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PORTARIA Nº 00055/2021
 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 874 de 
04 de abril de 2008, Lei Municipal nº 873 de 04 de abril de 
2008 que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e 
vencimentos dos servidores públicos do quadro de 
provimento efetivo da administração direta e magistério 
do município de Camaçari e Decreto Municipal nº 4742 de 
09 de abril de 2009, que regulamenta a promoção 
funcional e,

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

02634.11.02.904.2020,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) MARISE DOS SANTOS 

MONTE, matricula nº 830405, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de TÉCNICA EM 

ENFERMAGEM, lotado (a) na Secretaria da Saúde - 

SESAU, de NÍVEL  I para NÍVEL II, com data retroativa a 

19 DE NOVEMBRO DE 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM  02 DE 
FEVEREIRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE 

                                    

PORTARIA Nº 00057/2021
 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 874 de 
04 de abril de 2008, Lei Municipal nº 873 de 04 de abril de 
2008 que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e 
vencimentos dos servidores públicos do quadro de 
provimento efetivo da administração direta e magistério 

  

PORTARIA Nº 00053/2021
 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 874 de 
04 de abril de 2008, Lei Municipal nº 873 de 04 de abril de 
2008 que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e 
vencimentos dos servidores públicos do quadro de 
provimento efetivo da administração direta e magistério 
do município de Camaçari e Decreto Municipal nº 4742 de 
09 de abril de 2009, que regulamenta a promoção 
funcional e,

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

02657.11.02.904.2020,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a)  ELISANGELA 

MARQUES DE MEDEIROS, matricula nº 830152, 
ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário de 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, lotado (a) na 

Secretaria da Saúde - SESAU, de NÍVEL I para NÍVEL II, 

com data retroativa a  23 DE NOVEMBRO DE 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM  02 DE 
FEVEREIRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE 
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do município de Camaçari e Decreto Municipal nº 4742 de 
09 de abril de 2009, que regulamenta a promoção 
funcional e,

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

02644.11.02.904.2020,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) MARIA IRACI 

SIRQUEIRA DOS SANTOS, matricula nº 60100, 
ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário de 

TECNICA EM ENFERMAGEM, lotado (a) na Secretaria 

da Saúde - SESAU, de NÍVEL I para NÍVEL II, com data 

retroativa a  16 DE DEZEMBRO DE 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM  02 DE 
FEVEREIRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE 

PORTARIA Nº 00061/2021
 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 874 de 
04 de abril de 2008, Lei Municipal nº 873 de 04 de abril de 
2008 que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e 
vencimentos dos servidores públicos do quadro de 
provimento efetivo da administração direta e magistério 
do município de Camaçari e Decreto Municipal nº 4742 de 
09 de abril de 2009, que regulamenta a promoção 
funcional e,

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

02491.11.02.904.2020,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) FLAVIA MARIA DE 
MATTOS CONCEIÇÃO DE SANTANA, matricula nº 

830074,  ocupante do cargo de provimento 

efetivo/estatutário de AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE, lotado (a) na Secretaria da Saúde - SESAU, de 

NÍVEL I para NÍVEL II, com data retroativa a 03 DE 
NOVEMBRO DE 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 02 DE FEVEREIRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE  

PORTARIA Nº 00062/2021
 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 874 de 
04 de abril de 2008, Lei Municipal nº 873 de 04 de abril de 
2008 que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e 
vencimentos dos servidores públicos do quadro de 
provimento efetivo da administração direta e magistério 
do município de Camaçari e Decreto Municipal nº 4742 de 
09 de abril de 2009, que regulamenta a promoção 
funcional e,

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

nos autos do Processo Administrativo nº 08848/2014,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) ROBERTO CEZAR DE 

FARIAS SANTANA, matricula nº 62303, ocupante do 

cargo de provimento efetivo/estatutário de ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO, lotado (a) na Controladoria Geral do 

Municipio - CGM, de NÍVEL I para NÍVEL II, com data 

retroativa a  02 DE JANEIRO DE 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM  02 DE 
FEVEREIRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BRUNO GARRIDO GONÇALVES
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 
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 REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PORTARIA CONJUNTA Nº 01 DE 20 DE 
JULHO DE 2020 

Prorroga, por mais um ano, os trabalhos do 
Grupo de Trabalho instituído pela Portaria 
n. 01 de 19 de julho de 2017, no âmbito da 
Secretaria Municipal de Governo, da 
Procuradoria-Geral do Município e da 
Secretaria Municipal da Fazenda, e dá 
outras providências.

O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, O SECRETÁRIO DE GOVERNO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições, e

CONSIDERANDO a continuidade dos trabalhos 
desenvolvidos no âmbito do Convênio de Cooperação 
Técnica celebrado entre a Procuradoria-Geral do Município 
de Salvador e a Procuradoria-Geral do Município de 
Camaçari, especificamente no que se refere à customização 
e desenvolvimento, 

 do 

CONSIDERANDO que o referido Convênio envolve a 
transferência de informações e recursos tecnológicos 

 do 

;

CONSIDERANDO, ainda, que mesmo após a transferência, 
pela Procuradoria-Geral do Município de Salvador, o Grupo 
de Trabalho ainda tem de promover todas as medidas 
necessá r ias  à  imp lemen tação ,  adap tação  e  
desenvolvimento do sistema no âmbito da Procuradoria-
Geral do Município de Camaçari, de forma padronizada e 
interligada com o Sistema Tributário da Secretaria da 
Fazenda do Município de Camaçari;  

CONSIDERANDO que a Procuradoria do Município de 
Camaçari não dispõe de corpo técnico próprio com 
formação em tecnologia da informação para a execução dos 
termos do Convênio de Cooperação Técnica firmado;

CONSIDERANDO o princípio constitucional da eficiência 
(art. 37, caput), que demanda que o Poder Público se 
organize com vistas à atuação uniforme e eficaz; 

DISPÕEM:

Art. 1º - Fica prorrogado, por mais 12 (doze) meses, o prazo 
para execução das atividades do Grupo de Trabalho criado 
pela Portaria Conjunta nº 01, de 19 de julho de 2017 e 
prorrogado pela Portaria Conjunta nº 01, de 19 de julho de 

                

no âmbito interno da Procuradoria-
Geral do Município de Camaçari, software de 
acompanhamento e controle de demandas judiciais e 
administrativas – SIAP objeto da cessão;

visando o aprimoramento e aperfeiçoamento conjunto das 
funcionalidades software cedido, demandando recursos 
humanos com formação específica em análise e 
desenvolvimento de sistemas de informática

2019, com o objetivo de 

.
 
Art. 2º - Tendo em vista a necessidade de participação da 
Secretaria Municipal da Fazenda, para acompanhamento e 
suporte técnico correlatos ao módulo fiscal do SIAP, e sua 
interação com o Sistema Tributário Municipal, passa a 
também compor o Grupo de Trabalho 1 (um) representante 
da Secretaria Municipal da Fazenda.

Parágrafo Primeiro – O Grupo de Trabalho passa a ser 
composto pelos seguintes servidores municipais ora 
designados:
a) Virginia Santana Correa Oliveira, ocupante do cargo de 
Procurador do Município, matrícula n° 62978;
b) Daniela Augusta Santos Brandão, ocupante do cargo de 
Procurador do Município, matrícula nº 63697;
c) Ricardo Trindade Luz, ocupante do cargo de 
Coordenador, matrícula n° 832745;
d) Sergio Ricardo Argolo Queiroz Filho, ocupante do cargo 
de Programador, matrícula n° 63940;
e) Josenilson dos Santos Silva, ocupante do cargo de 
Programador, matrícula n° 63941;
f) Dione Silva Homem, ocupante do cargo de Assessor do 
Executivo I, matrícula n 61329.

Parágrafo Segundo – No âmbito da Procuradoria-Geral do 
Município, o Grupo de Trabalho continuará a ter o 
acompanhamento de suas atividades inserido nas rotinas 
da Procuradoria Especializada Fiscal, como forma de se 
permitir um desenvolvimento mais célere do aprimoramento 
de suas ferramentas voltadas às ações de cobrança da 
dívida ativa.

Art. 3º - Ficam mantidas todas as demais disposições 
contidas nas Portarias Conjuntas n° 01 de 19 de julho de 
2017, n 01 de 19 de julho de 2018 e nº 01, de 19 de julho de 
2019, desde que não conflitantes com o quanto aqui 
disciplinado. 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogam-se as disposições em contrário.

GABINETES DA PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
GOVERNO DE CAMAÇARI E DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DA FAZENDA, 20 DE JULHO DE 2020.

JOSÉ GAMA NEVES
SECRETÁRIO DE GOVERNO

BRUNO NOVA
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 

JOAQUIM BAHIA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

(*) Republicada para correção/atualização do texto 
publicado no Diário Oficial do Município nº 1464, de 23 de 
julho de 2020, especificamente onde se lê: “Ricardo 
Trindade Luz, ocupante do cargo de Coordenador, matrícula 
n° 829613”, leia-se: “Ricardo Trindade Luz, ocupante do 
cargo de Coordenador, matrícula n° 832745”.

promover o desenvolvimento e 
aprimoramento conjunto do Sistema SIAP e suas 
funcionalidades, com vistas à modernização e controle das 
rotinas processuais da Procuradoria, nos termos do 
Convênio de Cooperação Técnica celebrado
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PORTARIA Nº 018/2021
DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições, devidamente autorizada pelo art. 15, §8º, da 
Lei Federal 8.666/1993, considerando a necessidade de 
disciplinar o controle de materiais no Almoxarifado da 
Secretaria da Fazenda,

RESOLVE

Art.1º. Institui a COMISSÃO PARA RECEBIMENTO DE 
MATERIAIS E SERVIÇOS, com a seguinte composição:

I. Gestor - Carlos José do Sacramento Machado, 
cadastro 
II. Membro – Adriana de Souza Matos, cadastro 61633;
III. Membro – Karina Luzia Ferreira Meireles, cadastro nº 
63399.

Art. 2º. O mandato desta comissão terá vigência até 31 de 
dezembro de 2021.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 22 DE FEVEREIRO DE 
2021.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

1. OBJETIVOS

833644;

CHAMADA Nº 001/2021 - CMDCA
ACESSO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE 

CIVIL AOS RECURSOS PROVENIENTES DA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 0001397-60.2017.5.05.0026

a) Apresentar critérios de acesso para as Organizações 
da Sociedade Civil – OSCs, com sede e atuação no 
município de Camaçari – Bahia, ao recurso de dois 
milhões de reais, provenientes da Ação Civil Pública 
de nº 0001397-60.2017.5.05.0026, de autoria do 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, tendo como 
réu: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A. 

A CHAMADA Nº 001/2021 é composta por seis (anexos): 
Anexo I - plano de trabalho; Anexo II - atestado de 
capacidade técnica; Anexo III– termo de atuação em 
rede; Anexo IV - declaração de uso e conservação dos 
equipamentos adquiridos com recursos provenientes da 
ação civil pública nº 0001397-60.2017.5.05.0026; Anexo 
V – Documentos solicitados para as Oscs Celebrantes e 
Executantes; VI – Planilha de Prestação de Contas.  

2. CRITÉRIOS PARA AO ACESSO AOS RECURSOS: 

I. As Organizações da Sociedade Civil- OSCs devem 

estar devidamente cadastradas no Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e Adolescentes – CMDCA, 

apresentando cadastros atualizados;

II. As OSCs pleiteantes dos recursos da Ação Civil 
Pública de nº 0001397-60.2017.5.05.0026, devem atuar 
no Município de Camaçari e aplicar os recursos 
diretamente em ações socioassistenciais destinadas a 
atender moradores do município;

III. As organizações devem desenvolver ações gratuitas 
nas áreas das políticas públicas de Educação, Saúde, 
Fomento ao Trabalho e Assistência Social;

IV. As Organizações devem apresentar os seguintes 
documentos: 

b) Anexo I - plano de trabalho contendo, todas as partes 
solicitadas no modelo anexo a Chamada 001/2021;

c) Anexo II - atestado de capacidade técnica;

d) Anexo III– termo de atuação em rede;

e) Anexo IV - declaração de uso e conservação dos 
equipamentos adquiridos com recursos provenientes da 
ação civil pública nº 0001397-60.2017.5.05.0026.

f) Anexo V – todos os documentos solicitados no referido 
anexo para as Oscs Celebrantes e Executantes 

V. As ações previstas no Plano de Trabalho deverão ser 
desenvolvidas no período compreendido entre 2 a 6 
meses a partir do desembolso da primeira parcela pelo 
MPT;

VI. A prestação de contas e o relatório de execução 
serão apresentados ao MPT, obedecendo a Planilha 
Orçamentár ia apresentada pela OSC, será 
indispensável para o desembolso da parcela 
subsequente;

VII. Os Planos de Trabalho apresentados pelas OSCs 
serão encaminhados ao MPT que deverá indicar àqueles 
que atendem de forma mais relevante aos critérios 
estabelecidos bem como a eficácia e eficiência na 
aplicação dos recursos;

VIII. A Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Cidadania de Camaçari - SEDES e o Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança - CMDCA assumem 
conjuntamente, a responsabilidade pelo: 
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a) Encaminhamento dos Planos de Trabalho para o MPT 
e b) Enquadramento das OSCs nos critérios 
estabelecidos;

IX. O Relatório parcial e final deverão ser apresentados 
pelas Oscs, descrevendo no mínimo: Metas alcançadas, 
resultados obtidos, depoimentos dos beneficiários e 
reg is t ro  fo tográ f ico  re la t ivo  as  e tapas de 
desenvolvimento do projeto;

XII. É facultado que as OSCs atuem em REDE, 
conforme preconiza a Lei 13.019/2014. Condições para 
atuação em Rede: 

a) É permitida a atuação em Rede, por duas ou mais 
organizações da sociedade civil, mantida a integral 
responsabilidade da organização celebrante quanto à 
execução do Plano de Trabalho, cumprimento das metas 
dentro dos prazos previstos no referido Plano de 
Trabalho, prestação de contas, apresentação de 
relatórios parciais e final;

b) A OSC celebrante deve ter atualizado o Cadastro no 
CMDCA;

c) A OSCs Celebrante deverá demonstrar capacidade 

técnica e operacional para supervisionar e orientar 

diretamente a atuação das organizações que com ela 

estiver atuando em rede;

d) Todas as OSCs celebrante e executantes deverão 

estar cadastradas no CMDCA;

e)A Organização celebrante deverá verificar a 

regularidade jurídica e fiscal da organização executante, 

anexando a documentação das organizações 

executantes; 

f) A Organização executante deverá apresentar o Termo 

de Atuação em Rede devidamente preenchido, conforme 

modelo anexo;

g)Em caso de aquisição de equipamentos as 

organizações executantes e celebrantes deverão 

apresentar a declaração de uso e Conservação dos 

Equipamentos Adquiridos com Recursos Provenientes 

da Ação Civil Pública nº 0001397-60.2017.5.05.0026.

X. A aquisição de materiais e equipamentos se fará 
mediante a apresentação de três orçamentos e com 
valores compatíveis de mercado; conforme 
entendimento do órgão de controle - 

XI. Os equipamentos e materiais permanentes 
adquiridos devem fazer parte do acervo da 
Instituição proponente, conforme Art. 35, §5º da Lei 
13.019/2014;

Acórdão nº 
1547/2007 do Tribunal de Contas da União – TCU;

3.PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS: 

4. DESPESAS AUTORIZADAS COM RECURSOS 

PROVENIENTES DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 

0001397-60.2017.5.05.0026 

Conforme Artigo 46 da Lei 13.019/2014, modificada 

pela Lei 13.204/2015 – Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil.  

5. PRAZOS 

a) Envio das propostas de projetos – dia 5 de março 2021 

- até as 18hs. Não serão analisadas propostas enviadas 

fora do prazo previsto na CHAMADA 001/2021;

b) Analise das propostas de projetos e compilação da 

documentação apresentada pelas OSCs – dias 8 a 12 de 

março 2021;

c) Entrega das propostas de projetos ao Ministério 

Público do Trabalho – 15 de março de 2021.

CMDCA_Camacari@hotmail.com

a) ANEXO I - PLANO DE TRABALHO CONTENDO 

TODAS AS PARTES SOLCITADAS NO MODELO 

ANEXO A CHAMADA 001/2021;

b) ANEXO II - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA;

c) ANEXO III – TERMO DE ATUAÇÃO EM REDE;

d) ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE USO E 

CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS 

TODAS AS PROPOSTAS DEVEM SER ENVIADAS ATÉ 

AS 18 HORAS DO DIA 5 DE MARÇO DE 2021, POR 

MEIO ELETRONICO - E-MAIL DO CMDCA:  

AS PROPOSTAS ACEITAS PARA ANALISE DEVEM 

CONTER INTEGRALMENTE:
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COM RECURSOS PROVENIENTES DA AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA Nº 0001397-60.2017.5.05.0026OSC.

e) ANEXO V – TODOS OS DOCUMENTOS 

SOLICITADOS DEVEM SER DIGITALIZADOS, TANTO 

DA OSC CELEBRANTE QUANTO DAS OSCS 

EXECUTANTES. 

ANEXO I - PLANO DE TRABALHO A SER 

APRESENTADO PELAS OSCS

Ação Civil Pública nº 0001397-60.2017.5.05.0026

Ministério Público do Trabalho

FOLHA DE ROSTO

a) IDENTIFICAÇÃO DOPROJETO
b) NOME DOPROJETO
c) ÁREA DE ATUAÇÃO 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC- 
PROPONENTE 

a) Nome: 

b) CNPJ nº: 

c) Registro no CMDCA nº: Validade do Registro:

d) Endereço: 

e) Bairro: 

f) Telefone: 

g) Endereço Internet: 

h) Nome Responsável Legal: 

i) Telefone:     E-mail: 

RESUMO DASINFORMAÇÕES

a) Local/Endereço/Região de Atuação do Projeto: 
b) Objetivo Geral:
c) Breve descrição do Projeto:
d) Número de beneficiários (direto) atendidos:
e) Custo total: R$
f) Duração do projeto (em meses): 
g) Custo per capta/mês R$

h) Nome do responsável pelo Projeto:

PLANO DE TRABALHO
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PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS ANEXO II - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O (A) ― XXXXX, regulamente inscrita no CNPJ sob o n.º 
XXXXXX, com sede em ― XXXX, representada por 
XXXX vem, por meio desta, atestar, para fins de 
comprovação junto ao Ministério Público do Trabalho - 
MPT, que apresenta capacidade técnica, física e 
operacional para o desenvolvimento do objeto, conforme 
e s p e c i f i c a d o  n o  P L A N O  D E  T R A B A L H O  
APRESENTADO destinado a aplicação de recursos 
proveniente da  Ação Civil Pública nº 0001397-
60.2017.5.05.0026, considerando as experiências 
adquiridas na execução de projeto(s)/ação(es) na(s) 
área(s) de Educação, Saúde, Fomento ao Trabalho e 
Assistência Social  destinado a crianças e 
adolescentes e suas famílias residentes no município de 
Camaçari-Bahia.

A comprovação no que diz respeito ao desenvolvimento 
de atividade (s), projeto (s)/ação(es), realizadas(os), 
referentes à matéria do objeto, estão relacionadas no 
Histórico abaixo e no anexo, demonstrando a execução 
com qualidade, não existindo, até a presente data, fatos 
que desabonem a conduta e a  responsabilidade da 
entidade com as obrigações assumidas, confirmando 
assim a capacidade técnica, física e operacional para a 
execução do que foi proposto.

a) Ano de execução:

b) Nome do projeto/ação:

c) Entidades Parceiras:

d) Período de Vigência;

e) Número de Beneficiados;

f) Ações/Atividades desenvolvidas;

g) Outros documentos comprobatórios fotos;

h) Exemplar de material de divulgação (folders, cartazes 

e etc), se houver; Anexo

i) Matérias vinculadas na mídia (jornal, revistas e etc), se 

houver;

Por ser esta a completa expressão da verdade, firma-se a 
presente declaração para que surta seus efeitos 
jurídicos.

Camaçari, XX de XX,
Assinatura do Representante Legal

ANEXO III – TERMO DE ATUAÇÃO EM REDE

Termo de Atuação em Rede nº XX, que entre si celebram, 
de um lado, a (inserir OSC CELEBRANTE), e de outro 
( i nse r i r  as  OSCs  EXECUTANTES E  NÃO 
CELEBRANTES), em razão da CHAMADA nº 001/2021 
promovida pelo CMDCA – Conselho Municipal das 
Crianças e Adolescentes para acesso das OSCs – 
Organização da Sociedade Civil, ao recurso 
disponibilizado por meio Ministério Público do Trabalho - 
MPT – 5ª Região, relativo a Ação Civil Pública de nº 
0001397-60.2017.5.05.0026.
A XX (nome da Organização da Sociedade Civil), pessoa 

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quarta-feira
24 de Fevereiro de 2021 - Ano XVIII

Nº 1608 - Pagina. 07 de 21



jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no 
CNPJ n.º (inserir número), com sede à (inserir o endereço 
completo do órgão/entidade), neste ato representada por 
seu (nome e qualificação do representante legal da OSC 
conforme Estatuto), aqui referida como ORGANIZAÇÃO 
CELEBRANTE e; A XX (nome da Organização da 
Sociedade Civil), pessoa jurídica de direito privado sem 
fins lucrativos, inscrita no CNPJ n.º (inserir número), com 
sede à (inserir o endereço completo do órgão/entidade), 
neste ato representada por seu (nome e qualificação do 
representante legal da OSC conforme Estatuto), aqui 
referida como ORGANIZAÇÃO EXECUTANTE E NÃO 
CELEBRANTE e; (adicionar quantas OSC atuarem na 
rede).
Considerando que o CMDCA – CAMAÇARI, por meio da 
CHAMADA nº 001/2021 objetivando realizar ações no 
âmbito da política de atendimento integral à criança e 
adolescente e suas famílias com recite para as áreas de: 
saúde, educação, fomento ao trabalho e assistência 
social;
Considerando que A CHAMADA Nº 001/2021 autoriza a 
Atuação em Rede de duas ou mais organizações da 
sociedade civil, conforme previsto na LEI 13.019/2014;
Considerando que a ORGANIZAÇÃO CELEBRANTE 
firmou parceria com MPT-5ª REGIÃO por meio da 
CHAMADA Nº 001/2021 publicada pelo CMDCA - 
CAMAÇARI, considerando que as organizações da 
sociedade civil acima qualificadas têm interesse em 
realizar ações coincidentes e/ou complementares à 
execução das políticas de Saúde, Educação, Fomento 
ao Emprego e Assistência Social; 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:
1.1. Pelo presente instrumento, as PARTES 
comprometem-se a atuar, em conjunto, na execução do 
objetivo da CHAMADA Nº 001/2021, promovida pelo 
CMDCA-CAMAÇARI, para acesso da Ação Civil 
Pública de nº 0001397-60.2017.5.05.0026, MPT – 5ª 
REGIÃO, conforme estabelecido no Plano de Trabalho e 
Termo de Atuação em Rede nº xx, firmado em 
(especificar dia, data e ano da assinatura deste Termo de 
Atuação em Rede), observados os termos da Lei Federal 
nº 13.019/2014.
1.2 A descrição detalhada das etapas/fases do 
projeto/atividade a ser desenvolvido, tendo em vista o 
objetivo a ser atingido, encontra-se no Plano de Trabalho 
aprovado e no Termo de xx (especificar nome do projeto), 
os quais são partes integrantes deste instrumento, 
independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS 
PARTES:
2.1 DA ORGANIZAÇÃO CELEBRANTE:
a) responsabilizar-se pela Rede perante a Administração 
Pública, CMDCA-CAMAÇARI e Ministério Público do 
Trabalho – 5ª Região;
b) atuar como sua supervisora, mobilizadora e 
orientadora das ações;
c) executar as seguintes ações previstas no Plano de 
Trabalho do Termo de Atuação XX: (relacionar as ações 
que competem à OSC CELEBRANTE conforme Projeto 
apresentado ao CMDCA – CAMAÇARI e ao MPT – 5ª 
Região);

a) prestar contas ao MPT – 5ª REGIÃO quanto às ações 
executadas pelas ORGANIZAÇÕES EXECUTANTES E 
NÃO CELEBRANTES.
2.1 DAS ORGANIZAÇÕES EXECUTANTES E NÃO 
CELEBRANTES:
a) executar fielmente as seguintes ações previstas no 
Plano de Trabalho (especificar nome do projeto), 
cumprindo rigorosamente os prazos e as metas 
estabelecidas, (relacionar as ações que competem a 
cada OSC EXECUTANTE E NÃO CELEBRANTE 
conforme Projeto Apresentado ao CMDCA – CAMAÇARI 
e MPT – 5ª REGIÃO. 
b) manter e movimentar os recursos transferidos em 
conta bancária específica, mantida em instituição 
financeira pública, aplicando-os em conformidade com o 
Plano de Trabalho e, exclusivamente, na consecução do 
objeto do projeto apresentado; 
c) proceder às compras e contratações de bens e 
serviços, em conformidade com as Disposições da Lei 
13.019/2014; Contratações e da Realização de 
Despesas e Pagamentos;
d) disponibilizar à ORGANIZAÇÃO CELEBRANTE, para 
fins de prestação de contas, os documentos originais 
relativos à execução das ações concernentes à sua 
participação na execução das atividades previstas no 
Projeto;
e) apresentar informações sobre a execução das ações, 
dos prazos e das metas e dos documentos e dos 
comprovantes de despesas inclusive com o pessoal 
contratado, necessários à prestação de contas pela 
ORGANIZAÇÃO CELEBRANTE;
f) responder, subsidiariamente, até o limite do valor dos 
recursos recebidos ou pelo valor devido em razão de 
dano ao erário, na hipótese de irregularidade ou de 
desvio de recursos.
g) permitir o livre acesso dos agentes do Tribunal de 
Contas, CMDCA-CAMAÇARI e MPT- 5ª Região, 
correspondente aos processos, relatórios parciais de 
descrição das atividades e financeiro e aos demais 
documentos contendo às informações relacionadas a 
execução em rede, bem como aos locais de execução do 
respectivo objeto.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS METAS:
A celebração do presente Termo de Atuação em Rede 
busca, por meio das ações previstas na Cláusula 
anterior, o atingimento das seguintes metas: (descrever 
as metas a serem alcanças pela Atuação em Rede)

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA:
4.1 O presente Termo de Atuação em Rede tem como 
prazo de vigência o Período de (...) a (...). (fixar esse 
período considerando a vigência do cronograma previsto 
no Projeto apresentado ao CMDCA-CAMAÇARI e MPT- 
5ª Região) 
4.2 A vigência, em regra, poderá ser prorrogada, pelo 
prazo de 15 dias mediante justificativa prévia, observada 
a vigência do Projeto apresentado ao CMDCA-
CMAÇARI e MPT- 5ª Região.

CLÁUSULA QUINTA –  DO VALOR E DA 
MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS:
5.1 A ORGANIZAÇÃO CELEBRANTE repassará à 
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ORGANIZAÇÃO EXECUTANTE E NÃO CELEBRANTE 
o valor de R$ XX (especificar) para execução do objeto 
do Projeto apresentado ao CMDCA-CMAÇARI e MPT- 5ª 
Região, a ser liberado em (inserir a quantidade de 
parcelas, quando for o caso) parcela (s), de acordo com o 
cronograma de desembolso constante do Plano de 
Trabalho, guardando consonância com as metas, fases e 
etapas de execução do objeto.
5 .2 .  Os  recursos  serão  depos i tados  pe la  
ORGANIZAÇÃO CELEBRANTE no Banco (inserir as 
informações bancárias, sendo o nome do Banco, 
Agência e Conta Corrente).
5.3. Os recursos devem, automaticamente, ser aplicados 
em cadernetas de poupança, fundo de aplicação 
financeira de curto prazo ou em operação de mercado 
lastreadas em títulos da dívida pública, enquanto não 
utilizados na sua finalidade.
5.4. As receitas financeiras auferidas na forma do item 
anterior serão obrigatoriamente computadas a crédito da 
parceria e aplicadas, exclusivamente, na sua finalidade, 
desde  que  p rev iamen te  au to r i zadas  pe la  
ORGANIZAÇÃO CELEBRANTE, sujeitando-se às 
mesmas condições de prestação de contas exigidas para 
os recursos transferidos.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO
6.1. Elegem as partes como único competente, com 
renúncia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca 
de Camaçari, Estado da Bahia, para dirimir as dúvidas e 
controvérsias decorrentes da execução do presente 
Termo de Atuação em Rede.
6.2. Por estarem de acordo com as cláusulas e condições 
estabelecidas, firmam o presente instrumento em 02 
(duas) vias de igual teor e para um só efeito, perante as 
testemunhas abaixo nomeadas e indicadas, que também 
o subscrevem, para que surta seus jurídicos e legais 
efeitos.
Local e Data de assinatura (especificar).
Representante da OSC CELEBRANTE
Representante da OSC EXECUTANTE E NÃO 
CELEBRANTE

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE USO E 
CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

ADQUIRIDOS COM RECURSOS PROVENIENTES DA 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0001397-

60.2017.5.05.0026OSC.

DECLARAÇÃO

Declaramos que os bens móveis e imóveis adquiridos por 
meio dos recursos provenientes da AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA Nº 0001397-60.2017.5.05.0026OSC, serão 
destinados exclusivamente a realização de atividades 
nas áreas da saúde, educação, assistência social e 
fomento ao emprego através do oferecimento de 
serviços gratuitos de modo a beneficiar as populações 
vulneráveis, jovens, crianças e suas famílias, moradoras 
do município de Camaçari-Bahia. 

Declaramos que a (colocar o nome da entidade) se 

responsabiliza pela manutenção dos equipamentos 
adquiridos incorporando os mesmos ao patrimônio da 
organização por meio do inventario patrimonial. 

Em caso de dissolução da Organização os bens 
adquiridos com recursos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 
0001397-60.2017.5.05.0026 OSC deverão ser doados 
conforme a Lei 13.019, artigo 33, Inciso II.

Local e Data de assinatura (especificar).
Representante da OSC CELEBRANTE
Representante da OSC EXECUTANTE E NÃO 
CELEBRANTE

ANEXO V - DOCUMENTOS A SEREM 
APRESENTADOS PELAS ORGANIZAÇÕES

1.Organização Celebrante  

a)Certidões de regularidade fiscal, previdenciária, 
tributária, de contribuições e de dívida ativa válidas, a 
saber: certidão negativa de débitos fiscais Municipal 
(mobiliária e imobiliária), estadual e federal - relativos à 
sede da Organização participante; Certificado de 
Regularidade do FGTS; CNDT - Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas;

b) Certidão de existência jurídica expedida pelo cartório 
de registro civil ou cópia do estatuto registrado e de 
eventuais alterações; 

c) Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;

d) Declaração expressa de que os cargos de sua diretoria 
e conselhos não são remunerados, como também não 
distribui lucros, sobras, bonificações ou vantagens aos 
dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma 
forma ou pretexto;

e)Relação nominal atualizada dos dirigentes da 
entidade, com endereço, número e órgão expedidor da 
carteira de identidade e número de registro no Cadastro 
de Pessoas Físicas – CPF, de cada um deles;

f)Comprovação de que a Organização da Sociedade Civil 
– OSC, civil funciona no endereço por ela declarado;
g)Certificado de Inscrição no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica - CNPJ;

h) Certificado de Registro no CMDCA atualizado;

j)Licença do órgão sanitário municipal, quando 
necessária para execução do objeto da parceria. A OSC 
Celebrante deverá se acercar de que a OSC Executante 
dispõe das licenças necessárias ao funcionamento de 
atividades que envolvam o objeto do projeto 
apresentado. 

i)Certificado de reconhecimento da entidade como de 
utilidade pública federal, estadual ou municipal; 
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2. Organização Executante 

a) Estatuto Social da OSC e comprovação do seu registro 

na forma da lei;

b) Ata de eleição e posse da Atual diretoria registrada na 
forma da lei; 

c) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica – CNPJ;

d)Certidão conjunta negativa de Débitos relativas aos 
tributos federais e municipais, previdência social e dívida 
ativa da União.  

ANEXO VI – PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

 Camaçari, 18 de fevereiro de 2021.

Maria Ubajareida Carvalho Frota dos Santos

Presidente do CMDCA 
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 

0442/2020. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 

C A M A Ç A R I .  C O N T R ATA D A :  C A M P B E L  

CONSTRUÇÕES LTDA. DO OBJETO: Este Termo 

Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta do 

Contrato nº 0442/2020 (“DOS PRAZOS”), cujo objeto é o 

supracitado, firmado originalmente 04 de setembro de 

2020, com vigência de 6 (seis) meses a contar da 

emissão da Ordem de Serviço e, portanto, encontrando-

se vigente até o dia 08 de março de 2021. DA VIGÊNCIA: 

O contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado, a 

partir do dia 08 de março de 2021, por mais 04 (quatro) 

meses, de modo que, a partir de 08 de março de 2021, 

passará a viger até 08 de julho de 2021.  DO SALDO 

REMANESCENTE: Ficam mantidas as condições 

negociais do pacto ora aditado, especialmente as 

disposições sobre o preço, que terá o valor total a ser 

executado correspondente ao saldo contratual de 

R$2.692.253,87 (dois milhões, seiscentos e noventa e 

dois mil, duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e sete 

centavos).  A alteração da presente cláusula, bem como 

a incidência de qualquer reajuste, deve respeitar os 

preceitos legais vigentes.  DA RATIFICAÇÃO:  

Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais 

Cláusulas e disposições do Contrato originário não 

modificadas por este Instrumento. DA ASSINATURA: 

Camaçari-BA, 18 de fevereiro de 2021. JOSELENE 

CARDIM BARBOSA SOUZA.  MUNICÍPIO. CAMPBEL 

CONSTRUÇÕES LTDA. CONTRATADA. 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0261/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: MARIA LUCIA SANTOS 
DO NASCIMENTO. DO OBJETO: Este Termo Aditivo 
tem por finalidade alterar a vigência do Contrato n° 
0261/2020, originalmente firmado em 05 de fevereiro de 
2020, com vigência de 12 (doze) meses, conforme 
registrado no item 7 do  Anexo I - Termo de Referência da 
Chamada Pública nº 0006/2019, cujo objeto é o 
supracitado. DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula 
anterior fica prorrogado por 12 (doze) meses, de modo 
que, a partir de 05 de fevereiro de 2021, passa a viger até 
05 de fevereiro de 2022.  DO PREÇO: Ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, especialmente 
as disposições sobre o preço fixado no valor global de R$ 
4.843,02 (quatro mil e oitocentos e quarenta e três reais e 
dois centavos), sendo que o valor a ser executado, no 
período previsto neste termo aditivo, é o saldo contratual 
no valor de R$ 4.843,02 (quatro mil e oitocentos e 
quarenta e três reais e dois centavos). DA 
RATIFICAÇÃO:  Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 

originário não modificadas por este instrumento. DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA, 05 de fevereiro de 2021. 
ANTONIO ALVES FALCÃO. MUNICÍPIO.  MARIA LUCIA 
SANTOS DO NASCIMENTO. CONTRATADA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0265/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: MARISA DE JESUS 
CORREIA.  DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a vigência do Contrato n° 0265/2020, 
originalmente firmado em 05 de fevereiro de 2020, com 
vigência de 12 (doze) meses, conforme registrado no 
item 7 do  Anexo I - Termo de Referência da Chamada 
Pública nº 0006/2019, cujo objeto é o supracitado.  DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por 12 (doze) meses, de modo que, a partir de 
05 de fevereiro de 2021, passa a viger até 05 de fevereiro 
de 2022.  DO PREÇO:  Ficam mantidas as condições 
negociais do pacto ora aditado, especialmente as 
disposições sobre o preço fixado no valor global de R$ 
4.791,64 (quatro mil e setecentos noventa e um reais e 
sessenta e quatro centavos), sendo que o valor a ser 
executado, no período previsto neste termo aditivo, é o 
saldo contratual no valor de R$ 4.791,64 (quatro mil e 
setecentos e noventa e um reais e sessenta e quatro 
centavos). DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas 
e em pleno vigor as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário não modificadas por este 
instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 05 de 
fevereiro de 2021.  ANTONIO ALVES FALCÃO. 
MUNICÍPIO. MARISA DE JESUS CORREIA. 
CONTRATADA. 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
267/2020.  CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: NEILDA PEREIRA.  DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a 
vigência do Contrato n° 0267/2020, originalmente 
firmado em 05 de fevereiro de 2020, com vigência de 12 
(doze) meses, conforme registrado no item 7 do  Anexo I - 
Termo de Referência da Chama Pública nº 0006/2019, 
cujo objeto é o supracitado.  DO PRAZO: O contrato 
descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 12 
(doze) meses, de modo que, a partir de 05 de fevereiro de 
2021, passa a viger até 05 de fevereiro de 2022.  DO 
PREÇO: Ficam mantidas as condições negociais do 
pacto ora aditado, especialmente as disposições sobre o 
preço, fixado no valor global de R$ 2.217,40 (dois mil, 
duzentos e dezessete reais e quarenta centavos), sendo 
que o valor a ser executado, no período previsto neste 
termo aditivo, é o saldo contratual no valor de R$ 
2.217,40 (dois mil duzentos e dezessete reais e quarenta 
centavos). DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas 
e em pleno vigor as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário não modificadas por este 
instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 05 de 
fevereiro de 2021. ANTONIO ALVES FALCÃO.  
MUNICÍPIO.  NEILDA PEREIRA. CONTRATADA. 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0268/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: NILZA CIPRIANA CRUZ 
RIBEIRO.  DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a vigência do Contrato n° 0268/2020, 
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originalmente firmado em 05 de fevereiro de 2020, com 
vigência de 12 (doze) meses, conforme registrado no 
item 7 do  Anexo I - Termo de Referência da Chamada 
Pública nº 0006/2019, cujo objeto é o supracitado. DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por 12 (doze) meses, de modo que, a partir de 
05 de fevereiro de 2021, passa a viger até 05 de fevereiro 
de 2022. DO PREÇO: Ficam mantidas as condições 
negociais do pacto ora aditado, especialmente as 
disposições sobre o preço fixado no valor global de R$ 
2.281,05 (dois mil e duzentos e oitenta  e um reais e cinco 
centavos), sendo que o valor a ser executado, no período 
previsto neste termo aditivo, é o saldo contratual no valor 
de R$ 2.281,05 (dois mil e duzentos e oitenta e um  reais 
e cinco centavos).  DA RATIFICAÇÃO:  Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário não modificadas por 
este instrumento. DA ASSINATURA. Camaçari-BA, 05 
de fevereiro de 2021.  ANTONIO ALVES FALCÃO. 
MUNICÍPIO. NILZA CIPRIANA CRUZ RIBEIRO. 
CONTRATADA. 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
269 /2020 .CONTRATANTE:  MUNIC ÍP IO  DE  
CAMAÇARI. CONTRATADA: NOELIA CONCEIÇÃO 
DOS SANTOS. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a vigência do Contrato n° 0268/2020, 
originalmente firmado em 05 de fevereiro de 2020, com 
vigência de 12 (doze) meses, conforme registrado no 
item 7 do  Anexo I - Termo de Referência da Chamada 
Pública nº 0006/2019, cujo objeto é o supracitado.   DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por 12 (doze) meses, de modo que, a partir de 
05 de fevereiro de 2021, passa a viger até 05 de fevereiro 
de 2022.  DO PREÇO: Ficam mantidas as condições 
negociais do pacto ora aditado, especialmente as 
disposições sobre o preço, fixado no valor global de R$ 
5.865,13 (cinco mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e 
treze centavos), sendo que o valor a ser executado, no 
período previsto neste termo aditivo, é o saldo contratual 
no valor de R$ 5.865,13 (cinco mil oitocentos e sessenta 
e cinco reais e treze centavos). DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário não 
modificadas por este instrumento.  DA ASSINATURA: 
Camaçari-BA, 05 de fevereiro de 2021.  ANTONIO 
ALVES FALCÃO. MUNICÍPIO. NOELIA CONCEIÇÃO 
DOS SANTOS. CONTRATADA. 
 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0275/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: ROSEANE SANTOS DA 
SILVA. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a vigência do Contrato n° 0275/2020, 
originalmente firmado em 05 de fevereiro de 2020, com 
vigência de 12 (doze) meses, conforme registrado no 
item 7 do  Anexo I - Termo de Referência da Chamada 
Pública nº 0006/2019, cujo objeto é o supracitado. DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por 12 (doze) meses, de modo que, a partir de 
05 de fevereiro de 2021, passa a viger até 05 de fevereiro 
de 2022.  DO PREÇO: Ficam mantidas as condições 
negociais do pacto ora aditado, especialmente as 
disposições sobre o preço fixado no valor global de R$ 

4.716,75 (quatro mil e setecentos e dezesseis reais e 
setenta e cinco centavos), sendo que o valor a ser 
executado, no período previsto neste termo aditivo, é o 
saldo contratual no valor de R$ 4.716,75 (quatro mil e 
setecentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos). 
DA RATIFICAÇÃO:  Permanecem inalteradas e em 
pleno vigor as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário não modificadas por este 
instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 05 de 
fevereiro de 2021. ANTONIO ALVES FALCÃO. 
MUNICÍPIO.  ROSEANE SANTOS DA SILVA.  
CONTRATADA. 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0277/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
C A M A Ç A R I .  C O N T R ATA D A :  R O S I N E I D E  
CONCEIÇÃO DOS SANTOS. DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a vigência do Contrato 
n° 0277/2020, originalmente firmado em 05 de fevereiro 
de 2020, com vigência de 12 (doze) meses, conforme 
registrado no item 7 do Anexo I - Termo de Referência da 
Chamada Pública nº 0006/2019, cujo objeto é o 
supracitado. DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula 
anterior fica prorrogado por 12 (doze) meses, de modo 
que, a partir de 05 de fevereiro de 2021, passa a viger até 
05 de fevereiro de 2022.  DO PREÇO: Ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, especialmente 
as disposições sobre o preço fixado no valor global de R$ 
4.729,20 (quatro mil e setecentos e vinte e nove reais e 
vinte centavos), sendo que o valor a ser executado, no 
período previsto neste termo aditivo, é o saldo contratual 
no valor de R$ 4.729,20 (quatro mil e setecentos e vinte e 
nove reais e vinte centavos). DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário não 
modificadas por este instrumento. DA ASSINATURA: 
Camaçari-BA, 05 de fevereiro de 2021. ANTONIO ALVES 
FALCÃO. MUNICÍPIO.  ROSINEIDE CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS. CONTRATADA.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0278/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: SILVANA DO VALE DE 
JESUS. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a vigência do Contrato n° 0278/2020, 
originalmente firmado em 05 de fevereiro de 2020, com 
vigência de 12 (doze) meses, conforme registrado no 
item 7 do  Anexo I - Termo de Referência da Chamada 
Pública nº 0006/2019, cujo objeto é o supracitado.  DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por 12 (doze) meses, de modo que, a partir de 
05 de fevereiro de 2021, passa a viger até 05 de fevereiro 
de 2022.  DO PREÇO: Ficam mantidas as condições 
negociais do pacto ora aditado, especialmente as 
disposições sobre o preço fixado no valor global de R$ 
5.857,40 (cinco mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e 
quarenta centavos), sendo que o valor a ser executado, 
no período previsto neste termo aditivo, é o saldo 
contratual no valor de R$ 5.857,40 (cinco mil e oitocentos 
e cinquenta e sete reais e quarenta centavos).  DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário não modificadas por este instrumento. DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA, 05 de fevereiro de 2021. 
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ANTONIO ALVES FALCÃO.  MUNICÍPIO.  SILVANA DO 
VALE DE JESUS. CONTRATADA. 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0279/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI.  CONTRATADA: SILVIA DO VALE DE 
JESUS. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a vigência do Contrato n° 0279/2020, 
originalmente firmado em 05 de fevereiro de 2020, com 
vigência de 12 (doze) meses, conforme registrado no 
item 7 do  Anexo I - Termo de Referência da Chamada 
Pública nº 0006/2019, cujo objeto é o supracitado.  DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por 12 (doze) meses, de modo que, a partir de 
05 de fevereiro de 2021, passa a viger até 05 de fevereiro 
de 2022.  DO PREÇO:  Ficam mantidas as condições 
negociais do pacto ora aditado, especialmente as 
disposições sobre o preço fixado no valor global de R$ 
5.064,90 (cinco mil e sessenta e quatro reais e noventa 
centavos), sendo que o valor a ser executado, no período 
previsto neste termo aditivo, é o saldo contratual no valor 
de R$ 5.064,90 (cinco mil e sessenta e quatro reais e 
noventa centavos). DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário não modificadas por 
este instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 05 
de fevereiro de 2021. ANTONIO ALVES FALCÃO. 
MUNICÍPIO.  SILVIA DO VALE DE JESUS. 
CONTRATADA.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0280/2020. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: SIMONE DO VALE DE 
JESUS.  DO OBJETO:  Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a vigência do Contrato n° 0280/2020, 
originalmente firmado em 05 de fevereiro de 2020, com 
vigência de 12 (doze) meses, conforme registrado no 
item 7 do  Anexo I- Termo de Referência da Chamada 
Pública nº 0006/2019, cujo objeto é o supracitado.  DO 
PRAZO:  O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por 12 (doze) meses, de modo que, a partir de 
05 de fevereiro de 2021, passa a viger até 05 de fevereiro 
de 2022.  DO PREÇO: Ficam mantidas as condições 
negociais do pacto ora aditado, especialmente as 
disposições sobre o preço fixado no valor global de R$ 
2.249,00 (dois mil e duzentos e quarenta e nove reais), 
sendo que o valor a ser executado, no período previsto 
neste termo aditivo, é o saldo contratual no valor de R$ 
2.249,00 (dois mil e duzentos e quarenta e nove reais).  
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em 
pleno vigor as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário não modificadas por este 
instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 05 de 
fevereiro de 2021. ANTONIO ALVES FALCÃO.  
MUNICÍPIO. SIMONE DO VALE DE JESUS. 
CONTRATADA.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0281/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: SINEIDE CRUZ DOS 
SANTOS. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a vigência do Contrato n° 0281/2020, 
originalmente firmado em 05 de fevereiro de 2020, com 
vigência de 12 (doze) meses, conforme registrado no 

item 7 do  Anexo I- Termo de Referência da Chamada 
Pública nº 0006/2019, cujo objeto é o supracitado.  DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por 12 (doze) meses, de modo que, a partir de 
05 de fevereiro de 2021, passa a viger até 05 de fevereiro 
de 2022. DO PREÇO:  Ficam mantidas as condições 
negociais do pacto ora aditado, especialmente as 
disposições sobre o preço fixado no valor global de R$ 
3.561,28 (três mil e quinhentos e sessenta e um reais e 
vinte e oito centavos), sendo que o valor a ser executado, 
no período previsto neste termo aditivo, é o saldo 
contratual no valor de R$ 3.561,28 (três mil e quinhentos 
e sessenta e um reais e vinte e oito centavos).  DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário não modificadas por este instrumento. DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA, 05 de fevereiro de 2021.  
ANTONIO ALVES FALCÃO. MUNICÍPIO. SINEIDE 
CRUZ DOS SANTOS. CONTRATADA. 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0283/2020. CONTRATANTE; MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI.  CONTRATADA: UELMA SILVA BATISTA.  
DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade 
alterar a vigência do Contrato n° 0283/2020, 
originalmente firmado em 05 de fevereiro de 2020, com 
vigência de 12 (doze) meses, conforme registrado no 
item 7 do  Anexo I- Termo de Referência da Chamada 
Pública nº 0006/2019, cujo objeto é o supracitado. DO 
PRAZO:  O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por 12 (doze) meses, de modo que, a partir de 
05 de fevereiro de 2021, passa a viger até 05 de fevereiro 
de 2022.  DO PREÇO:  Ficam mantidas as condições 
negociais do pacto ora aditado, especialmente as 
disposições sobre o preço fixado no valor global de R$ 
3.032,22 (três mil e trinta e dois reais e vinte centavos), 
sendo que o valor a ser executado, no período previsto 
neste termo aditivo, é o saldo contratual no valor de R$ 
3.032,22 (três mil e trinta e dois reais e vinte e dois 
centavos).  DA RATIFICAÇÃO:  Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário não modificadas por 
este instrumento. DA ASSINATURA:  Camaçari-BA, 05 
de fevereiro de 2021. ANTONIO ALVES FALCÃO.  
MUNICÍPIO. UELMA SILVA BATISTA. CONTRATADA.

– COMPEL, 

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 
0001/2021 – COMPEL

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI comunica 
aos interessados, que está aberto o CHAMAMENTO 
PÚBLICO N.º 0001/2021 para contratação 
de pessoa jurídica de direito privado com ou sem fins 
lucrativos para prestação de serviço através da oferta de 
leitos de internamento para tratamento de infecção pelo 
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Coronavírus - COVID 19. A prestação do serviço inclui a 
implantação dos leitos de internamento, bem como 
atendimento de emergência 24 horas para pacientes 
suspeitos ou confirmados de COVID-19, com toda a 
estrutura física necessária e sua operacionalização, 
através da disponibilização de recursos materiais, 
humanos e tecnológicos, com funcionamento todos os 
dias da semana, 24 horas por dia. O Edital estará 
disponibilizado no sítio da Prefeitura de Camaçari/Portal 
de Compras, (  Local 
para entrega dos documentos: Diretoria de Compras - 
DICOMP, Comissão Central Permanente de Licitação - 
COMPEL, situado na Rua Francisco Drummond, s/nº, 
Prédio da Secretaria da Educação, Térreo, Centro 
Administrativo, Camaçari-Bahia. Informações através do 
e-mail: . Ana Carla 
Costa Paim – Presidente em Exercício da Comissão 
Central Permanente de Licitação - COMPEL. Camaçari, 
23/02/2021.

  

AVISO DE REABERTURA 
PREGÃO N.º 030/2021 (ELETRÔNICO) – 

COMPEL
 
PREGÃO N.º 030/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE REABERTURA. Objeto: 

Acolhimento: 
08/03/2021 a partir das 08h00min; Abertura: 
09/03/2021, às 09h00min; Disputa: 09/03/2021, às 
10h00min. (Horário Brasília).  Edital/Informações: 

.  Licitação n.º: 856066. Tel.: 
(71) 3621-6880. Michelle Silva Vasconcelos – Pregoeira 
da COMPEL. 

HOMOLOGAÇÃO E ATA  DE REGISTRO DE 
PREÇOS

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - A Secretária da 
Cultura - SECULT, no uso de suas atribuições, homologa 
o PREGÃO - N.º 0186/2020 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL, cujo objeto é o Registro de Preço para 
Aquisição de Produtos para Manutenção de Piscinas. 
PROMITENTE FORNECEDOR: BIDDEN COMERCIAL 
LTDA; VALOR GLOBAL: R$50.939,90 (cinquenta mil 
novecentos e trinta e nove reais e noventa centavos). 
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 08/02/2021. MARCIA 
NORMANDO TUDE – SECRETÁRIA DA CULTURA.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0056/2021 – 
PREGÃO Nº 0186/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço para Aquisição de Produtos 
para Manutenção de Piscinas. PROMITENTE 
FORNECEDOR: BIDDEN COMERCIAL LTDA.

www.compras.camacari.ba.gov.br

credenciamentocmp@gmail.com

Registro de preço 
para contratação de serviço de cortes de cabelo para 
atender aos atiradores do Tiro de Guerra de Camaçari, 
conforme acordo de Cooperação, firmado entre o 
município de Camaçari e o Exercito Brasileiro por 
intermédio da 6ª Região Militar. 

www.licitacoes-e.com.br

).

 

DATA DA ASSINATURA: 08/02/2021. MARCIA 

NORMANDO TUDE – SECRETÁRIA DA CULTURA.

 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS – PREGÃO N.º 0189/2020 (ELETRÔNICO) – 

COMPEL

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 

informa que na publicação da Ata de registro de preços 

N.º 0556/2020 – PREGÃO Nº 042/2020 (ELETRÔNICO) 

– COMPEL, veiculada no Diário Oficial do Município n.º 

1538 do dia 09/11/2020- Pagina 09 de 10,
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Onde se lê:

.  Leia-se:

AVISO DE RETIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS – PREGÃO N.º 0189/2020 (ELETRÔNICO) – 

COMPEL

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 
informa que na publicação da Ata de registro de preços 
N.º 0557/2020 – PREGÃO Nº 042/2020 (ELETRÔNICO) 
– COMPEL, veiculada no Diário Oficial do Município n.º 
1538 do dia 09/11/2020- Pagina 10 de 10,

Onde se lê:

.  Leia-se

AVISO DE RETIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS – PREGÃO N.º 0189/2020 (ELETRÔNICO) – 

COMPEL

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 

informa que na publicação da Ata de registro de preços 

N.º 0558/2020 – PREGÃO Nº 042/2020 (ELETRÔNICO) 

– COMPEL, veiculada no Diário Oficial do Município n.º 

1538 do dia 09/11/2020- Pagina 10 de 10,
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Onde se lê:

Leia-se

 
ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2021

Participação
Membros do Comitê de Investimentos:
Carlos Henrique da Rocha Santos - Presidente
Mateus Reissureição da Silva
Tiago Cacim D'errico

Membros natos do Comitê de Investimentos:
Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães – Diretor 
superintendente e gestor de recursos
Ernâni Bernardino Alves de Sena – Diretor administrativo 
e financeiro
Convidados:
Diego Silva de Souza – Analista de Seguro Social - 
Economia
Acácia Chaves Reis – Chefe de gabinete da Diretoria 
administrativa e financeira
Isis Lobo de Souza – Assessora especial I
Rinaldo Almeida – Gerente de Relacionamento do Banco 
Santander
Wellington Nunes – Gerente de Investimentos do Banco 
Santander
a) Videoconferência com os representantes da ASSET 
do Banco Santander;
b) O que ocorrer;

Aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte 
e um, às 14h00min, por intermédio da plataforma de 
comunicação Microsoft Teams, em videoconferência, 
atendendo às determinações do Decreto Municipal nº 
7314/2020, reuniram-se extraordinariamente os 
membros do Comitê de Investimentos, sob a presidência 
do primeiro, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, 
TIAGO CACIM D'ERRICO, MATEUS REISSURREIÇÃO 
DA SILVA, ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA e 
PEDRO JORGE V ILLAS  BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, com a participação dos seguintes 
convidados: DIEGO SILVA DE SOUZA, analista em 
seguro social – economia, ACÁCIA CHAVES REIS, chefe 
de gabinete, ISIS LOBO DE SOUZA, assessora especial 
I, RINALDO ALMEIDA, Gerente de Relacionamento do 
Banco Santander e WELLINGTON NUNES, Gerente de 
Investimentos do Banco Santander. A teor do art. 15 da 
Portaria n° 111/2019, após verificação do quórum legal 
para instalação, foi estabelecida a seguinte pauta: a) 
videoconferência com os representantes da ASSET 
do Banco Santander; e b) o que ocorrer.  Aberta a 
reunião, o gestor de recursos e membro nato do Comitê 
de Investimentos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES, registrou a presença dos 
representantes da ASSET do banco Santander, 
agradecendo a participação dos mesmos na reunião, em 
seguida concedeu a palavra ao execut ivo, 
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WELLINGTON NUNES o qual, aproveitou para 
agradecer a oportunidade de estar apresentando o 
portfolio do Banco Santander. Ressaltou que selecionou 
produtos atualizados de acordo com a nova política de 
Investimentos do ISSM, bem como, aos novos limites de 
investimento devido à adesão ao Pró-Gestão RPPS nível 
II. Em seguida, teceu comentários sobre o mercado 
financeiro interno e externo, relatando que o ano 
começou com perspectivas de reformas no Brasil e um 
bom ambiente global. Dos eventos negativos 
improváveis, mas que constavam nos cenários 
alternativos dos analistas, citou a intensificação da 
disputa comercial entre China e Estados Unidos, mas, 
que o principal evento continua sendo o Coronavírus. 
Relatou que na pandemia tivemos algumas das 
contrações mais velozes e intensas da atividade 
econômica, mas igualmente tivemos respostas mais 
ostensivas por parte das autoridades, não só de política 
monetária, mas também fiscal. Com isso, as fortes 
quedas do PIB, sobretudo no segundo trimestre, foram 
seguidas de aceleração recorde no momento 
subsequente, com crescimento intenso até o fim do ano, 
mesmo que não tenhamos recuperado os níveis de 
atividade econômica de antes da crise. O declínio dos 
mercados foi algo sem precedentes, mas igualmente 
amortecido e, posteriormente impulsionado, pelos 
trilhões de dólares de estímulos oficiais no mundo. 
Aduziu informando que os principais índices da bolsa 
EUA já operam em novos níveis máximos historicamente 
e, mesmo no Brasil, o Ibovespa também revela alta de 
aproximadamente 3% no ano, após ter chegado a cair 
mais de 40% até meados de março. Comentou que 
analistas estimavam contração da atividade de até 10% 
no Brasil em 2020, o que deve se comparar agora a uma 
queda de aproximadamente 4,5%. Mas o legado dessas 
medidas de socorro, que permitiam recuperação do 
crescimento e valorização dos ativos, foi o alto 
endividamento público. Nos países desenvolvidos isso 
não é um grande problema, pois pagam juros baixos. 
Relatou que o cenário externo parece positivo, mas cabe 
prudência para não permitir excesso de confiança. Afinal, 
frisou que não podemos esquecer que existem riscos 
sempre muito além do que conseguimos conjecturar. Já 
no Brasil, foi diferente. A relação dívida PIB veio em torno 
de 75% para acima dos 90%. Tudo isso em meio a ruídos 
políticos e problemas de coordenação com o Congresso 
para tocar a agenda de projetos e reformas. Por isso, o 
real se desvalorizou muito além das demais divisas 
emergentes, que também sofreram com a crise. Informou 
que, nos produtos de renda fixa do Santander, as taxas 
prefixadas mais longas ficaram pressionadas boa parte 
do tempo, em níveis bastante elevados, a despeito da 
queda da Selic para 2% ao ano. Tudo isso refletia 
justamente a alta percepção de risco com as contas 
públicas, fazendo os investidores exigirem um prêmio de 
remuneração bem significativo para alongar o prazo de 
financiamento do Tesouro Nacional. Relatou que no 
último trimestre houve certo alívio, que em boa medida 
ocorreu em razão das notícias sobre as vacinas, os 
estímulos monetários e fiscais, e com o resultado das 
eleições norte-americanas e que tal alívio foi bem mais 
forte na nossa bolsa, mas os juros prefixados cederam 
para níveis mais palatáveis e o câmbio voltou para mais 
perto dos R$5,10/US$. Estes responderam também aos 

sinais do governo de que, apesar de tudo, não estenderia 
o auxílio emergencial para 2021, rubrica responsável 
pela maior parte dos gastos extraordinários com a 
pandemia. Como perspectivas do mercado financeiro 
para 2021 apontou uma trajetória de retomada da 
economia global, considerando que os juros seguem em 
patamares baixos, a inflação controlada e há uma grande 
liquidez nos mercados. Somado a estes pontos, a 
continuidade do processo de flexibilização das restrições 
sociais, ao passo que os planos de imunização da 
população contra a COVID 19 vão sendo implementados 
e, os estímulos dos governos para dar suporte para as 
economias, como por exemplo a assinatura de um novo 
pacote de socorro nos EUA de aproximadamente U$ 900 
bilhões para combater a crise causada pela pandemia 
contribuem para o otimismo internacional em 2021. 
Evidenciou que no Brasil, também é esperado uma 
recuperação econômica gradual, tendo em vista a 
expectativa de que o governo dê andamento nos planos 
de reformas estruturais, que juntamente com a 
amenização dos impactos da crise, deve proporcionar 
um movimento de valorização dos ativos domésticos. 
Além disso, com os juros baixos e o otimismo 
internacional contaminando as principais bolsas, deve 
ser observada uma elevação do interesse a risco dos 
investidores o que é favorável para países emergentes e 
deve contribuir para uma continuidade de entrada de 
capital estrangeiro na bolsa local. No entanto, alguns 
temas podem continuar gerando oscilações sobre os 
ativos financeiros, como a cautela com a pandemia, a 
relação comercial entre EUA e China, as dúvidas sobre 
como será a relação comercial entre Reino Unido e União 
Europeia após o acordo do BREXIT e, aqui no país, com 
as incertezas com o cenário fiscal, principalmente quanto 
ao cumprimento do teto de gastos. Evidenciou, ainda que 
mesmo com a volatilidade no curto prazo, a retomada 
paulatina das economias somado aos juros baixos são 
alguns dos fatores que podem contribuir para um 
movimento de valorização dos ativos no médio e longo 
prazos. Sendo assim, recomenda ser importante ter um 
portfólio de investimentos equilibrado e bem 
diversificado, para buscar aproveitar as oportunidades 
que podem surgir, mas combinando com as estratégias 
de proteção para os eventuais momentos mais voláteis. 
Apresentou como projeção dos indicadores 2020 e 
expectativa para 2021, respectivamente: PIB -4,5% e 
3,5%; Taxa de desemprego, média anual 13,8% e 14,6%; 
IPCA 4,4% e 3%; SELIC 2% e 3%. Ao pedir a palavra, o 
gestor de recursos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES, informou que atualmente o 
ISSM possui recursos no Santander apenas no FUNDO 
STD RENDA FIXA ATIVO, que tem como benchmarket o 
IPCA, o qual, entregou 2,7% em 2020. Destacou que 
apesar de não ter sido uma rentabilidade satisfatória, o 
recurso foi mantido por ter sido considerado como 
medida de segurança da carteira. Dito isso, perguntou 
sobre a perspectiva desse fundo para 2021 e quais as 
recomendações do Santander de produtos que estejam 
aderentes à política de investimentos do ISSM, já que 
agora existe uma margem maior para investimentos em 
renda variável e possibilidade de investimentos no 
exterior. Comunicou ainda, que a política de 
Investimentos será reformulada, visto que o nível 
esperado no pró-gestão quando da elaboração da 
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política seria o nível 1, mas foi alcançado o nível 2, o que 
foi uma grande conquista. Ao ensejo, comentou que 2020 
foi um ano de déficit financeiro no ISSM, devido as 
medidas de contingência que foram implementadas em 
decorrência da pandemia, mas que 2021 se espera que 
seja um ano que haverá possibilidade de expansão nos 
investimentos. Ao retomar a palavra, o executivo 
WELLINGTON NUNES, concordou com a fala do gestor 
de recursos e informou que o SANTANDER RENDA FIXA 
ATIVO, é um fundo de gestão de duration e reflete o 
cenário econômico de cada instituição. Entende que 
pode manter o recurso, já que possui uma das menores 
volatilidades da carteira e acaba fazendo um hedge 
natural. Evidenciou que atualmente esse fundo possui 
11% do PL em risco, sendo 35% alocado em IRFM e 65% 
alocado em IMA-B, o que gera duration de 0.65 anos e 
volatilidade ao redor de 0,4% a.a., ou seja, bem 
conservador, pois 89% do PL está em DI, nas LFT. 
Comunicou que existe uma dinâmica para esse produto 
que permite a inserção de mais risco, e essa é a 
expectativa, mediante a espera do aumento gradual da 
taxa de juros, para tentar capturar as oportunidades dos 
movimentos previstos no curto e médio prazo. Seguiu 
aduzindo que, dada às incertezas no curto prazo e a 
volatilidade, entende ser interessante ter uma parcela 
dos recursos em vértices mais curtos. Como 
recomendação, apresentou o fundo IMA-B 5 PREMIUM 
FIC RENDA FIXA, produto que considera com 
volatilidade equilibrada. Informou que apresentou como 
retorno do CDI em Dezembro: 1.099,72%, em 2020: 
284,01%; 12 meses: 284,41%; 24 meses: 244,76%; 36 
meses: 211,68%. Como estratégia de CRÉDITO 
PRIVADO, apresentou o FUNDO CRESCIMENTO 
INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 
LP, explicou ser um produto que tem mais de 90% em 
rating entre A e AAA. Já com relação à RENDA 
VARIÁVEL, entende como oportunidade vinculado ao 
artigo 8, II A o FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ETHICAL AÇÕES. 
Relatou que este fundo passou recentemente por 
adequações para ser ofertado aos RPPS e tem como 
objetivo investir em ações de empresas que possuam 
práticas que evidenciem preocupação com aspectos 
sociais e/ou relacionados à proteção do meio ambiente 
e/ou que adotem, voluntariamente, boas práticas de 
governança corporativa. Salientou que entrega um 
patamar importante de rentabilidade. Em seguida, 
demonstrou um comparativo correlacionando o 
rendimento do fundo com a meta atuarial de 2021, onde 
apresentou retorno de 580,22% nos últimos 12 meses, 
em 24 meses: 6.282,28% e em 36 meses: 5.426,53% da 
meta atuarial. Considerou ser um produto importante a 
compor os ativos do instituto. Com relação aos 
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR indicou o 
SANTANDER GLOBAL EQUITIES MULTIMERCADO 
INVESTIMENTO NO EXTERIOR. Descreveu ser um 
FOF Multimanager com investimentos em Fundos, que 
tem como estratégia a diversificação em mercados 
acionários e moedas com Gestão Ativa na exposição a 
regiões e mercados globais. Tem suporte da Equipe 
Global em Londres (SAM UK) na seleção de gestores e 
fundos internacionais, possibilitando a alocação em 
fundos de investimentos de diversos gestores 
criteriosamente selecionados. Tem como Benchmark o 

MSCI WORLD, não tem proteção cambial, prazo para 
resgates D+8 úteis, o que considera curto para esse tipo 
de estratégia, taxa administrativa de 1% a.a. e PL R$1.1 
Bilhão. Ressaltou que o limite margem estabelecido na 
política de investimentos está em 1%, o que 
representaria R$ 3.500.000,00 disponíveis para 
alocação, o que ressalta que deve ser analisado pelo 
Comitê, visto que esse fundo vem gerando alfa sobre o 
Benchmark nos últimos 36 meses. Por fim, indicou o 
FUNDO SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY 
REAIS INVESTIMENTOS NO EXTERIOR FI 
MULTMERCADO.  Discorreu, informando ser um fundo 
de ações dos EUA e Canadá, sem impactos da variação 
cambial, com foco no crescimento de capital de longo 
prazo, ou seja, investe em empresas de alta qualidade 
nos EUA e Canadá que apresentem vantagens 
competitivas sustentáveis e de forte geração de fluxo de 
caixa. A gestão dos ativos da carteira do fundo é realizada 
pela Morgan Stanley através de uma parceria com o 
Santander. Tem como Benchmark S&P 500, prazo de 
resgates em D+6 e taxa administrativa de 1% a.a. 
Destacou que entre o período de 06 de Julho de 2020 a 
07 de janeiro de 2021 obteve retorno de 26,8%. Por fim, 
demonstrou novamente um comparativo que 
corresponde a 19.711,43% da meta atuarial do corrente 
ano. Passou a palavra ao gestor de recursos, que 
informou que o setor de credenciamento está atuando 
para concluir e apresentar ao Comitê todos os produtos 
que foram apresentados e que a apresentação foi muito 
importante, para conhecimento das opções disponíveis 
que estejam alinhadas a política de investimentos. Com a 
palavra, ISIS LOBO DE SOUZA, assessora especial I, 
parabenizou o executivo da ASSET do Santander, pelo 
novo formato de apresentação do portfólio, em virtude 
dos produtos terem sido demonstrados de forma 
direcionada a política de investimentos, observando 
desde a meta de rentabilidade esperada para 2021, 
como limites de alocação dos recursos. Após tais 
considerações, WELLINGTON NUNES, agradeceu o 
reconhecimento. Ressaltou que seu objetivo principal é 
apoiar na tomada de decisões dos investimentos, de 
forma a apresentar os produtos que sejam mais atrativos 
para a gestão do Instituto. Em seguida, RINALDO 
ALMEIDA, aproveitou a oportunidade para agradecer o 
retorno dado sobre à apresentação do portfólio e se 
colocou à disposição, caso haja interesse por parte do 
Comitê de Investimentos em agendar outro dia para 
esclarecimentos mais técnicos sobre fundos que por 
ventura tenham interesse em investir. Por fim, o gestor de 
recursos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES registrou que, em razão do meio pelo qual 
ocorreu a reunião, notadamente por meio de 
videoconferência, estando cada participante em local 
distinto, inclusive fora do estado da Bahia, como no caso 
dos representantes da ASSET do Banco Santander, 
ficarão dispensadas as assinaturas de WELLINGTON 
NUNES e RINALDO ALMEIDA, devendo, para tanto, ser 
tomadas as assinaturas dos demais participantes. E 
nada mais havendo passível de registro, o gestor de 
recursos e membro nato do Comitê de Investimentos, 
PEDRO JORGE V ILLAS  BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, encerrou a reunião agradecendo a 
participação de todos e eu, MILENA TAVARES DO 
SACRAMENTO, na qualidade de secretária designada 
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pela Portaria n° 02/2021, de 28 de janeiro de 2021, lavrei 
a presente ata que vai por mim e pelos demais assinada. 

Carlos Henrique da Rocha Santos
Membro/Presidente

Tiago Cacim D'Errico
Membro

Mateus Reissurreição da Silva
Membro

Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães 
Superintendente/Gestor de Recursos

Membro

Ernâni Bernardino Alves de Sena
Diretor Administrativo e Financeiro

Membro

Milena Tavares do Sacramento
Secretária

Acácia Chaves Reis
Chefe de Gabinete

Convidada

Isis Lobo de Souza
Assessora Especial I

Convidada

Diego Silva de Souza
Analista em Seguro social – Economia

Convidado

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2021

Participação
Membros do Comitê de Investimentos:
Carlos Henrique da Rocha Santos - Presidente
Mateus Reissureição da Silva
Tiago Cacim D'errico

Membros natos do Comitê de Investimentos:
Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães – Diretor 
superintendente e gestor de recursos
Ernâni Bernardino Alves de Sena – Diretor administrativo 
e financeiro

Convidados:
Diego Silva de Souza – Analista de seguro social - 
Economia
Acácia Chaves Reis – Chefe de gabinete da diretoria 
administrativa e financeira
Isis Lobo de Souza – Assessora especial I
Ana Clara Andrade de Almeida - Chefe de gabinete da 
diretoria da superintendência
Pauta da Reunião
a) Credenciamento de instituições financeiras e fundos de 
investimento;
b) Acompanhamento da elaboração do relatório de gestão 
dos investimentos e aprovação do calendário de reuniões 
extraordinárias do ano de 2021, para validação do referido 
relatório;
c) O que ocorrer;

Anexos
1) Calendário de reuniões extraordinárias do ano de 2021, 
para validação do relatório mensal de gestão de 
investimentos. 
Reunião
Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e 
vinte e um, às 15h00min, por intermédio da plataforma de 
comunicação Google Meet, em videoconferência, 
atendendo às determinações do Decreto Municipal nº 
7314/2020, reuniram-se extraordinariamente os membros 
do Comitê de Investimentos, sob a presidência do primeiro, 
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, TIAGO CACIM 
D'ERRICO, MATEUS REISSURREIÇÃO DA SILVA, 
ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA e PEDRO 
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, com a 
participação dos seguintes convidados: DIEGO SILVA DE 
SOUZA, analista em seguro social – economia, ACÁCIA 
CHAVES REIS, chefe de gabinete, ISIS LOBO DE SOUZA, 
assessora especial I e ANA CLARA ANDRADE DE 
ALMEIDA, chefe de gabinete. A teor do art. 15 da Portaria n° 
111/2019, após verificação do quórum legal para instalação, 
foi estabelecida a seguinte pauta: a) credenciamento de 
instituições financeiras e fundos de investimento; b) 
acompanhamento da elaboração do relatório de gestão 
dos investimentos e aprovação do calendário de 
reuniões extraordinárias do ano de 2021, para validação 
do referido relatório; c) o que ocorrer.  Aberta a reunião, o 
gestor de recursos e membro nato do Comitê de 
Investimentos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, registrou a presença dos membros e 
convidados, em seguida concedeu a palavra ao presidente 
do Comitê de Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA 
ROCHA SANTOS, para tratar sobre o primeiro item da 
pauta. O qual, na oportunidade, relatou que recebeu a 
documentação relativa à solicitação de credenciamento de 
gestores de fundo de investimento que não atendem ao item 
4.1 C do edital de credenciamento, que estabelece como 
condição de participação não se enquadrar em nenhuma 
das vedações existentes na Política de Investimentos 
vigente do ISSM, a qual em seu item 6.1.1 – Vedações e 
Recomendações da política de Investimentos, diz: “Nos 
casos de novas aplicações, apenas serão permitidas 
alocações entre os vinte maiores gestores de recursos de 
acordo com o ranking da Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais 
(ANBIMA). Dito isso, os membros do Comitê de 
Investimentos analisaram a documentação apresentada e 
decidiram, por unanimidade, indeferir o credenciamento dos 
referidos gestores. Motivo pelo qual, resta prejudicada a 
análise de solicitação de credenciamento dos prestadores 
de serviço vinculados, bem como dos fundos de 
investimentos. Em consonância ao que fora amplamente 
discutido e instruído na última reunião do Comitê de 
Investimentos, ocorrida dia 20 de Janeiro de 2021. Assim 
sendo, seguem relacionados: GESTOR: PLURAL 
INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA, CNPJ 
nº 09.630.188/0001-26. DISTRIBUIDOR: GRID AGENTE 
AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 
17.203.539/0001-40. FUNDO :  BRASIL PLURAL 
ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, CNPJ nº 
08.621.010/0001-56. GESTOR: ICATU VANGUARDA 
G E S T Ã O  D E  R E C U R S O S  LT D A ,  C N P J  n º  
68.622.174/0001-20. DISTRIBUIDOR: GRID AGENTE 
AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 
17.203.539/0001-40. FUNDO: ICATU VANGUARDA 
DIVIDENDOS 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, 
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CNPJ nº 34.546.979/0001-10. GESTOR: META ASSET 
MANAGEMENT LTDA , CNPJ nº 06.088.907/0001-30; 
ADMINISTRADOR E CUSTODIANTE:  BANCO 
DAYCOVAL S.A. CNPJ nº 62.232.889/0001-90 FUNDOS: 
META SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO DE 
AÇÕES, CNPJ nº 28.648.839/0001-50 e FUNDO: META 
VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, CNPJ nº 
0 7 . 8 9 9 . 2 3 8 / 0 0 0 1 - 4 0 .  G E S TO R :  S C H R O D E R  
INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA, CNPJ nº 
92.886.662/0001-29; DISTRIBUIDOR: PRIVATIZA 
AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA, 
CNPJ nº 00.840.515/0001-08 FUNDOS: SCHRODER 
SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA 
I N V E S T I M E N T O  N O  E X T E R I O R ,  C N P J  n º  
37.308.394/0001-50 e  FUNDO SCHRODER BEST IDEAS 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, CNPJ nº 
2 4 . 0 7 8 . 0 2 0 / 0 0 0 1 - 4 3 .  G E S T O R :  A Z  Q U E S T  
INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ nº 04.506.394/0001-05; 
DISTRIBUIDOR: PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE 
INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ nº 00.840.515/0001-08 
FUNDO: AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 
INVESTIMENTO DE AÇÕES, CNPJ nº 11.392.165/0001-
72. Em seguida, o gestor de recursos, PEDRO JORGE 
VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, ao retomar a 
palavra, recomendou que as documentações fossem 
apresentadas ao órgão de controle interno do Instituto para 
validação. Ressaltou, que em caso de identificação de 
inconformidade por parte do controle, que os processos 
retornem para nova apreciação do Comitê de Investimentos. 
E por fim, que o presidente do Comitê encaminhe ofício por 
e-mail para os postulantes tomarem conhecimento do 
indeferimento. Após tais sugestões, os membros do Comitê 
aprovaram, por unanimidade, o encaminhamento proposto. 
Em seguida, o gestor de recursos, passou a palavra para 
ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA, chefe de gabinete, 
para abordar sobre o próximo item da pauta, b) 
acompanhamento da elaboração do relatório de gestão 
dos investimentos e aprovação do calendário de 
reuniões extraordinárias do ano de 2021, para validação 
do referido relatório, a qual, comentou que o relatório está 
sendo implementado para atendimento da recomendação 
de melhoria apontada pela Certificadora Instituto Qualidade 
Brasil-ICQ, após a inspeção realizada para obtenção da 
certificação do Pró-Gestão nível II. Informou que na primeira 
reunião extraordinária de 2021 (13/01), foi definido o escopo 
para elaboração do relatório, onde constarão considerações 
das atas e notas técnicas do Comitê de Investimentos e que 
no momento encontra-se em fase final de elaboração. 
Justificou, ainda, que será concluído após o recebimento do 
relatório mensal da SMI CONSULTORIA. E que será 
apresentado em reunião do Comitê de Investimentos, para 
se necessário realizar ajustes e obter a validação final por 
parte dos membros do Comitê. Ato contínuo, o gestor de 
recursos, apresentou a proposta do calendário para 
realização das reuniões extraordinárias, para tratar sobre o 
referido relatório, e colocou em votação, o que foi aprovado 
sem objeções pelos membros do Comitê de Investimentos e 
convidados presentes. Em seguida, informou que o relatório 
será enviado oficialmente para aprovação do Conselho 
Fiscal pelo presidente do Comitê e que serão publicados no 
site do ISSM, promovendo maior transparência, tendo como 
prazo para publicação o último dia útil do mês subsequente 
ao mês de referência do relatório. Dando seguimento a 
reunião, o gestor de recursos passou para o último item da 
pauta, c) o que ocorrer, onde comunicou que no dia de hoje, 
27/01, participou, juntamente com o diretor administrativo e 

financeiro, ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA e com 
a tesoureira do Instituto, ACÁCIA CHAVES REIS, de reunião 
com a empresa GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA 
CONTÁBIL, para tratar dos lançamentos contábeis 
r e f e r e n t e s  a o  F U N D O  D E  I N V E S T I M E N TO  
MULTIMERCADO SCULPTOR EM RECUPERAÇÃO DE 
CRÉDITO PRIVADO, CNPJ Nº 14.655.180/0001-54 E O 
FUNDO REAG RENDA FII, CNPJ Nº 17.374.696/0001-19, 
na qual, ficou definido que serão lançados os registros 
contábeis dos problemas encontrados nos referidos fundos 
no resultado do exercício de 2020. Relatou que os referidos 
fundos foram objeto de sindicância concluída em 2020, 
tendo sido indicadas sugeridas irregularidades nas referidas 
aplicações, informando que o ISSM adotou todas as 
medidas perante os órgãos competentes (Polícia Federal, 
Tribunal de Contas, Ministério Público e Procuradoria Geral 
do Município), para responsabilização dos culpados. 
Ademais, informou que está à disposição do Comitê de 
Investimentos para adoção de novas providências 
adicionais que venham a ser sugeridas por esse órgão 
colegiado. E nada mais havendo passível de registro, o 
gestor de recursos e membro nato do Comitê de 
Investimentos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, encerrou a reunião agradecendo a 
participação de todos e eu, MILENA TAVARES DO 
SACRAMENTO, na qualidade de secretária designada pela 
Portaria n° 02/2021, de 28 de Janeiro de 2021, lavrei a 
presente ata que vai por mim e pelos demais assinada. 

Carlos Henrique da Rocha Santos
Membro/Presidente

Tiago Cacim D'Errico
Membro

Mateus Reissurreição da Silva
Membro

Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães 
Superintendente/Gestor de Recursos

Membro

Ernâni Bernardino Alves de Sena
Diretor Administrativo e Financeiro

Membro

Milena Tavares do Sacramento
Secretária

Acácia Chaves Reis
Chefe de Gabinete

Convidada

Isis Lobo de Souza
Assessora Especial I

Convidada

Diego Silva de Souza
Analista em Seguro social – Economia

Convidado

Ana Clara Andrade de Almeida
Chefe de Gabinete

Convidada
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