação do Relatório de Prestação 
de Contas do Conselho Fiscal; c) apresentação e 
aprovação da Avaliação Atuarial – 2020; d) 
apresentação e aprovação do Relatório de Aderência 
das Hipóteses Biométricas, Demográficas, 
Econômicas e Financeiras; e) apresentação e 
aprovação do Relatório de Gestão Atuarial – 3° 
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bimestre de 2020; f) avaliação e aprovação das 
contas do primeiro trimestre de 2020 do ISSM; e g) o 
que ocorrer. Aberta a reunião, o presidente do Conselho 
Fiscal, ANDERSON DOS SANTOS ROCHA, registrou a 
presença dos conselheiros e dos convidados 
participantes, dispensando-se as assinaturas destes 
últimos em razão do meio virtual da reunião e por ser 
facultativa a participação dos mesmos, os quais não 
possuem direito de voto nas eventuais deliberações 
proferidas pelo Órgão Colegiado. Ato contínuo, 
concedeu a palavra ao diretor superintendente do ISSM, 
PEDRO JORGE V ILLAS  BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, para tratar sobre o primeiro item da pauta. 
Com a palavra, o diretor superintendente demonstrou 
sua satisfação em participar da reunião do Conselho 
Fiscal, ao tempo em que deu início à apresentação do 
Relatório de Governança do primeiro semestre de 2020, 
cujo inteiro teor já fora previamente disponibilizado a 
todos os conselheiros e aprovado pelo Conselho 
Administrativo e Previdenciário do ISSM em sua 2ª 
reunião ordinária, realizada em 29/07/2020. Durante a 
apresentação, informou que, não obstante a suspensão 
dos atendimentos presenciais por intermédio da Portaria 
n° 20/2020, de 22 de março de 2020, como uma das 
várias medidas de segurança adotadas pelo ISSM para 
conter a propagação da Covid-19, o Instituto já concedeu 
7 benefícios de pensão por morte e 48 aposentadorias no 
primeiro semestre de 2020. Informou, ainda, que o 
recadastramento anual dos aposentados e pensionistas 
continua suspenso desde março/2020, ressaltando, no 
entanto, que o ISSM vem desenvolvendo ações de 
diálogo com os seus segurados por meio das redes 
sociais e dos canais institucionais disponíveis, a exemplo 
da Ouvidoria, que tem realizado atendimento 
telepresencial. Outrossim, informou que o ISSM elaborou 
e publicou duas cartilhas, sendo uma de conteúdo 
previdenciário e a outra de educação financeira, 
promovendo, ainda, uma audiência pública na Câmara 
Municipal de Camaçari para prestação de contas do ano 
de 2019. Em relação aos dados financeiros e contábeis, 
informou que o ISSM, até o mês de junho/2020, possuía 
5.705 segurados ativos, 1800 aposentados e 262 
pensionistas, o que, portanto, representa 2,77 de 
indicador da relação ativos versus inativos. Quanto aos 
indicadores de arrecadação, informou que desde 
março/2020 está suspensa a exigibilidade dos repasses 
das contribuições patronais por força da Lei 
Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, e da Lei 
Municipal nº 1623/2020, de 09 de abril de 2020, o que tem 
ocasionado um déficit de aproximadamente R$ 6 milhões 
ao mês. Todavia, ressaltou que tal suspensão não 
inviabiliza o pagamento dos benefícios previdenciários, 
tampouco ocasiona prejuízo aos cofres do ISSM, na 
medida em que o Instituto possui patrimônio financeiro 
aplicado em ativos líquidos e rentáveis, e que o 
pagamento dos créditos previdenciários suspensos 
estará atrelado à cobrança de juros e correção 
monetária, além da meta atuarial (IPCA + 5,89%). Ao 
pedir a palavra, o presidente questionou se foi realizado 
algum estudo sobre o impacto financeiro que a 
suspensão dos repasses patronais pode ocasionar aos 
cofres do Instituto e qual a data-base para o início do 
pagamento de tais contribuições pela municipalidade. 

Em resposta ao quanto questionado, o diretor 
superintende informou que o impacto da suspensão das 
contribuições patronais consta no Relatório de Gestão 
Atuarial e a data-base prevista para o início do 
pagamento é janeiro/2020, conforme previsto em lei. Dito 
isso, prosseguiu apresentando o Relatório de Gestão 
Financeira com dados do primeiro semestre, indicando 
que o ISSM registrou R$ 57.384.154,99 de receita e R$ 
58.254.156,08 de despesa, totalizando um déficit 
financeiro de -R$ 870.001,09, que é decorrente da 
suspensão dos repasses patronais e da crise econômica 
ocasionada pela pandemia. Sobre o cenário econômico, 
o diretor superintendente apresentou dados do Relatório 
Focus que apontam projeções de 1,72% para o IPCA e 
2% para a Selic, ressaltando que o crescimento tímido do 
PIB projetado de 1,17% no início do ano, tornou-se em -
5,95% de retração por ocasião da pandemia. Em 
seguida, apresentou dados sobre as atividades 
desenvolvidas pela Controladoria e pela Assessoria 
Jurídica do ISSM, bem como sobre as licitações e 
contratos vigentes, não havendo questionamentos por 
parte dos conselheiros. Apresentou, ainda, dados 
relacionados à gestão de pessoas, declinando que 
atualmente o quadro de pessoal possui 37 servidores e 
que o ISSM promoveu dois cursos de capacitação, sendo 
eles: Curso de Concessão de Aposentadoria e Pensão, 
com atualização da EC103/2019, e Curso de Formação 
Básica de Regime Próprio e Gestão de Previdenciária. 
Ademais disso, falou sobre os principais desafios do 
ISSM para o corrente ano, citando como exemplo as 
alterações promovidas pela Emenda Constitucional n° 
103, de 12 de novembro de 2019, os impactos 
decorrentes da COVID-19, a aderência ao Pró-Gestão e 
o cumprimento de todas as ações definidas no 
Planejamento Estratégico elaborado pelo Instituto. Por 
fim, o diretor superintendente informou que o ISSM 
obteve a melhor classificação da Bahia no Indicador de 
Situação Previdenciária dos Regimes Próprios de 
Previdência Social (ISP-RPPS), da Secretaria Especial 
de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, 
ficando entre os 14 RPPSs da Região Nordeste que 
conseguiram o nível B e sendo o único RPPS baiano a 
alcançar a nota B no índice. Após apresentação, o 
presidente do Conselho Fiscal colocou em votação o 
Relatório de Governança do primeiro semestre de 2020, 
o qual foi aprovado, à unanimidade, pelos conselheiros, 
para todos os efeitos legais. Ao passar para o segundo 
item da pauta, b) apresentação e aprovação do 
Relatório de Prestação de Contas do Conselho 
Fiscal, tendo sido achado em conformidade o referido 
relatório, no qual constam as atividades desenvolvidas 
pelo Órgão Colegiado durante o primeiro semestre de 
2020, a saber, realização de duas reuniões ordinárias e 
uma reunião extraordinária, os conselheiros decidiram, à 
unanimidade, aprovar o Relatório de Prestação de 
Contas do Conselho Fiscal, para todos os efeitos. Dando 
prosseguimento à reunião, passando ao terceiro item da 
pauta, c) apresentação e aprovação da Avaliação 
Atuarial – 2020, o presidente concedeu a palavra a chefe 
de gabinete da Superintendência do ISSM, ANA CLARA 
ANDRADE DE ALMEIDA, a qual, na oportunidade, 
apresentou o cálculo atuarial, cujo inteiro teor já fora 
previamente disponibilizado a todos os conselheiros, 
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esclarecendo conceitos básicos que regem a avaliação 
atuarial e explicando que o cálculo atuarial realizado 
fundamenta-se em quatro premissas, quais sejam: base 
normativa, que é a legislação municipal e federal aplicada 
ao RPPS; base estatística, que são as projeções 
realizadas com os dados cadastrais dos segurados do 
RPPS; base econômica, que são dados financeiros do 
RPPS; e base técnica, que são notas técnicas atuariais e 
estudos complementares que devem ser observados. 
Em seguida, apresentou dados estatísticos através de 
gráficos e tabelas, falando sobre as premissas atuariais, 
que são parâmetros adotados pelo atuário e utilizados no 
cálculo atuarial anual com base na legislação vigente e 
em dados que consideram as características biométricas 
da massa de participantes, os objetivos pretendidos e os 
benefícios previdenciários oferecidos, levando em 
consideração diversas tábuas, a exemplo das tábuas de 
mortalidade, tábuas de sobrevivência, tábuas de entrada 
em invalidez, tábuas de rotatividade, etc. Ato contínuo, 
apresentou as alíquotas suplementares vigentes e a 
elaboração do novo plano de equacionamento. 
Apresentou, ainda, o estudo de viabilidade econômica e 
f inanceira que demonstra que o Plano de 
Equacionamento Vigente é viável para o ente. Ademais 
disso, falou sobre as alterações nas premissas e 
metodologias introduzidas pela Portaria MF nº 464/2018, 
que afetam a estrutura do cálculo e podem provocar 
oscilações no Custo Normal e Provisões Matemáticas 
deste exercício, quais sejam: redução da taxa de juros; 
atualização da tábua que agora segregada por sexo - 
IBGE (2018); e mudança da estrutura de financiamento, 
antes antecipada e agora postecipada. Apresentou o 
comparativo da avaliação de 2020 com as três últimas 
avaliações (2019, 2018 e 2017), demonstrando as 
alterações de premissas, resultados e tendências. Por 
fim, falou sobre os novos desafios que serão enfrentados 
pelo RPPS, dando como exemplo as alterações oriundas 
da Emenda Constitucional n° 103/2019 e da Portaria MF 
nº 464/2018. Na oportunidade, o diretor superintendente 
comunicou que encaminhou um ofício para o Chefe do 
Poder Executivo, com cópia para os secretários de 
Administração e da Fazenda, informando o resultado do 
cálculo atuarial, para adoção das providências legais 
cabíveis. Com a palavra, o presidente colocou em 
votação a Avaliação Atuarial – 2020, que, em não 
havendo objeções, foi declarada aprovada pelos 
membros do Conselho Fiscal. Passando ao quarto item 
da pauta, d) apresentação e aprovação do Relatório 
de Aderência das Hipóteses Biométricas, 
Demográficas, Econômicas e Financeiras, a chefe de 
gabinete da Superintendência apresentou o Relatório de 
Aderência das Hipóteses Atuariais, o qual atende à 
exigência do art. 17 da Portaria MF nº 464/2018 e objetiva 
comprovar sua adequação às características da massa 
de beneficiários do RPPS, levando em consideração o 
regime financeiro, o método de financiamento, as 
hipóteses biométricas (tábuas de mortalidade geral e 
tábuas de entrada em invalidez) e as hipóteses 
econômicas e financeiras (crescimento salarial e taxa de 
juros), sendo assim, a avaliação atuarial do exercício de 
2021 deverá considerar o menor percentual entre a taxa 
de juros de 5,40% e a taxa de juros real anual definida na 
política anual de investimentos. Após apresentação, o 
presidente colocou em votação o Relatório de Aderência 

das Hipóteses Biométricas, Demográficas, Econômicas 
e Financeiras, o qual, após a verificação da coerência 
das premissas e resultados da avaliação atuarial, foi 
aprovado, à unanimidade, pelos membros do Conselho 
Fiscal.  Em sentido contínuo, passando ao quinto item da 
pauta, e) apresentação e aprovação do Relatório de 
Gestão Atuarial – 3° bimestre de 2020, a chefe de 
gabinete da Superintendência apresentou o alusivo 
relatório, informando que o mesmo objetiva acompanhar, 
mensalmente, a evolução do passivo previdenciário e 
dos ativos financeiros, estabelecendo, dessa forma, uma 
prática de gerenciamento dos ativos versus passivos do 
ISSM. Para tanto, aduziu que o relatório fora elaborado 
com base em quatro premissas, sendo elas: (i) base 
normativa, levando em consideração as legislações 
aplicáveis ao RPPS; (ii) base cadastral, considerando 
dados de admissão, exoneração e falecimento do 
respectivo período; (iii) base demonstrativa, com dados 
do DIPR; e (iv) base do cálculo, com projeções do cálculo 
atuarial. Na oportunidade, informou que diante dos 
resultados obtidos pelo relatório, o Instituto já vem 
adotando as providências necessárias, a exemplo do 
envio do DRRA, da Nota Técnica Atuarial e da Avaliação 
Atuarial dentro do prazo estabelecido (31/07/2020), 
levando, inclusive, ao conhecimento do emérito prefeito, 
Antônio Elinaldo Araújo da Silva, por intermédio do Ofício 
n° 00136.525.2020, o resultado do Cálculo Atuarial, para 
adoção das medidas legais cabíveis. Após 
apresentação, o presidente colocou em votação o 
Relatório de Gestão Atuarial – 3° bimestre de 2020, pelo 
que, em não havendo objeções, foi declarado aprovado 
pelos membros do Conselho Fiscal, para todos os efeitos 
legais. Passando para o sexto item da pauta, f) avaliação 
e aprovação das contas do primeiro trimestre de 2020 
do ISSM, considerando adiantamento das horas e outros 
compromissos previamente agendados, o presidente 
designou a próxima reunião extraordinária do Conselho 
Fiscal para o dia 25/09, às 14h, a fim de deliberar sobre as 
contas do primeiro trimestre de 2020 do ISSM. Por fim, no 
último item da pauta, g) o que ocorrer, o presidente 
reiterou as solicitações constantes dos Pareceres de nrsº 
01 e 02/2019, bem como do Parecer nº 01/2020, 
alegando que os mesmos ainda não foram atendidos. Ato 
contínuo, requereu informações sobre o resultado da 
auditoria realizada no âmbito do ISSM pelo Tribunal de 
Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM) no 
âmbito do ISSM. Em atenção ao quanto requerido, o 
diretor superintendente informou que o relatório da 
auditoria concluiu que houve certo lapso por parte dos 
pretéritos gestores do ISSM, exceto seu antecessor 
Nelson Henrique de Carvalho, de ter realizado 
investimentos em fundos administrados pela empresa 
Gradual Investimentos, que já possuía um histórico 
questionável em 2017. Concluiu, ainda, que a atual 
gestão não teve qualquer participação ou ingerência nas 
aplicações realizadas, ao revés, adotou as medidas 
judiciais cabíveis para resgate dos respectivos valores. 
Sobre o Fundo Sculptor Crédito Privado Multimercado, 
informou que recebeu um plano de liquidação proposto 
pela Queluz Asset Management que foi reprovado pelo 
Comitê de Investimentos, basicamente, por não 
apresentar um estudo sobre a liquidez dos ativos e pela 
ausência de demonstrações financeiras auditadas, de 
modo que, se eventualmente o referido plano vier a ser 
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aprovado pelos outros quotistas, o ISSM estuda um 
mecanismo jurídico para ter prioridade no recebimento 
dos recursos em liquidação, porquanto ingressou com 
uma ação judicial antes mesmo do fechamento do fundo 
para reaver seus recursos. Para além disso, informou 
que ainda não houve julgamento por parte do TCM sobre 
o resultado do relatório da referida auditoria. Sobre as 
pendências de respostas às solicitações realizadas pelo 
Conselho Fiscal que dependem de manifestação da 
Consultoria Gradus Contábil, o diretor superintendente 
ficou responsável de reiterar as consultas à Consultoria 
e, se for necessário, agendar uma reunião com a mesma, 
para dirimir eventuais dúvidas. Por fim, informou que 
ainda está em trâmite no âmbito do ISSM a sindicância 
instaurada para apurar as eventuais irregularidades dos 
fundos estressados, de modo que, tão logo seja 
concluída, encaminhará o respectivo relatório para 
apreciação do Conselho Fiscal. E nada mais havendo 
passível de registro, o presidente do Conselho Fiscal, 
ANDERSON DOS SANTOS ROCHA, encerrou a reunião 
agradecendo a presença de todos e eu, MATEUS 
REISSURREIÇÃO DA SILVA, na qualidade de secretário 
designado pela Portaria n° 72/2019, de 23 de agosto de 
2019, lavrei a presente ata de reunião que vai por mim e 
pelos demais assinada.

ANDERSON DOS SANTOS ROCHA
Presidente/Membro titular do Conselho Fiscal

Representante da Controladoria-Geral do Município 
(CGM)

TIAGO SANTOS DE JESUS
Membro suplente do Conselho Fiscal

Representante da Controladoria-Geral do Município 
(CGM)

MARINEIDE ALVES DA SILVA
Membro titular do Conselho Fiscal

Representantes dos servidores públicos efetivos do 
Município

ERIKA EDUARDA OLIVEIRA
Membro suplente do Conselho Fiscal

Representantes dos servidores públicos efetivos do 
Município

EMANUELLE ROCHA REIMÃO DOS REIS Membro 
titular do Conselho Fiscal

Representante do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal (ISSM)

MATEUS REISSURREIÇÃO DA SILVA
Secretário/Membro suplente do Conselho Fiscal

Representante do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal (ISSM)

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
C O N S E L H O  F I S C A L D O  I N S T I T U TO  D E  
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL (ISSM) – 
2020

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois 
mil e vinte, às 14h00min, 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 Conselho Fiscal do ISSM, sob a presidência 
do primeiro, ANDERSON DOS SANTOS ROCHA 
(membro titular) e TIAGO SANTOS DE JESUS (membro 
suplente), representando a Controladoria-Geral do 
Município (CGM); MARINEIDE ALVES DA SILVA 
(membro titular), representando os servidores públicos 
efetivos do município de Camaçari; e EMANUELLE 
ROCHA REIMÃO DOS REIS (membro titular) e MATEUS 
REISSURREIÇÃO DA SILVA (membro suplente), 
representando o ISSM. A teor do art. 90, §5º, da Lei 
Municipal n° 997/2009, alterada pela Lei Municipal n° 
1582/2019, de 12 de junho de 2019, após verificação do 
quórum legal, foi estabelecida a seguinte pauta: a) 
avaliação e aprovação das contas do primeiro 
trimestre de 2020 do ISSM; e b) o que ocorrer. Aberta a 
reunião, o presidente do Conselho Fiscal, ANDERSON 
DOS SANTOS ROCHA, registrou a presença de todos os 
membros titulares do Órgão Colegiado, dando, em 
seguida, início à apreciação das contas do primeiro 
trimestre de 2020 do ISSM, aduzindo que após análise 
dos demonstrativos contábeis do ISSM, notadamente do 
Relatório de Controle Interno, Aplicações e Resgates - 
APR, Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos 
Recursos - DAIR, Demonstrativo de Informações 
Previdenciárias e Repasses - DIPR, Demonstrativo da 
Política de Investimentos - DPIN, Política de 
Investimentos do ano de 2020, notificações e 
deliberações do TCM-BA, Relatório de Governança e 
demais demonstrativos contábeis, verificou-se que as 
contas do primeiro trimestre de 2020 do ISSM 
encontram-se regulares, porém com ressalvas descritas 
na minuta do parecer técnico que ora é submetido à 
deliberação. Dito isso, após apreciação das contas, 
debates e considerações pertinentes, os membros do 
Conselho Fiscal decidiram, por unanimidade, aprovar 
com ressalvas as contas do primeiro trimestre de 2020 do 
ISSM, cujas razões encontram-se delineadas no Parecer 
n° 02/2020, ora anexo, que passa a integrar a presente 
ata para todos os efeitos jurídicos. Por fim, no último item 
da pauta, b) o que ocorrer, o presidente designou a 
próxima reunião do Conselho Fiscal para o dia 15/10, às 
15h, a fim de deliberar sobre as contas do segundo 
trimestre de 2020 do ISSM. E nada mais havendo 
passível de registro, o presidente do Conselho Fiscal, 
ANDERSON DOS SANTOS ROCHA, encerrou a reunião 
agradecendo a presença de todos e eu, MATEUS 
REISSURREIÇÃO DA SILVA, na qualidade de secretário 
designado pela Portaria n° 72/2019, de 23 de agosto de 
2019, lavrei a presente ata de reunião que vai por mim e 
pelos demais assinada.

ANDERSON DOS SANTOS ROCHA
Presidente/Membro titular do Conselho Fiscal

Representante da Controladoria-Geral do Município 
(CGM)

TIAGO SANTOS DE JESUS
Membro suplente do Conselho Fiscal

Representante da Controladoria-Geral do Município 
(CGM)

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Terça-feira
13 de Outubro de 2020 - Ano XVIII

Nº 1521 - Pagina. 07 de 10



MARINEIDE ALVES DA SILVA
Membro titular do Conselho Fiscal

Representantes dos servidores públicos efetivos do 
Município

EMANUELLE ROCHA REIMÃO DOS REIS Membro 
titular do Conselho Fiscal

Representante do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal (ISSM)

MATEUS REISSURREIÇÃO DA SILVA
Secretário/Membro suplente do Conselho Fiscal

Representante do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal (ISSM)

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

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil 
e vinte, às 10h15min, 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 Conselho Admin is t ra t ivo e 
Previdenciário do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal (ISSM), sob a presidência do primeiro: 
PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, diretor superintendente do ISSM, 
HÉLDER ALMEIDA DE SOUZA, secretário da 
Administração, JOSÉ MAURÍCIO BORGES DE 
MENEZES, subsecretário da Fazenda no exercício 
da substituição, RAFAEL COUTO RIBEIRO e 
CARLOS EDUARDO BACELAR CERQUEIRA 
(suplente), representantes da Procuradoria-Geral do 
Município, KELLY LAGO SANTOS FARIAS, 
representante dos servidores do Poder Executivo, 
GISELE SANTOS DA SILVA, representante dos 
servidores do Poder Legislativo, e JOSÉ MARCELO 
DE SANTANA, representante do Sindicato dos 
Professores da Rede Pública Municipal, com a 
participação dos seguintes convidados: DIEGO 
RODRIGUES DE MAGALHÃES e TIAGO CACIM 
D'ERRICO, membros do Comitê de Investimentos, 
ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA, chefe de 
gabinete da Superintendência, ISIS LOBO DE 
SOUZA, assessora especial I, e ERNANI 
BERNARDINO ALVES DE SENA, diretor de 
administração e finanças do ISSM. Ausentes os 
seguintes conselheiros: JOAQUIM JOSÉ BAHIA 
MENEZES, secretário da Fazenda, EVANGIVALDO 
RIBEIRO OLIVEIRA, representante do Sindicato dos 
Servidores Públicos do Município, e PÉRICLES 
ALMEIDA DA SILVA, representante dos servidores 
inativos do Poder Executivo. A teor do Decreto 
7109/2019, de 04 de julho de 2019, após verificação 
do quórum legal, foi estabelecida a seguinte pauta, 
conforme previamente disponibilizada no Diário 
Oficial Municipal n° 1464, de 23 de julho de 2020: I) 

apresentação e aprovação do Relatório de Gestão 
A t u a r i a l  –  3 º  b i m e s t r e  d e  2 0 2 0 ;  I I )  
acompanhamento e revisão do Planejamento 
Estratégico; III) apresentação e aprovação do 
Orçamento de 2021; e IV) o que ocorrer. Aberta a 
reunião, o presidente do Conselho Administrativo e 
Previdenciário, PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES, registrou a presença de 
todos os conselheiros e convidados participantes, 
dispensando-se as assinaturas destes últimos em 
razão do meio virtual pelo qual ocorreu a reunião e 
por ser facultativa a presença dos mesmos, os 
quais não possuem poder de voto nas 
deliberações proferidas pelo Conselho. Em 
seguida, o presidente apresentou o Relatório de 
Gestão Atuarial – 3º bimestre de 2020, cujo inteiro teor 
já fora previamente disponibilizado aos presentes e 
devidamente aprovado pelo Conselho Fiscal do ISSM 
em sua 2ª reunião extraordinária, datada em 
22/09/2020. Sinteticamente, aduziu que o aludido 
relatório visa acompanhar, bimensalmente, a 
evolução do passivo previdenciário e dos ativos 
financeiros, estabelecendo-se uma prática de 
gerenciamento dos ativos e passivos do Instituto, 
tomando como base, para tanto, quatro premissas, 
assim elencadas: (i) base normativa, em que 
considera as legislações aplicáveis ao RPPS; (ii) base 
cadastral, em que considera dados de admissão, 
exoneração e falecimento do período definido; (iii) 
base demonstrativa, em que considera dados do 
Demonstrativo de Informações Previdenciárias e 
Repasses - DIPR; e (iv) base do cálculo, em que 
considera as projeções do cálculo atuarial. Ato 
contínuo, o presidente apresentou, em tela, gráficos e 
dados relacionados às ocorrências registradas por 
mês, à Reserva Matemática de Benefícios a Conceder 
– RMBaC, à Reserva Matemática de Benefícios 
Concedidos – RMBC, às despesas administrativas e à 
evolução do passivo atuarial, declinando que, diante 
de tais dados ora apresentados, o Instituto já vem 
adotando as providências necessárias para sua 
adequação atuarial, a exemplo do envio do DRRA, da 
Nota Técnica Atuarial e da Avaliação Atuarial dentro do 
prazo estabelecido (31/07/2020), como também do 
encaminhamento ao conhecimento do excelentíssimo 
prefeito, Antônio Elinaldo Araújo da Silva, por 
intermédio do Ofício n° 00136.525.2020, do resultado 
do cálculo atuarial 2020, para adoção das medidas 
legais cabíveis. Após apresentação, o presidente 
colocou em votação o Relatório de Gestão Atuarial – 3° 
bimestre de 2020, pelo que, em não havendo 
objeções, foi declarado aprovado pelos conselheiros, 
para todos os efeitos legais. Dando prosseguimento à 
reunião, passando ao segundo item da pauta, II) 
acompanhamento e revisão do Planejamento 
Estratégico, o presidente falou sobre a revisão do 
Planejamento Estratégico – Ciclo 2020/2024, o qual 
fora previamente disponibilizado a todos os presentes, 
declinando que a referida revisão tornou-se 
necessária em razão da pandemia da Covid-19 que 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Terça-feira
13 de Outubro de 2020 - Ano XVIII
Nº 1521 - Pagina. 08 de 10



afetou à saúde pública, o cenário econômico e às 
prioridades orçamentárias, ocasionando mudanças 
drásticas que inviabilizaram a realização de todas as 
iniciativas anteriormente previstas e impuseram 
determinadas adequações que devem ser observadas 
pelo ISSM para estar em conformidade com o atual 
cenário. Declinou, ainda, que as reportadas 
adequações visam garantir a execução de atividades 
rotineiras e estratégicas para o atendimento à 
legislação e à sustentabilidade do RPPS. Por fim, 
informou que o Pró-Gestão disponibilizou neste mês o 
novo manual (versão 3.1) que possibilita a adesão do 
RPPS sem, contudo, observar as iniciativas 
atualmente inviáveis de serem implementadas por 
conta da pandemia. Em sentido contínuo, passando 
ao terceiro item da pauta, III) apresentação e 
aprovação do Orçamento de 2021, o presidente 
concedeu a palavra a chefe de gabinete da 
Superintendência, ANA CLARA ANDRADE DE 
ALMEIDA, a qual, na oportunidade, apresentou, em 
tela, os principais pontos do Orçamento de 2021, 
esclarecendo que o mesmo foi elaborado com base 
nas normas até então vigentes, observando-se as 
projeções da receita, as projeções atuariais e o Plano 
Plurianual (PPA) 2018-2021. Dito isso, informou que o 
Orçamento de 2021 prevê a projeção total de R$ 
198.915.608,01 de receitas, assim distribuídas: (i) 
receita com contribuições, R$ 132.028.917,43; (ii) 
receita com compensação previdenciária, R$ 
11.720.159,45; (iii) receita de reparcelamento, R$ 
14.430.493,28; (iv) receita de parcelamento (cota 
patronal), R$ 6.632.464,57; e (v) receita com 
investimentos, R$ 34.103.572,58, sendo levado em 
consideração a meta atuarial + projeção do IPCA para 
a rentabilidade da carteira. Por fim, informou que as 
recomendações para 2021 consistem em adequar-se 
à Portaria n° 19.451, de 18/08/2020, e a promover a 
participação ativa do ISSM na formulação do próximo 
PPA. Com a palavra, o presidente colocou em votação 
o Orçamento de 2021, que, em não havendo objeções, 
foi declarado aprovado, à unanimidade, pelos 
conselheiros. Ao término da reunião, considerando o 
último item da pauta, IV) o que ocorrer, o presidente 
informou que a próxima reunião do Conselho 
Administrativo e Previdenciário será realizada no dia 
05/11/2020, às 10h, conforme pauta previamente 
estabelecida na revisão do cronograma de trabalho 
aprovado na última reunião ordinária. Ao pedir a 
palavra, a conselheira KELLY LAGO SANTOS FARIAS 
pediu explicação sobre o parcelamento das 
contribuições patronais atualmente suspensas e sobre 
o Regime de Previdência Complementar (RPC). Em 
atenção ao quanto solicitado, o presidente informou 
que, tão logo seja formalizado pelo Poder Executivo, 
apresentará aos conselheiros o plano de parcelamento 
das contribuições patronais, para fins de apreciação. 
Outrossim, informou que a Emenda Constitucional n° 
103/2019 estabeleceu o prazo de dois anos, contados 
da data de sua entrada em vigor, para que os 
municípios implementem, em seu âmbito, a 
previdência complementar, podendo, para tanto, criar 

um novo ente diverso do RPPS ou, ainda, contratar 
uma entidade administradora de RPC. Ressaltou, no 
entanto, que tal matéria compete à Administração 
Direta, que oportunamente adotará as providências 
cabíveis, visto que já existe lei municipal que versa 
sobre o assunto. Ato contínuo, às 10h47min, o 
presidente registrou a presença do conselheiro 
s u p l e n te  C A R L O S  E D U A R D O  B A C E L A R  
CERQUEIRA, representante da Procuradoria-Geral do 
Município, e do conselheiro JOSÉ MARCELO DE 
SANTANA, representante do Sindicato dos 
Professores da Rede Pública Municipal, que 
ingressaram na sala virtual após início da reunião. Ao 
pedir a palavra, o conselheiro JOSÉ MARCELO DE 
SANTANA indagou se era necessária a criação de uma 
nova lei local do RPPS. Em resposta, o presidente 
informou que o município de Camaçari já possui 
legislação própria que regulamenta o ISSM, 
especificamente a Lei Municipal n° 997/2009, sendo 
talvez necessárias algumas alterações legislativas 
para adequação à Emenda Constitucional 103/2019, 
visando, sobretudo, minimizar o déficit atuarial. 
Todavia, destacou que tal iniciativa é de competência 
privativa do Chefe do Executivo, podendo, no entanto, 
o referido conselheiro propor alguma proposta que 
esteja fundamentada em prévio estudo atuarial, cujo 
teor não vincula o Executivo. Destacou, ainda, que, se 
houver alguma proposta de alteração do plano de 
benefícios previdenciários, comunicará ao Conselho 
Administrativo e Previdenciário, em convocação 
extraordinária, para conhecimento. Ao pedir a palavra, 
a conselheira GISELE SANTOS DA SILVA propôs que 
o parcelamento das contribuições patronais seja 
apresentado em conjunto com os demais 
parcelamentos eventualmente suspensos, o que foi 
acolhido pelo presidente. E nada mais havendo 
passível de registro, o presidente do Conselho 
Administrativo e Previdenciário, PEDRO JORGE 
VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, encerrou a 
reunião agradecendo a presença de todos e eu, 
MATEUS REISSURREIÇÃO DA SILVA, na qualidade 
de secretário designado pela Portaria n° 72/2019, de 
23 de agosto de 2019, lavrei a presente ata de reunião 
que vai por mim, ___________________________, e 
pelos demais assinada.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

Diretor Superintendente do ISSM
Presidente e membro nato do Conselho Administrativo 

e Previdenciário

HÉLDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

Membro nato do Conselho Administrativo e 
Previdenciário

JOSÉ MAURICIO BORGES DE MENEZES 
Subsecretário da Fazenda no exercício da substituição

Membro nato do Conselho Administrativo e 
Previdenciário
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RAFAEL COUTO RIBEIRO
Representante da Procuradoria-Geral do Município

Membro do Conselho Administrativo e Previdenciário

CARLOS EDUARDO BACELAR CERQUEIRA
Representante da Procuradoria-Geral do Município

Membro suplente do Conselho Administrativo e 
Previdenciário

JOSÉ MARCELO DE SANTANA Representante do 
Sindicato dos Professores da Rede Pública Municipal
Membro do Conselho Administrativo e Previdenciário

KELLY LAGO SANTOS FARIAS
Representante dos servidores do Poder Executivo

Membra do Conselho Administrativo e Previdenciário 

GISELE SANTOS DA SILVA
Representante dos servidores do Poder Legislativo

Membra do Conselho Administrativo e Previdenciário 

EXTRATO DE CONTRATO DA STT

Processo Administrativo n° 135/2020. 1° Termo 
Aditivo ao Contrato n° 008/2019. Objeto: Este termo 
aditivo tem como objeto alterar a Cláusula sexta – Do 
prazo da vigência e a redução da Cláusula Quarta – 
Do valor - do contrato nº 008/2019, assinado em 01 de 
Outubro de 2019, cujo objeto é a Prestação de 
serviços de Assessoria e Consultoria Técnico-
Jurídica.
Contratado: RUYBERG VALENCA E ADVOGADOS 

ASSOCIADOS.Valor global passa a ser R$ 130.800,00 
(cento e trinta mil e oitocentos reais). Período de 
vigência: 12 meses apartir de 01 de Outubro de 2020; 
Fundamento legal: Lei n° 8.666/93 e alterações 
posteriores.

Camaçari, 28 de Setembro de 2020.

Alfredo Braga de Castro
Diretor Superintendente

ERRATA EXTRATO DE CONTRATO

Onde se lê:
Processo Administrativo n° 115/2020. Contrato n° 
008/2020. Objeto: Registro de preço para c

Contratado: Flex Produção Musical Eireli.

Leia-se:
Processo Administrativo n° 115/2020. Contrato n° 
008/2020. Objeto: Registro de preço para c

Contratado: Flex Produção Serviços de Alimentação e 
Comercio Atacadista de Produtos de Higiene, Limpeza 
e Conservação Eireli.
Camaçari, 21 de Setembro de 2020.

Alfredo Braga de Castro
Diretor Superintendente

ontratação de 
empresa especializada em serviço de confecção e 
fornecimento de materiais promocionais para divulgação 
das ações, projetos e eventos decorrentes da execução 
dos programas desenvolvidos pelo governo através das 
suas diversas secretarias, exceto SESAU.

ontratação de 
empresa especializada em serviço de confecção e 
fornecimento de materiais promocionais para divulgação 
das ações, projetos e eventos decorrentes da execução 
dos programas desenvolvidos pelo governo através das 
suas diversas secretarias, exceto SESAU.
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T SUPERINTENDÊNCIA DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE

Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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