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oRESOLUÇÃO N  039 / 2020

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  064 / 2020 vinculado ao 

oProcesso Administrativo n  03303 / 2020 tendo como 
Contribuinte QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA 
LTDA, DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada no dia 
11/11/2020, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros, que segue acostada aos autos deste 
Processo Administrativo, Por Conhecer e Negar 
Provimento ao Recurso de Ofício em votação unânime 
dos Conselheiros e no Mérito Decidir pela Decisão 
proferida pela Junta de Julgamento de Processos 
Fiscais.

Camaçari, 02 de Dezembro de 2020.

Clivio Marcos Pinheiro Sady
 Presidente Suplente do Conselho 

Municipal de Contribuintes
     Cadastro: 8088-8

 PORTARIA N° 145/2020
  DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020

D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d e  
Remembramento dos Lotes de terreno 
próprio de n°s 11 e 12 da Quadra V, 
integrantes do Loteamento CANTO DO 
SOL, em Barra do Jacuípe, no Distrito de 
Monte Gordo, situado no município de 

PORTARIA Nº 9005/2020

 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998, Lei Municipal 
nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, Parecer Normativo 
nº 003/2017, Lei Municipal nº 1601/2019 e Lei Municipal 
nº 1624/2020                                                                                               

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 1421/2020,

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) ISAC DIAS DA SILVA, 

matricula 7539, ocupante do cargo de provimento 

efetivo/estatutário de Assistente  Administrativo, lotado 

(a) na Secretaria do desenvolvimento Social e Cidadania - 
SEDES, Licença Prêmio pelo período de 06 (seis) meses 

referente aos quinquênios aquisitivos de 17/05/2005 a 

16/05/2010 e 17/05/2010 a 16/05/2015, retroativo a 03 de  
Novembro de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 19 DE NOVEMBRO 
DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL E CIDADANIA
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Camaçari, medindo 701,25m² de área para 
o lote 01 e 712,50m² para o lote 02, a ser 
remembrado em 01 área cujo o lote 
resultante é o de lote  11A com área total de 
1.413,75m², na forma que indica.

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das competências 
que lhe foram atribuídas pelo Decreto Municipal 
publicado em 16.10.2020 e tendo em vista o que consta 
no Processo Administrativo nº 00437.22.09.836.2020, 
assim como as demais disposições de Direito 
pertinentes.

RESOLVE: 

Art. 1° - Aprovar o remembramento de 02 (duas) áreas 
designadas pelo Lote 11 e Lote 12, situado na Quadra 
V, no Loteamento Canto do Sol, registrado no Cartório de 
Imóveis de Camaçari sob matrículas de n°s 14.024 e 
17.945, Censo Imobiliário Municipal sob n°s 0537101 e 
0537110, com a área total de 1.413,75m².

Parágrafo único – As áreas ora remembradas são de 
propriedade de ROSA LÚCIA DE SOUZA FERRAZ 
FONSECA, brasileira, viúva, portadora da CNH n° 
02732340516 - DETRAN/BA, inscrita no CPF/MF sob nº 
233.857.234-34; LUANA FERRAZ FONSECA, 
brasileira, solteira, portadora da CNH nº 03887221472 – 
DETRAN/BA, inscrita no CPF/MF nº 025.679.535-58; e 
GABRIELA FERRAZ FONSECA, brasileira, solteira,  
CNH n° 05271413055 - DETRAN/BA, inscrita no CPF/MF 
sob nº 042.648.905-51; MARIA DE FÁTIMA FONSECA 
SANTOS, inscrita no CPF/MF sob nº: 115.528.165-91; 
VICENTE AUGUSTO FONTE SANTOS, inscrito no 
CPF/Mf sob nº: 093.536.315-72; MARIA DO CARMO 
REZENDE FONSECA SILVA, inscrita no CPF/MF sob nº: 
110.075.595-00; PAULO ROBERTO LOPES DA SILVA, 
inscrito no CPF/MF sob nº: 204.437.810-87; LUIZ 
MARCOS REZENDE FONSECA, inscrito no CPF/MF 
sob nº: 368.409.205-34; NEUMA CRISTINA FONSECA 
ALBUQUERQUE, inscrita no CPF/MF sob nº: 
939.105.255-04; RAFAEL ALVES DE ALBUQUERQUE, 
inscrito no CPF/MF sob nº: 166.752.404-63; MARIA DO 
ROSÁRIO FONSECA LANDULFO JORGE, inscrita no 
CPF/MF sob nº: 373.326.865-20, conforme as Certidões 
de Ônus registradas no 1° Ofício de Registro de Imóveis 
de Camaçari cuja matrícula é a de n°14.024 e 17.945

Art. 2° - A situação atual das áreas estão assim descritas:

LOTE  n° 11

Partindo do marco V1 de coordenadas planas 
8597523,733 m  Norte e 597323,478 m Leste,  seguindo 
com distância de 15,00 m e azimute plano de 41°48'21", 
chega-se ao marco V2 de coordenadas planas  
8597534,851 m Norte e 597333,477 m Leste, 

.

confrontando neste trecho com a rua B/8 . Dai seguindo 
com a  distancia 47,00m , e azimute plano de 311°17'58" 
chega-se ao marco V5 de coordenadas planas 
8597566,037 m Norte e 597297,927 m Leste, 
confrontando neste trecho com o lote de n° 12 á ser 
amembrado ,dai seguindo com distância de 15,00 m e 
azimute plano de 218°56'36",  chega-se ao marco V6 de 
coordenadas planas 8597554,369 m Norte e 597288,550 
m Leste,  confrontando neste trecho com a área verde, 
dai seguindo com distância de 46,50 m e azimute plano 
de 132°0'56",  chega-se ao marco V1, ponto final da 
descrição deste perímetro, confrontando neste trecho 
com o lote de n°10 , perfazendo uma área de 701,25m²  e 
perímetro de 123,50m. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema U T 
M, referenciadas ao Meridiano Central nº 39°00', fuso -24. 
Todos os azimutes, distâncias e perímetro foram 
calculados no plano de projeção UTM.

LOTE n° 12

Partindo do marco V2 de coordenadas planas  
8597534,851  m Norte e 597333,477   m Leste , seguindo 
com distância de.15,00 m e azimute plano de 41°8'21" 
chega-se ao marco V3 de coordenadas planas 
8597546,095 m Norte e 597343,477 m Leste, 
confrontando neste com a rua B/8 , dai seguindo com 
distância de 48,00 m e azimute plano de 311°16'57" 
chega-se ao marco V4, de coordenadas planas 
8597577,702 m Norte e 597307,406 m Leste, 
confrontando neste trecho com os lotes de n° 13, 14 e 15 , 
dai seguindo com distância de 15,00 m e azimute plano 
de 218°56'36" chega-se ao marco V5, de coordenadas 
planas 8597566,037  m Norte e 597297,927  m Leste, 
confrontando nesse trecho com a área verde  , dai 
seguindo com a distancia 47,00 m e azimute de 
131°17´58´´ chega-se ao  marco V2 ponto final da 
descrição deste perímetro, confrontando neste trecho 
com Lote 11 à ser amembrado, perfazendo uma área de 
712,50m²  e perímetro de 125,00m.  Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se 
representadas no Sistema U T M, referenciadas ao 
Meridiano Central nº 39°00', fuso -24. Todos os azimutes, 
distâncias e perímetro foram calculados no plano de 
projeção UTM.

Art. 3° - A área resultante do remembramento ficará 
assim descrita e caracterizada:

 LOTE 11A RESULTANTE DO REMEMBRAMENTO:

Partindo do marco V1 de coordenadas planas 
8597523,733   m Norte e 597323,478  m Leste, seguindo 
com distância de 30,00 m e azimute plano de 41°48'21" 
chega-se ao marco V3, coordenadas planas 
8597546,095m Norte e 597343,477m Leste, 
confrontando neste trecho com a rua B/8 , dai  seguindo 
com distância de 48,00 m e azimute plano de 311°16'57" 
chega-se ao marco V4, coordenadas planas, 
8597577,702m Norte e 597307,406   m Leste, 
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confrontando neste trecho com  os lotes  de n°13, 14 e  
15 , dai seguindo   com distância de 30,00 m e azimute 
plano de 218°56'36" chega-se ao marco V6 de 
coordenadas planas 8597554,369 m Norte e 597288,550 
m Leste,  confrontando neste trecho com a área verde , 
dai  seguindo com distância de 46,50 m e azimute plano 
de 132°0'56" chega-se ao V1, ponto final da descrição 
deste perímetro,  confrontando neste trecho com o lote 
de nº 10. Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas no Sistema U T M, 
referenciadas ao Meridiano Central nº 39°00', fuso -24. 
Todos os azimutes, distâncias e perímetro foram 
calculados no plano de projeção UTM.

Art. 4º - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 
pena de caducidade prevista em Lei.

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO INTERINO DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DE 24 DE 
NOVEMBRO DE 2020.

SUELEN CARVALHO TRAVASSOS 
DIRETORA DE URBANISMO 

ARNALDO DE SOUZA BRITO
SECRETÁRIO INTERINO DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO E MEIO AMBIENTE

RESOLUÇÃO Nº.11, DE 30 DE NOVEMBRO DE 
2020.

a aprovação da Inscrição no 

O CONSELHO MUNICIPAL DESEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL, no uso da competência 
que lhe conferem a Lei Municipal de nº 678, de 27 de 
junho de 2005.

Considerando o Regimento Interno deste 
Conselho definido em Resolução n°03 de 12 de junho de 
2020.

Considerando a Resolução n° 05 de 16 de julho 
de 2020.

Dispõe sobre 
Conselho 

Municipal de Segurança Alimentar (COMSEA) 
das Entidades representantes da Sociedade Civil 
Organizada neste Conselho.

Considerando a Resolução n° 06 de 29 de julho 
de 2020.

Considerando a necessidade de se conhecer e 
manter um cadastro geral com informações sobre os 
programas voltados à segurança alimentar e nutricional 
executados no município.

RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar por unanimidade a inscrição 

neste Conselho, das seguintes entidades da Sociedade 
Civil Organizada:
· Inscrição no COMSEA n°. 008: Associação de 
Apoio Social de Camaçari, inscrito no CNPJ sob o nº 
26.816.516/0001-00.
· Inscrição no COMSEA n°. 009:

 inscrito no CNPJ 
sob o nº 19.413.888/0001-12.
· Inscrição no COMSEA n°.010:

inscrito no CNPJ sob o nº 
16.110.116/0001-13.
· Inscrição no COMSEA n°.011:

inscrita no CNPJ sob o 
nº22.565.415/0001-45.
· Inscrição no COMSEA n°.012:

 inscrita no 
CNPJ sob o nº 31.812.943/0001-42.
· Inscrição no COMSEA nº. 013: Ylé Axé Afro 
Social Oxum FilandareirOmimgim inscrita no CNPJ sob o 
nº11.445.482/0001-00.

Art. 2º - Indeferir as solicitações de inscrição das 
seguintes entidades da Sociedade Civil Organizada:
· Centro de Convivência do Idoso e da Família, 
inscrita no CNPJ sob o nº. 28.801.524/0001-09. Inscrição 
indeferida por falta da Ata de Eleição da atual diretoria 
registrada em cartório.
· Terreiro Mutakalambô. Inscrição indeferida por 
não ter Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ.

Art. 3º -Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paulo Sérgio Paixão de Jesus
Presidente do Conselho Municipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0161/2017. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA EMPRESA CLIMABOM 
REFRIGERAÇÃO LTDA. DO OBJETO Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula QUINTA 
(DOS PRAZOS)do contrato n°0161/2017/2018, 
originalmente firmado em 11 de Ddezembro de 2017, 
cujo objeto encontra-se devidamente descrito na 

Instituto 
Assistencial e Humanitário do Brasil,

 Grupo de Mães 
Nossa Senhora do Amparo, 

 Centro Espírita 
Beneficente de Camaçari, 

 Associação 
Religiosa e Social Ylê Axé Oxum Ominadê,

, 

· Terreiro Ilê Axé Baba Omin, inscrita no CNPJ sob 
o nº. 05.799.991/0001-38. Inscrição Indeferida por falta 
dos documentos solicitados.
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Clausula anterior. DO PRAZO: O contrato descrito na 
clausula anterior fica prorrogado por 12 (Doze) meses, 
de modo que, a partir de 11 de Dezembro de 2020, 
passará a viger 11 de Dezembro de 2021. DO PREÇO: 
Ficam mantidas as condições negociais do pacto ora 
aditado, especialmente as disposições sobre o preço, no 
valor global de R$ 852,900,20( oitocentos e cinquenta e 
dois mil , novecentos reais e vinte centavos) sendo 
indevido qualquer reajuste não especificado no presente 
aditivo. Fica mantida a forma de pagamento prevista no 
bojo do contrato original. DA RATIFICAÇÃO; 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário e de seus 
Termos Aditivos não modificadas por este Instrumento. 
DA ASSINATURA:  Camaçari-BA, 17 de novembro de 
2020. NEURILENE MARTINS RIBEIRO . MUNICICPIO 
CLIMABOM REFRIGERAÇÃO LTDA. CONTRATADA

AVISO DE PRORROGAÇÃO 
 PREGÃO N.º 186/2020 (ELETRÔNICO) – 

COMPEL
 

 

A Comissão Central Permanente de Licitação – 
COMPEL, torna público para conhecimento dos 
interessados, que em virtude de alterações do edital, a 
sessão para acolhimento, abertura das propostas de 
preços e disputa referente PREGÃO N.º 186/2020 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o Registro de 
Preço para Aquisição de Produtos para Manutenção de 
Piscinas, foi PRORROGADA para: Acolhimento: 
14/12/2020 a partir das 08h00min; Abertura: 
15/12/2020, às 09h00; Disputa: 15/12/2020, às 10h00. 
(Horário Brasília), em virtude de alterações no Edital. 

Edital reformulado/Informações: www.licitacoes-
e.com.br. Licitação n° 847302. Tel.: (71) 3621-6655 – 
Michelle Silva Vasconcelos.

TERMO DE REVOGAÇÃO

O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, no uso de suas atribuições legais, em 
oconformidade com o disposto no art. 49, da Lei n  
o8.666/93, resolve REVOGAR o LOTE 10 do PREGÃO N  

0026/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o 

registro de preço para aquisição de macas, mesas, divã, 

poltronas e sofá cama, cadeira para exames 

oftalmológica, para uso nas Unidades de Saúde do 

município. 01/12/2020. LUIZ EVANDRO VARGAS 

DUPLAT – Secretário da Saúde.

HOMOLOGAÇÃO E ATAS DE 
REGISTRO DE PREÇOS

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da 

Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas 

atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 0176/2020 

(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o registro de 

preço para aquisição de dispensers, a fim de atender as 

Unidades de Saúde do município. DATA DA 

HOMOLOGAÇÃO: 24/11/2020. LUIZ EVANDRO 

VARGAS DUPLAT.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0629/2020 – 
PREGÃO Nº 0176/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de 
dispensers, a fim de atender as Unidades de Saúde do 
m u n i c í p i o .  P R O M I T E N T E  F O R N E C E D O R :  
QUALITYMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 
HOSPITALARES EIRELI.. DATA DA ASSINATURA: 
24/11/2020. LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0630/2020 – 
PREGÃO Nº 0176/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de 
dispensers, a fim de atender as Unidades de Saúde do 
município.  PROMITENTE FORNECEDOR: NOVA 
BAHIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. 
DATA DA ASSINATURA: 24/11/2020. LUIZ EVANDRO 
VARGAS DUPLAT – SECRETÁRIO DA SAÚDE.
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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
CONSELHO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO 
DO INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL (ISSM) – 202 
Aos vinte e quatro dias do mês de novembro 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 
Administrativo 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, 
SONÍSIA DOS SANTOS CARVALHO, representante dos 
servidores inativos do Poder Executivo no exercício da 
substituição, KELLY LAGO SANTOS FARIAS, 
representante dos servidores do Poder Executivo, 
GISELE SANTOS DA SILVA, representante dos 
servidores do Poder Legislativo, JOSÉ MARCELO DE 
SANTANA e NILTON CÉSAR DOS SANTOS (suplente), 
representantes do Sindicato dos Professores da Rede 
Pública Municipal, e NILSON COELHO DA SILVA (titular) 
e EVANGIVALDO RIBEIRO OLIVEIRA (suplente), 
representantes do Sindicato dos Servidores Públicos do 
Município, com a participação dos seguintes convidados: 
ISIS LOBO DE SOUZA, assessora especial I, DORANEI 
DANTAS COSTA, diretora de Previdência do ISSM, e 
RITA DE CASSIA MARTINS SOUSA NASCIMENTO, 
anal is ta  em seguro soc ia l  –  comunicação 
soc ia l / jo rna l ismo.  Ausentes os seguintes 
conselheiros: JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES, 
secretário da Fazenda, 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°  1545, de 18 de novembro 
de 2020: I) manifestação sobre a proposta de 
parcelamento das contribuições patronais em 
aberto; II) exame e apresentação de parecer sobre a 
proposta de alteração da política previdenciária do 
município de Camaçari; e III) o que ocorrer. Aberta a 
reunião, o presidente do Conselho Administrativo e 
Previdenciário, PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES, registrou a presença dos 
conselheiros e dos convidados supracitados, 
dispensando-se as assinaturas destes últimos e dos 

conselheiros suplentes 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. 
Ato contínuo, ao passar para o primeiro item da pauta, I) 
manifestação sobre a proposta de parcelamento das 
contribuições patronais em aberto, o presidente teceu 
breves comentários sobre a suspensão das 
contribuições patronais e sobre o respectivo 
parcelamento dos débitos previdenciários previstos na 
Lei nº 1623/2020, de 09 de abril de 2020, ressaltando que 
o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Antônio 
Elinaldo Araújo da Silva, no dia 18/11/2020,  por 
intermédio do Ofício n° 0077/2020, atendendo ao quanto 
consignado na Lei nº 1629/2020, de 09 de julho de 2020, 
encaminhou à Secretaria da Fazenda e ao Instituto de 
Seguridade do Servidor  Municipal (ISSM) a seguinte 
proposta de parcelamento, cujo inteiro teor já fora 
previamente disponibilizado a todos os conselheiros por 
e-mail: i) inclusão no parcelamento das contribuições 
patronais que deixaram de ser repassadas entre 
01/03/2020 e 31/12/2020, além das parcelas do termo de 
acordo de parcelamento vigente vencidas entre 
01/07/2020 e 31/12/020, que também não foram 
repassadas; ii) consolidação da dívida mediante 
aplicação do IPCA + juros de 5,89% a.a. (calculados pro 
rata, mês a mês), por se tratar da meta atuarial prevista 
na Política de Investimentos do ISSM – 2020; iii) correção 
do saldo devedor do parcelamento pelo mesmo critério 
utilizado para fixação da meta atuarial, também com 
incidência mensal para as parcelas vincendas; iv) 
vencimento da primeira prestação do parcelamento no 
último dia útil do mês subsequente à data de assinatura 
do termo de acordo de parcelamento; e v) aplicação de 
cláusula penal de 2% em caso de atraso no pagamento 
do parcelamento, além da previsão de vinculação do 
Fundo de Participação dos Municípios (FPM) como 
garantia das prestações acordadas e não pagas no seu 
vencimento, mediante autorização fornecida ao agente 
financeiro responsável pela liberação do FPM, concedida 
no ato de formalização do termo. Com efeito, o 
presidente informou que a estimativa do débito 
previdenciário a ser parcelado é de aproximadamente R$ 
60 milhões, dividido em 60 parcelas mensais, prazo 
máximo previsto na reportada lei municipal que autorizou 
o respectivo parcelamento, bem como na Emenda 
Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019. 
Outrossim, informou que, no presente caso, o papel do 
Conselho Administrativo e Previdenciário consiste 
apenas em manifestar-se pela aprovação ou não da 
proposta do parcelamento dos débitos previdenciários, 
cuja deliberação é meramente opinativa, nos termos do 
art. 86, XI, da Lei 997/2009, alterada pela Lei nº 
1582/2019, ressaltando, no entanto, que seu parecer é 
no sentido de referendar a proposição do Poder 
Executivo, uma vez que não há lesão aos cofres do ISSM 
e os termos da proposta ora sob exame estão de acordo 
com os regramentos jurídicos vigentes. Dito isso, o 
presidente colocou em votação a proposta de 
parcelamento das contribuições patronais em aberto, 
que, tendo sido achada em conformidade e não havendo 
objeções, foi declarada aprovada pelo Conselho 
Administrativo e Previdenciário, para todos os efeitos 

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quinta-feira
03 de Dezembro de 2020 - Ano XVIII

Nº 1556 - Pagina. 05 de 11
IS

S
M INSTITUTO DE SEGURIDADE 

DO SERVIDOR MUNICIPAL



legais, ao tempo em que foi determinado o seu 
encaminhamento ao setor técnico do ISSM para 
consolidação dos respectivos valores, elaboração do 
co r responden te  TERMO DE ACORDO DE 
PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS 
PREVIDENCIÁRIOS, tomada de assinaturas e posterior 
publicação no Diário Oficial do Município (DOM). Dando 
prosseguimento à reunião, passando ao segundo item da 
pauta, II) exame e apresentação de parecer sobre a 
proposta de alteração da política previdenciária do 
município de Camaçari, o presidente falou que com o 
advento da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de 
novembro de 2019, que, em síntese, promoveu 
alterações no regime de previdência social e estabeleceu 
novas regras de transição, as quais já foram adotadas 
pela União e pelos demais entes federativos, incluindo-se 
o estado da Bahia, tornou-se imperiosa a sua 
observância pelo município de Camaçari, visando, 
sobretudo, o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, 
com base nos dados e cálculos atuarias já 
oportunamente aprovados pelo Conselho Administrativo 
e Previdenciário. Em seguida, apresentou, em tela, 
dados, gráficos, tabelas e indicadores que justificam a 
necessidade de implementação no âmbito municipal das 
alterações trazidas pela aludida Emenda Constitucional, 
a qual, em verdade, já possui aplicação imediata nos 
seguintes casos: fim da estabilidade econômica; 
necessidade de readaptação antes de aposentar por 
invalidez; alíquotas mínima de 14% para entes e 
servidores; regras de cumulação de pensão com 
aposentadoria; implementação do Regime de 
Previdência Complementar – RPC até 13/11/2021; 
parcelamento de contribuições em, no máximo, 60 
meses; CRP previsto no texto constitucional; e vedação 
de concessão de outros benefícios que não sejam 
aposentadoria e pensão por morte. Por outro lado, 
destacou que há matérias que demandam atuação 
legislativa para poder vigorar, tais quais: aumento da 
idade mínima; mudança da forma de cálculo da média; 
fim da aposentadoria por idade; contribuição dos inativos 
acima do que exceder o salário mínimo; nova forma de 
cálculo da pensão por morte; e paridade preservada para 
quem entrou até 2003, porém com regra de transição. 
Assim sendo, aduziu que o Poder Executivo, levando em 
consideração o desequilíbrio atuarial do RPPS já 
devidamente constatado por estudo técnico competente, 
o qual indicou a necessidade de novas alíquotas para a 
sustentabilidade financeira e atuarial do Instituto, 
elaborou, com a participação da Superintendência do 
ISSM e demais órgãos locais, a “Nova Previdência”, 
cujas alterações legislativas serão promovidas por meio 
de emenda à Lei Orgânica do Município (LOM), lei 
complementar e lei ordinária, respectivamente. 
Ressaltou que a proposta da “Nova Previdência” segue 
os parâmetros da legislação federal, a exemplo da nova 
regra de idade mínima para aposentadoria de mulher, 
que é 62 anos, e de homem, que é de 65 anos, podendo, 
em ambos os casos, a idade mínima ser reduzida em 5 
anos para os professores de ensino fundamental e 
médio. Esclareceu que o cálculo de aposentadoria pela 
média corresponderá a 60% da média de 100% das 
remunerações, sendo acrescido o percentual de 2% para 
cada ano que exceder 20 anos de contribuição, o que é 
diferente do caso dos servidores com deficiência e dos 

que se aposentarem por incapacidade permanente 
decorrente de acidente de trabalho, doença profissional 
ou do trabalho, que receberão 100% da média. 
Esclareceu, ainda, que aposentadoria com paridade 
continuará a existir no âmbito municipal, mas apenas 
para quem entrou até 2003 e cumprir o prazo de carência 
da regra de transição, que é a mesma prevista na 
Emenda Constitucional nº 103/2019, além de ter a 
remuneração variável (gratificações e carga-horária) 
calculada pela média. Ademais, informou que a pensão 
por morte será fixada com base na cota familiar de 50% e 
mais 10% por cada dependente, calculada sobre o valor 
da aposentadoria ou do valor que o servidor teria direito 
na aposentadoria por incapacidade permanente, não 
havendo reversão de cotas, exceto quando houver mais 
de 5 dependentes. Informou, ainda, que a “Nova 
Previdência” propõe que os inativos contribuam com 
14% do que exceder o salário mínimo, a despeito do que 
atualmente é praticado, a saber, 14% do que exceder o 
teto do RGPS. Ademais disso, o presidente defendeu que 
tais alterações visam atender o estudo técnico atuarial 
que fora elaborado pela empresa Brasilis Consultoria e, 
posteriormente, aprovado pelo Conselho Administrativo 
e Previdenciário, além de adequar o Instituto aos 
regramentos constitucionais e legais vigentes, a fim de 
garantir a sustentabilidade do RPPS, razão pela qual 
opina pelo referendo do Órgão Colegiado. Ao pedir a 
palavra, o conselheiro RAFAEL COUTO RIBEIRO 
questionou o limite da idade de 18 (dezoito) anos do 
dependente qualificado como filho solteiro e não 
emancipado para fins previdenciários, alegando que no 
RGPS o limite da idade do aludido dependente é de 21 
(vinte e um) anos, o que, em tese, haveria uma suposta 
redução de direito. Em atenção ao quanto questionado, o 
presidente informou que a Lei Municipal n° 997/2009, 
que organiza o RPPS de Camaçari, já prevê o limite da 
idade de 18 (dezoito) anos do dependente qualificado 
como filho solteiro e não emancipado para fins 
previdenciários, não havendo, portanto, inovação 
legislativa. Ademais, ressaltou que deve ser observado 
se não há impeditivo previsto na Lei nº 9.717, de 27 de 
novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para 
a organização e o funcionamento dos regimes próprios 
de previdência social dos servidores públicos. Com a 
palavra, o conselheiro NILSON COELHO DA SILVA 
alegou a necessidade de uma audiência pública para 
discussão sobre a “Nova Previdência”, com a 
participação de todos os servidores e entidades 
representativas. Em atenção ao quanto alegado, o 
presidente destacou que o Conselho Administrativo e 
Previdenciário, no exercício de suas atribuições legais, 
não pode ser substituído por outros órgãos ou entidades 
civis, cabendo a ele deliberar sobre a matéria 
previdenciária que lhe foi conferida, tal como o caso em 
voga, o que, entretanto, não obsta a realização de um 
debate para além do Órgão Colegiado, a exemplo de 
uma audiência pública. Contudo, ressaltou que, no 
presente caso, a deliberação do Conselho é uma mera 
recomendação ao Poder Executivo, não tendo, portanto, 
o condão de vinculá-lo ou impedi-lo de dar 
prosseguimento ao encaminhamento do projeto de lei ao 
Poder Legislativo. Mesmo assim, pôs-se à disposição 
para esclarecer em audiência pública os eventuais 
pontos controversos da “Nova Previdência”, em 
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homenagem aos princípios da transparência e 
publicidade. Diante da disponibilidade do presidente, o 
conselheiro NILSON COELHO DA SILVA disse que 
adotaria as providências necessárias junto ao Sindicato e 
à Câmara Municipal para promoção de uma audiência 
pública sobre o assunto. Ao pedir a palavra, o conselheiro 
JOSÉ MARCELO DE SANTANA, após questionamento 
sobre a regra de transição de 100%, indagou sobre a 
possibilidade de uma maior discussão com os servidores 
públicos sobre a proposta denominada de “Nova 
Previdência”, haja vista que é um tema bastante sensível 
para todas as categorias. Em resposta ao quanto 
suscitado, o presidente explicou a diferença da regra do 
dobro (100%), art. 43 da lei, e a regra dos pontos, art. 44 
do mesmo regramento jurídico, ambas também 
reproduzidas no texto da reforma previdenciária da 
União, ressaltando que compete ao Poder Executivo 
encaminhar o projeto de lei à Câmara Municipal, tendo o 
Conselho Administrativo e Previdenciário, por sua vez, a 
mera opinião sobre a matéria. Com a fala, o secretário da 
Administração, HÉLDER ALMEIDA DE SOUZA, 
discorreu que o tempo é exíguo para maiores 
discussões, tendo em vista que a matéria já foi 
amplamente debatida e exaurida pelos órgãos 
governamentais, e o objeto em questão demanda 
medidas urgentes que não modem ser protraídas no 
tempo sob pena de maiores prejuízos ao RPPS. Após 
profundos debates e considerações pertinentes, o 
presidente opinou pela aprovação da proposta de 
alteração da política previdenciária do município de 
Camaçari, por entender que se encontra devidamente 
adequada ao estudo técnico atuarial elaborado pela 
empresa Brasilis Consultoria e aprovado pelo Conselho 
Administrat ivo e Previdenciár io,  à Emenda 
Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, e aos 
demais regramentos jurídicos vigentes, visando, 
sobretudo, garantir a sustentabilidade financeira e 
atuarial do RPPS.  Dito isso, o presidente colocou em 
votação o aludido parecer, que, por maioria de seus 
membros, foi aprovado pelo Conselho Administrativo e 
Previdenciário, consignando-se o voto divergente do 
conselheiro NILSON COELHO DA SILVA, que não 
referendou tal decisão por entender ser necessária a 
realização de uma prévia audiência pública sobre o 
assunto. Assim sendo, o presidente declarou aprovada a 
proposta de alteração da política previdenciária do 
município de Camaçari, na forma do art. 86, IV, da Lei 
997/2009, alterada pela Lei nº 1582/2019, determinando-
se o encaminhamento de fotocópia da presente ao Chefe 
do Executivo Municipal, para conhecimento. Por fim, 
considerando o último item da pauta, III) o que ocorrer, o 
presidente informou que nos dias 09 e 10/12, das 13h às 
17h, por meio de plataforma virtual, será realizado um 
treinamento de qualificação com a temática Avaliação 
Atuarial - Conceitos Básicos e Evidenciações Técnicas, 
com carga-horária de 8h, objetivando transmitir 
conceitos da técnica atuarial para que os conselheiros 
possam ter a compreensão das variáveis utilizadas na 
construção de uma avaliação atuarial e nos resultados do 
cálculo atuarial. Informou, ainda, que provavelmente a 
presente reunião extraordinária tenha sido a última do 
corrente ano, podendo, no entanto, ser convocada outra 
sempre que for necessária, oportunidade em que será 

previamente comunicada. 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

RAFAEL COUTO RIBEIRO
Representante da Procuradoria-Geral do Município

Membro do Conselho Administrativo e Previdenciário

SONÍSIA DOS SANTOS CARVALHO Representante 
dos servidores inativos do Poder Executivo no 

exercício da substituição
Membra suplente 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 

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

NILSON COELHO DA SILVA 
Representante do Sindicato dos Servidores Públicos do 

Município
Membro do Conselho Administrativo e Previdenciário

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
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ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL (ISSM) – 2020

Aos cinco dias do mês de novembro 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 ordinariamente os membros do 
Conselho Administrativo 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, DORANEI DANTAS 
COSTA, diretora de Previdência do ISSM, DIEGO SILVA 
DE SOUZA, analista em seguro social – economia, e 
GUSTAVO ANDREOTTI TUCKMANTEL, representante 
da SMI Consultoria. Ausentes os seguintes 
conselheiros: JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES, 
secretário da Fazenda, PÉRICLES ALMEIDA DA SILVA, 
representante dos servidores inativos do Poder 
Executivo, e EVANGIVALDO RIBEIRO OLIVEIRA, 
representante do Sindicato dos Servidores Públicos do 
Município. 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° 1533, de 29 de outubro de 
2020: I) aprovação do Relatório de Governança 
Corporativa do 3º trimestre de 2020; II) aprovação da 
Política de Investimentos de 2021; III) manifestação 
sobre a proposta de parcelamento das contribuições 
patronais; e IV) o que ocorrer. Aberta a reunião, o 
presidente do Conselho Administrativo e Previdenciário, 
PEDRO JORGE V ILLAS  BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, registrou a presença dos conselheiros e 
dos 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. 
Dito isso, ao passar para o primeiro item da pauta, I) 
aprovação do Relatório de Governança Corporativa 
do 3º trimestre de 2020, o presidente apresentou o 
aludido relatório, informando que o mesmo seria 
disponibilizado no sítio eletrônico do ISSM e aos 
conselheiros, buscando com isso uma gestão cada vez 
mais transparente e participativa, notadamente com a 
prestação de contas e a publicidade dos respectivos atos 

administrativos. Seguiu informando que, não obstante os 
efeitos decorrentes da atual pandemia, o ISSM já 
concedeu 10 benefícios de pensão por morte e 52 
aposentadorias no ano de 2020, sendo 31 
aposentador ias especia is  de professor,  13 
aposentadorias por tempo de contribuição, 5 
aposentadorias por idade, 2 aposentadorias por invalidez 
e 1 aposentadoria compulsória. Quanto ao 
recadastramento anual dos aposentados e pensionistas, 
informou que se encontra suspenso por prazo 
indeterminado em razão das medidas de segurança 
adotadas pelo ISSM por intermédio da Portaria n° 
20/2020, de 22 de março de 2020 e que o ISSM vem 
estudando a possibilidade de celebrar um convênio com 
instituições bancárias para delegação de tal 
procedimento, a fim de regularizar o recadastramento 
dos aposentados e pensionistas do RPPS. Ademais 
disso, declinou que o Instituto já retomou os 
atendimentos presenciais de forma gradativa, pelo que já 
foi registrado o total de 166 atendimentos nos meses de 
julho(16), agosto(62) e setembro(88) pela respectiva 
Gerência do ISSM, sem prejuízo dos atendimentos por 
telefone, e-mail e whatsapp que continuam sendo 
realizados, tendo sido registrado o percentual de 92% de 
satisfação com o tempo de atendimento. Em relação aos 
dados financeiros e contábeis, informou que o ISSM, até 
o mês de setembro/2020, possuía 5.713 segurados 
ativos, 1797 aposentados e 268 pensionistas, o que, 
portanto, representa o indicador de 2,77 da relação ativos 
versus inativos para o mesmo período. Quanto aos 
indicadores de arrecadação, o presidente informou que a 
redução da arrecadação apontada no relatório a partir do 
mês de março decorre da suspensão das contribuições 
patronais por força da Lei nº 1629/2020 que, dentre 
outras medidas, suspendeu a exigibilidade de 
contribuições previdenciárias devidas ao ISSM e 
autorizou o parcelamento de tais débitos, os quais 
estarão atrelados à cobrança de juros e correção 
monetária conforme a meta atuarial. Dito isso, 
prosseguiu apresentando o Relatório de Gestão 
Financeira, indicando que o ISSM registrou o total de 
R$70.131.784 (setenta milhões, cento e trinta e um mil, 
setecentos e oitenta e quatro reais), de receita e 
R$85.265.753 (oitenta e cinco milhões, duzentos e 
sessenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e três reais) 
de despesa, resultando num déficit financeiro de 
R$15.133.969,15 (quinze milhões, cento e trinta e três 
mil, novecentos e sessenta e nove reais e quinze 
centavos), em virtude da baixa arrecadação com a 
suspensão dos repasses patronais e dos efeitos 
ocasionados pela pandemia. Sobre o cenário 
econômico, o presidente apresentou dados oriundos do 
Relatório Focus que apontam projeções de 2,99% para o 
IPCA e 2% para Selic, ressaltando que o crescimento 
tímido do PIB projetado de 1,17% no início do ano, 
tornou-se em -4,81% de retração por causa da 
pandemia, o que consequentemente impactou a carteira 
de investimentos do ISSM, que atualmente registra -44% 
da meta atuarial, não obstante venha sendo adotadas 
todas as providências possíveis para reverter tal 
resultado. Ressaltou que tal resultado não decorre de 
eventual erro na estratégia do Comitê de Investimentos, 
pois ela continua sendo a mesma adotada no ano 
passado (2019), quando houve o registro de superávit da 
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meta atuarial, haja vista que a posição da carteira 
permanece em renda fixa (74%), fundos imobiliários e 
participações(1%), multimercados (8%), renda variável 
(17%) e poupança (0%), sendo, portanto, um resultado 
decorrente da alta volatilidade do mercado. Em seguida, 
o presidente apresentou dados sobre a gestão atuarial do 
RPPS, as atividades desenvolvidas pela Controladoria, 
pelo Setor Jurídico e pela Ouvidoria do ISSM, bem como 
sobre as licitações e contratos vigentes. Apresentou, 
ainda, dados relacionados à gestão de pessoas, 
declinando o quantitativo do quadro de pessoal (37 
servidores) e os cursos de capacitação promovidos pelo 
Instituto. Ademais disso, falou sobre os principais 
desafios a serem enfrentados, dando como exemplo a 
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 durante a 
pandemia. Reiterou a informação de que 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. Ao cabo, apresentou o 
Relatório de Prestação de Contas do Conselho 
Administrativo e Previdenciário e dos demais órgãos 
colegiados do ISSM. Após apresentação, o presidente 
colocou em votação o Relatório de Governança 
Corporativa do 3º trimestre de 2020 e o Relatório de 
Prestação de Contas do Conselho Administrativo e 
Previdenciário, os quais, estando em conformidade e não 
havendo objeções, foram declarados aprovados pelos 
conselheiros, para todos os efeitos legais. Dando 
prosseguimento à reunião, passando ao segundo item da 
pauta, II) aprovação da Política de Investimentos de 
2021, o presidente concedeu a palavra ao convidado 
GUSTAVO ANDREOTTI TUCKMANTEL, representante 
da SMI Consultoria, para tratar sobre o assunto. Com uso 
da fala, o consultor teceu breves comentários sobre o 
atual cenário econômico, discorrendo sobre a 
importância da Política de Investimentos para a proteção 
do patrimônio do RPPS, cuja proposta em análise segue 
as diretrizes da Secretaria de Previdência (SPREV). 
Ainda sobre o cenário econômico, falou que todos os 
países sofreram grandes perdas em decorrência da 
pandemia da Covid-19, sendo certo afirmar que a maior 
parte deles deve entrar em ritmo de recuperação gradual 
a partir de 2021, a exemplo dos Estados Unidos da 
América (EUA) e Zona do Euro, devendo, portanto, ser 
pontos de atenção em 2021 a retomada da economia 
após o período pandêmico, o desenvolvimento e 
distribuição da vacina de imunização, as medidas de 
estímulos à economia e a relação entre a China e os 
EUA. Sobre o cenário brasileiro, discorreu que o Produto 
Interno Bruto (PIB) brasileiro sofreu bastante com o 
advento da pandemia e deve terminar o ano de 2020 com 
queda de aproximadamente 5%, devendo demorar 
alguns anos para voltar ao nível observado em 2019, haja 
vista os indicadores de atividade econômica que 
demostram baixo ritmo de crescimento. Outrossim, 
discorreu que em 2021 o mercado de trabalho brasileiro 
estará bastante deteriorado por causa dos efeitos da 

pandemia, já sendo atualmente contabilizado -13,80% 
de taxa de desemprego. No que toca ao IPCA, informou 
que a inflação passou de níveis controlados para 
resultados muito baixos ao longo de 2020, o que deve ser 
uma mesma realidade em 2021. Informou, ainda, que o 
Comitê de Política Monetária (COPOM) decidiu manter a 
Selic em 2% após sucessivos cortes. Ademais disso, o 
consultor falou sobre o cenário fiscal brasileiro, alegando 
que o ano de 2020 trouxe uma deterioração profunda nas 
contas públicas, notadamente com a queda na 
arrecadação e o aumento de gastos no combate à 
pandemia da Covid-19, fazendo com que haja o 
comprometimento de aproximadamente 96% do PIB, 
cenário este que se projeta como um desafio para 2021, 
tendo em vista que o risco-país tende a aumentar no 
início do próximo ano. Dito isso, indicou os três principais 
pontos de observação em 2021, sendo eles a agenda de 
reformas do governo, os indicadores da economia (IPCA, 
PIB, Selic e Câmbio) e o cenário fiscal brasileiro. Falando 
sobre indicadores, apresentou as projeções para 2020 e 
2021, respectivamente: IPCA, 2,99% e 3,10%; PIB, -
4,81% e 3,42%; Câmbio, R$ 5,40 e R$ 5,20; e Selic, 2% e 
2,75%. Após profundas considerações sobre o cenário 
econômico, o consultor passou a apresentar a Política de 
Investimentos de 2021, discorrendo que seu principal 
objetivo é estabelecer a forma de gerenciamento dos 
investimentos e desinvestimentos dos recursos 
financeiros do RPPS, considerando os fatores de 
liquidez, transparência, solvência, risco e segurança. 
Seguiu discorrendo que o período de vigência da Política 
de Investimentos de 2021 é de 01/01 até 31/12, e que, 
embora a vigência seja anualizada, as estratégias de 
alocação visam um período de 3 a 5 anos, em 
observância à Resolução CMN n° 3.922/2010. Ademais 
disso, informou que a meta de rentabilidade corresponde 
o resultado da soma do retorno esperado (taxa%) mais o 
índice de referência (IPCA/INPC), destacando, 
entretanto, que a meta atuarial para 2021 é de 5,47%. 
Informou, ainda, que o modelo de gestão adotado pelo 
ISSM é de gestão própria, o que possibilita eventuais 
alterações da Política de Investimentos pelos próprios 
responsáveis pela gestão de recursos do RPPS, 
conforme preconiza o inc. I, §1°, art. 15, da Resolução 
CMN n° 3.922/2010. Em seguida, aduziu que a Política 
de Investimentos prevê as competências de todos os 
órgãos e agentes participantes da gestão dos 
investimentos do RPPS, nos termos do §6°, art. 1°, da 
reportada Resolução. Outrossim, aduziu que a Politica 
de Investimentos também prevê estratégias de 
investimentos e desinvestimentos em alguns incisos dos 
seguimentos de renda fixa, renda variável e 
investimentos estruturados, com o objetivo de, 
sobretudo, buscar uma estratégia mais ativa. Nesse 
sentido, informou quais são os limites de aplicações do 
RPPS, de acordo com os enquadramentos de cada 
fundo, ressaltando que é vedada a aplicação em fundos 
multimercados que aloquem mais de 50% do patrimônio 
em FIP e FII. Ato contínuo, falou sobre a importância de 
investimentos no exterior, especificamente nos fundos 
enquadrados no art. 9° da Resolução CMN n° 
3.922/2010. Explicou como a Política de Investimentos 
estabelece os mecanismos de gestão de risco, 
diferenciando os tipos de risco de mercado, de crédito e 
de liquidez. Falou sobre o plano de contingência previsto 
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na Política de Investimentos, esclarecendo que podem 
ser adotadas algumas medidas extremas para 
readequação da carteira, tais quais, descumprimento 
dos limites e requisitos dos regramentos vigentes, 
excessiva exposição a riscos ou de potenciais perdas 
dos recursos e, ainda, ultrapassar os limites de riscos. 
Não obstante, ressaltou que a Política de Investimentos 
prevê mecanismos de maior segurança e transparência 
com os processos de credenciamento, abertura de 
carteiras e disponibilização de resultados. Dessa forma, 
concluiu que a Política de Investimentos está bastante 
estruturada e em conformidade com os regramentos 
vigentes, bem como a carteira do Instituto está bem 
posicionada diante do atual cenário econômico. Com a 
palavra, o presidente informou que o Comitê de 
Investimentos participou de todo processo de elaboração 
da Política de Investimentos de 2021 junto à SMI 
Consultoria, tendo, inclusive, sugerido pontuais 
alterações que foram aprovadas na sua 38° reunião 
extraordinária, cujo inteiro teor já fora previamente 
disponibilizado a todos os conselheiros, para apreciação. 
Dito isso, o presidente colocou em votação a Política de 
Investimentos de 2021, que, tendo sido achada em 
conformidade e não havendo objeções, foi declarada 
aprovada pelo Conselho Administrativo e Previdenciário, 
para todos os efeitos legais.  Passado para o terceiro 
item da pauta, III) manifestação sobre a proposta de 
parcelamento das contribuições patronais, o 
presidente informou que ainda não recebeu da 
Administração a referida proposta, cuja minuta já está em 
fase de elaboração e, tão logo possível, será encaminha 
à Presidência, haja vista que ainda está no prazo legal, 
razão pela qual a aludida pauta será remanejada para 
uma próxima reunião extraordinária a ser convocada 
para tal finalidade, oportunidade em que os conselheiros 
serão previamente comunicados. Por fim, considerando 
o último item da pauta, VI) o que ocorrer, o presidente 
informou que calendário de reuniões ordinárias de 2020 
foi devidamente cumprido, destacando, ainda, a 
possibilidade de ser convocada uma reunião 
extraordinária para manifestação sobre a proposta de 
parcelamento das contribuições patronais, como dito 
alhures. E nada mais havendo passível de registro, o 
presidente do Conselho Administrativo e Previdenciário, 
PEDRO JORGE V ILLAS  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

RAFAEL COUTO RIBEIRO
Representante da Procuradoria-Geral do Município

Membro do Conselho Administrativo e Previdenciário

KELLY LAGO SANTOS FARIAS
Representante dos servidores do Poder Executivo

Membra do Conselho Administrativo e Previdenciário 

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

GISELE SANTOS DA SILVA
Representante dos servidores do Poder Legislativo

Membra do Conselho Administrativo e Previdenciário 

EXTRATOS DE CONTRATO DA STT

Processo Administrativo n° 153/2020. 2º Termo 
Aditivo ao Contrato n° 015/2018. Objeto: Este 
termo aditivo tem como objeto alterar a Cláusula 
quarta – Do prazo da vigência, do contrato nº 
015/2018, assinado em 03 de Dezembro de 2018, 
cujo objeto é a prestação de serviço de Internet, 
Dados e WiFi para atender as necessidades da 
STT.
Contratado: TELEMAR NORTE LESTE S/A. 
BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA 
LTDA. OI MOVEL S/A. Valor global: R$ 237.498,86 
(duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e 
noventa e oito reais e oitenta e seis centavos). 
Período de vigência: 12 meses a partir de 03 de 
Dezembro de 2020; Fundamento legal: Lei n° 
8.666/93 e alterações posteriores. 
Camaçari, 01 de Dezembro de 2020.

        ALFREDO BRAGA DE CASTRO
             Diretor Superintendente

Processo Administrativo n° 154/2020. 2º Termo 
Aditivo ao Contrato n° 014/2018. Objeto: Este 
termo aditivo tem como objeto alterar a Cláusula 
segunda – Do prazo da vigência, do contrato nº 
014/2018, assinado em 03 de Dezembro de 2018, 
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cujo objeto é a prestação de serviços de telefonia 
móvel e fixa, dados e TI para atender as 
necessidades da STT.
Contratado: TELEMAR NORTE LESTE S/A. 
BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA 
LTDA. OI MOVEL S/A. Valor global: R$ 180.208,93 
(cento e oitenta mil, duzentos e oito reais e noventa 
e três centavos). Período de vigência: 12 meses a 
partir de 03 de Dezembro de 2020; Fundamento 
legal: Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

Camaçari, 01 de Dezembro de 2020.

        ALFREDO BRAGA DE CASTRO
             Diretor Superintendente

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO DA STT

Processo Administrativo n° 117/2020. Pregão 
Presencial n° 005/2020. Contrato n° 012/2020. 
Contratado: SINALES – Sinalização Espírito 

Santo Ltda. 

Onde se lê: Valor global: R$ 1.497.947,50 (Um 
milhão, quatrocentos e noventa e sete mil, 
novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta 
centavos).

Leia-se: Valor global: R$ 1.494.247,50 (Um milhão, 
quatrocentos e noventa e quatro mil, duzentos e 
quarenta e sete reais e cinquenta centavos).

Camaçari, 04 de Novembro de 2020.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente
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