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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 

194/2020. CONTRANTE:  MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 

CONTRATADA: EMPRESA COSAMPA PROJETOS E 

CONSTRUÇÕES LTDA.  DO OBJETO: Este Termo 

Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta do 

Contrato n° 194/2020;   DO PRAZO: O contrato descrito 

na cláusula anterior fica prorrogado por 02 (dois) meses, 

de modo que, a partir de 02 de março de 2021, passa a 

viger até 02 de maio de 2021.  DO PREÇO: Ficam 

mantidas as condições negociais do pacto ora aditado, 

especialmente as disposições sobre o preço, fixado no 

valor global de R$ 7.251.547,48 (sete milhão, duzentos e 

cinqüenta e um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e 

quarenta e oito centavos), sendo que o valor a ser 

executado, no período previsto neste termo aditivo, é o 

saldo contratual no valor de R$341.581,19 (trezentos e 

quarenta e um mil, quinhentos e oitenta e um reais e 

dezenove 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, 26 

de fevereiro de 2021. JOSELENE CARDIM BARBOSA 

SOUZA.  MUNICÍPIO. COSAMPA PROJETOS E 

CONSTRUÇÕES LTDA. CONTRATADA. 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 

0197/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI. CONTRATADA:  EMPRESA SETEL 

CONSTRUTORA LTDA. DO OBJETO:  Este Termo 

Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta do 

Contrato nº 0197/2020, firmado originalmente firmado 

em 28 de janeiro de 2020, conforme objeto retro citado.  

DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior 

fica prorrogado por mais 03 (três) meses, de modo que, 

a partir de 02 de março de 2021, passará a viger até 02 

de junho de 2021.  DO PREÇO:  Ficam mantidas as 

condições negociais do pacto ora aditado, 

especialmente as disposições sobre o preço 

estipuladas pelo Contrato nº 0197/2020, não sendo 

devido qualquer reajuste durante o prazo de vigência 

  

PORTARIA Nº 00105/2020
 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 874 de 
04 de abril de 2008, 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  

02479.11.02.904.2020,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) DIOGENES DE MATOS 

CARVALHO JUNIOR, matricula nº 830377, ocupante do 

cargo de provimento efetivo/estatutário de TÉCNICO EM 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, lotado (a) na 

Secretaria da Fazenda - SEFAZ, 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 03 DE DEZEMBRO 
DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

JOAQUIM JOSE BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA 
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especificado na Cláusula anterior, renunciando a parte a 

qualquer tipo de atualização de valores contratuais.  

Fica mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 

contrato original. DO SALDO EXISTENTE: Para a 

execução do serviço objeto do contrato ora aditivado, 

declaram as partes que existe um saldo remanescente 

no valor de R$ 5.554.842,43 (cinco milhões, quinhentos 

e cinquenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e dois 

reais e quarenta e três centavos), nada mais sendo 

devido à contratada além dessa importância para a 

conclusão do serviço contratado. 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, 15 de Fevereiro de 2021. JOSELENE 

CARDIM.  MUNICÍPIO. SETEL CONSTRUTORA LTDA.  

CONTRATADA.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 

0302/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI. CONTRATADA: RADIAL TRANSPORTE 

DE VEÍCULOS E CARGA LTDA. DO OBJETO: Este 

Termo Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula 

Quinta (DA VIGÊNCIA) do Contrato nº 0302/2020, 

firmado originalmente firmado em 21 de fevereiro de 

2020, conforme objeto retro citado. DO PRAZO: O 

contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado 

por mais 12 (doze) meses, de modo que, a partir de 21 

de fevereiro de 2021, passará a viger até 21 de fevereiro 

de 2022. DO PREÇO: Ficam mantidas as condições 

negociais do pacto ora ditado especialmente as 

disposições sobre o preço, no valor global de R$ 

8.432.452,20 (oito milhões, quatrocentos e trinta e dois 

mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte 

centavos) conforme o contrato originário n°0302/2020, 

o qual permanece inalterado, não sendo devido 

qualquer reajuste durante o prazo de vigência 

especificado na cláusula anterior, renunciando a parte a 

qualquer tipo de atualização de valores contratuais. Fica 

mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 

contrato original. Os recursos financeiros para 

pagamento das despesas decorrentes de presente 

termo aditivo correrão por conta da AÇÃO: 4029/6003, 

Elemento de despesa: 33.90.39.00 e fonte:0100.000. 

DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em 

pleno vigor, as demais cláusulas e disposições do 

contrato originário não modificadas por estes 

instrumentos. DA ASSINATURA: Camaçari – BA, 16 de 

fevereiro de 2021. ARLENE LIMA ROCHA. MUNICÍPIO. 

RADIAL TRANSPORTE DE VEÍCULOS E CARGA 

LTDA. CONTRATADO. 

AVISO DE SUSPENSÃO  
 PREGÃO N.º 0039/2021 (ELETRÔNICO) – 

COMPEL
 
A Comissão Central Permanente de Licitação – 
COMPEL, torna público para conhecimento dos 
interessados, que em virtude de alterações no Termo de 
Referência, a sessão para acolhimento, abertura das 
propostas de preços e disputa referente ao PREGÃO N.º 
0039/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é 
Registro de Preço para aquisição de Teste Rápido 
para detecção de antígenos para SARS COV-2 (novo 
coronavírus) para atender a demanda da Secretaria 
de Saúde do Município de Camaçari, está SUSPENSO 
o Acolhimento: 08/03/2021 a partir das 08h00min; 
Abertura: 08/03/2021, às 10h00min; Disputa: 
08/03/2021, às 11h00min. (Horário Brasília). 
Informações:  (Licitação n.º: 
858317). Tel.: (71) 3621-6776 –Monique de Jesus 
Fonseca Senra.

,

HOMOLOGAÇÃO DO CHAMAMENTO 
PÚBLICO  0003/2020

 

A Secretaria De Desenvolvimento Social e Cidadania – 
Sedes, de Camaçari, no uso de suas atribuições, 

o 

www.licitacoes-e.com.br

NOTIFICAÇÃO – COPEC

À 

BMV CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI
Processo nº 0069.11.07.689.2021

Notificamos a empresa 
BMV CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI  a 
comparecer junto à Comissão Central Permanente de 
Cadastro e Avaliação de Fornecedores - COPEC, no 
prazo máximo de 05 (dias) úteis a partir da presente data, 
para fazer vistas ao Processo de Penalização nº 
0069.11.07.689.2021 e, posteriormente, apresentar 
defesa por escrito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da data de vistas ao processo. 

Camaçari, 04 de Março  de 2021. 

Larissa Macedo
Presidente em exercício da COPEC.
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homologa o Chamamento público nº 0003/2020, cujo 
objeto é Termo de fomento terá por objeto à promoção, 
proteção e defesa dos direitos das crianças e 
adolescentes financiados com recursos do Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do 
Município de Camaçari – Bahia, GRUPO DE 
MÃES NOSSA SENHORA DO AMPARO, INSTITUTO 
COMVIDA, ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE 
DESENVOLVIMENTO DE PARAFUSO, ASSOCIAÇÃO 
PAULO TONUCCI, ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL 
DE CAMAÇARI, ASSOCIAÇÃO CULTURAL BANDA 
MARCIAL DE CAMAÇARI – BAMUCA e FUNDAÇÃO 
EMÁUS. Data da Homologação: 25 de fevereiro de 2021 
– – Secretaria De 
Desenvolvimento Social e Cidadania – Sedes.

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO 
0002/2021

TERMO DE FOMENTO N.º 0002/2021. OSC: GRUPO 
DE MÃES NOSSA SENHORA DO AMPARO. 
Chamamento público nº 0003/2020, cujo objeto é Termo 
de fomento terá por objeto à promoção, proteção e 
defesa dos direitos das crianças e adolescentes 
financiados com recursos do Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente do Município de 
Camaçari – Bahia. Com valor total de R$

. Classificação orçamentária: 
Órgão: 15 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social e Cidadania; Unidade Orçamentaria: 1536 FMCA - 
Fundo Municipal de Direito da criança e adolescente; 
Ação: 4046, Gestão das ações de projetos Sociais para 
crianças e adolescentes em situação especial; Natureza 
de Despesa: 33504300 Subvenções Sociais; Fonte: 
0100000. Data da Homologação: 25 de fevereiro de 2021 
– – Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania – Sedes.

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO  
0003/2021

TERMO DE FOMENTO N.º 0003/2021. OSC: 
ASSOCIAÇÃO COMVIDA. Chamamento público nº 
0003/2020, cujo objeto é Termo de fomento terá por 
objeto à promoção, proteção e defesa dos direitos das 
crianças e adolescentes financiados com recursos do 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente do Município de Camaçari – Bahia. Com 
valor total de R$ 102.103,00 (cento e dois mil cento e 
três reais). Classificação orçamentária: Órgão: 15 - 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e 
Cidadania; Unidade Orçamentaria: 1536 FMCA - Fundo 
Municipal de Direito da criança e adolescente; Ação: 
4046, Gestão das ações de projetos Sociais para 
crianças e adolescentes em situação especial; Natureza 
de Despesa: 33504300 Subvenções Sociais; Fonte: 
0100000. Data da Homologação: 25 de fevereiro de 2021 

às OSCs: 

RENOILDES SANTOS OLIVEIRA 

 84.291,33 
(oitenta e quatro mil duzentos e noventa e um reais e 
trinta e três centavos)

RENOILDES SANTOS OLIVEIRA 

– – Secretaria De 
Desenvolvimento Social e Cidadania – Sedes.

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO 
0004/2021

TERMO DE FOMENTO N.º 0004/2021. OSC: 

. Chamamento 
público nº 0003/2020, cujo objeto é Termo de fomento 
terá por objeto à promoção, proteção e defesa dos 
direitos das crianças e adolescentes financiados com 
recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente do Município de Camaçari – Bahia. Com 
valor total de R$ 77.704,78 (setenta e sete mil 
setecentos e quatro reais e setenta e oito centavos). 
Classificação orçamentária: Órgão: 15 - Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania; 
Unidade Orçamentaria: 1536 FMCA - Fundo Municipal de 
Direito da criança e adolescente; Ação: 4046, Gestão das 
ações de projetos Sociais para crianças e adolescentes 
em situação especial; Natureza de Despesa: 33504300 
Subvenções Sociais; Fonte: 0100000. Data da 
Homologação: 25 de fevereiro de 2021 – 

– Secretaria De Desenvolvimento 
Social e Cidadania – Sedes.

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO 
0005/2021

TERMO DE FOMENTO N.º 0005/2021. OSC: 
.  

Chamamento público nº 0003/2020, cujo objeto é Termo 
de fomento terá por objeto à promoção, proteção e 
defesa dos direitos das crianças e adolescentes 
financiados com recursos do Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente do Município de 
Camaçari – Bahia. Com valor total de R$ 99.995,35 
(noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove 
reais). Classificação orçamentária: Órgão: 15 - 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e 
Cidadania; Unidade Orçamentaria: 1536 FMCA - Fundo 
Municipal de Direito da criança e adolescente; Ação: 
4046, Gestão das ações de projetos Sociais para 
crianças e adolescentes em situação especial; Natureza 
de Despesa: 33504300 Subvenções Sociais; Fonte: 
0100000. Data da Homologação: 25 de fevereiro de 2021 
– – Secretaria De 
Desenvolvimento Social e Cidadania – Sedes.

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO 
0006/2021

TERMO DE FOMENTO N.º 0006/2021. OSC: 

. Chamamento público nº 0003/2020, cujo objeto é 
Termo de fomento terá por objeto à promoção, proteção e 

RENOILDES SANTOS OLIVEIRA 

A S S O C I A Ç Ã O  C O M U N I T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO DE PARAFUSO

RENOILDES 
SANTOS OLIVEIRA 

ASSOCIAÇÃO PAULO TONUCCI -  APITO

RENOILDES SANTOS OLIVEIRA 

ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL DE CAMAÇARI - 
AASC
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defesa dos direitos das crianças e adolescentes 
financiados com recursos do Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente do Município de 
Camaçari – Bahia. Com valor total de R$ 99.991,33 
(novecentos e nove mil, novecentos e noventa e um 
reais e trinta e três centavos). Classificação 
orçamentária: Órgão: 15 - Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e Cidadania; Unidade 
Orçamentaria: 1536 FMCA - Fundo Municipal de Direito 
da criança e adolescente; Ação: 4046, Gestão das ações 
de projetos Sociais para crianças e adolescentes em 
situação especial; Natureza de Despesa: 33504300 
Subvenções Sociais; Fonte: 0100000. Data da 
Homologação: 25 de fevereiro de 2021 – 

– Secretaria De Desenvolvimento 
Social e Cidadania – Sedes.

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO 
0007/2021

TERMO DE FOMENTO N.º 0007/2021. OSC: 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL BAMUCA. Chamamento 
público nº 0003/2020, cujo objeto é Termo de fomento 
terá por objeto à promoção, proteção e defesa dos 
direitos das crianças e adolescentes financiados com 
recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente do Município de Camaçari – Bahia. Com 
valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 
Classificação orçamentária: Órgão: 15 - Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania; 
Unidade Orçamentaria: 1536 FMCA - Fundo Municipal de 
Direito da criança e adolescente; Ação: 4046, Gestão das 
ações de projetos Sociais para crianças e adolescentes 
em situação especial; Natureza de Despesa: 33504300 
Subvenções Sociais; Fonte: 0100000. Data da 
Homologação: 25 de fevereiro de 2021 – 

– Secretaria De Desenvolvimento 
Social e Cidadania – Sedes.

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO 
0008/2021

TERMO DE FOMENTO N.º 0008/2021. OSC: 
. Chamamento público nº 

0003/2020, cujo objeto é Termo de fomento terá por 
objeto à promoção, proteção e defesa dos direitos das 
crianças e adolescentes financiados com recursos do 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente do Município de Camaçari – Bahia. Com 
valor total de R$ 99.040,00 (noventa e nove mil e 
quarenta reais). Classificação orçamentária: Órgão: 15 - 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e 
Cidadania; Unidade Orçamentaria: 1536 FMCA - Fundo 
Municipal de Direito da criança e adolescente; Ação: 
4046, Gestão das ações de projetos Sociais para 
crianças e adolescentes em situação especial; Natureza 
de Despesa: 33504300 Subvenções Sociais; Fonte: 
0100000. Data da Homologação: 25 de fevereiro de 2021 
– – Secretaria De 
Desenvolvimento Social e Cidadania – Sedes.

RENOILDES 
SANTOS OLIVEIRA 

RENOILDES 
SANTOS OLIVEIRA 

FUNDAÇÃO EMAÚS

RENOILDES SANTOS OLIVEIRA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
24435.07.12.522.2020

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
01/2021

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal de Camaçari, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a contratação da 
empresa Caixa Econômica Federal, inscrita no CNPJ sob 
nº 00.360.305/0001-04, com o valor global de R$ 
32.840,00 (trinta e dois mil, oitocentos e quarenta reais), 
com base no artigo 25, inciso II, combinado com o inciso 
III do artigo 13 da Lei Federal Nº 8.666/93 - Modalidade 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, que teve como 
objeto a contratação de empresa especializada em 
serviços prestação de serviço de recadastramento 
previdenciário, inclusive prova de vida, dos servidores 
inativos e pensionistas do município de Camaçari-BA a 
ser prestado ao Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal de Camaçari -ISSM.

Período de vigência: 12 (doze) meses a contar da data 
de assinatura.
Recursos Orçamentários:
Órgão: 08 – Secretaria de Administração
Unidade Orçamentária: 0826 – Instituto de Seguridade 
dos Servidores Municipais
Projeto/Atividade: 2008 – Manutenção de Serviços 
Técnicos e Administrativos do ISSM
Natureza da Despesa: 339039 - Serviços de Terceiros - 
PJ
Fonte: 0203000 – Contribuição para o RPPS

Camaçari, 02 de março de 2021.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2021
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Participação

Membros do Comitê de Investimentos:

Carlos Henrique da Rocha Santos - Presidente

Ernâni Bernardino Alves de Sena

Mateus Reissureição da Silva

Tiago Cacim D'errico

Membro nato do Comitê de Investimentos:

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) Posse dos novos membros do Comitê de 

Investimentos;

b) Elaboração do escopo para o novo Relatório de 

Gestão dos Investimentos;

c) O que ocorrer;

Anexos

1) Apresentação em PowerPoint utilizada por Ana Clara 

Andrade de Almeida – Chefe de gabinete;

Reunião 

Aos treze 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, 

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. Ausente 

justificadamente o gestor de Recursos e membro nato do 

Comitê de Investimentos, PEDRO JORGE VILLAS 

BOAS ALFREDO GUIMARÃES. A teor do art. 15 da 

Portaria n° 111/2019, após verificação do quórum legal 

para instalação, foi estabelecida a seguinte pauta: a) 

posse dos novos membros do Comitê de 

Investimentos; b) elaboração do escopo para o novo 

relatório do Comitê de Investimentos; c) o que 

ocorrer.  Iniciando os trabalhos, o diretor administrativo e 

financeiro do ISSM e membro nato do Comitê de 

Investimentos, ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE 

SENA, registrou a presença dos novos membros do 

referido Órgão colegiado e dos convidados supracitados, 

passando, em seguida, ao primeiro item da pauta, a) 

posse dos novos membros do Comitê de 

Investimentos, oportunidade em que parabenizou a 

nova composição do comitê e distribuiu os respectivos 

termos de posse para assinatura, aos novos integrantes 

nomeados pela Portaria nº 49/2020, de 17 de dezembro 

de 2020, publicada no Diário Oficial do Município (DOM) 

nº 1567, de 18 de dezembro de 2020, que exercerão o 

mandato de um ano, a partir de 02/01/2021. Concluída a 

assinatura dos termos de posse, o diretor administrativo 

e financeiro relatou sobre a necessidade de 

apresentação da declaração de bens e valores e 

certidões exigidas no Regimento Interno do Comitê de 

Investimentos para exercer a função de membro no 

referido comitê ao órgão de Controle Interno do ISSM, o 

que foi corroborado por todos os membros. Em seguida, 

concedeu a palavra ao presidente do Comitê de 

Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 

SANTOS, o qual, agradeceu a oportunidade e teceu 

breves considerações referentes as incertezas no 

cenário nacional, como o risco fiscal e sobre a 

expectativa de início da vacinação, ressaltou ainda que 

2021 trará grandes desafios no gerenciamento da 

carteira de investimentos do ISSM. Dando continuidade à 

reunião, passou a palavra para a  chefe de gabinete, ANA 

CLARA ANDRADE DE ALMEIDA, para tratar sobre o 

segundo item da pauta, b) elaboração do escopo para 

o novo relatório do Comitê de Investimentos; com a 

palavra, a mesma discorreu sobre a auditoria que 

ocorreu nos dias 03 e 04 de Dezembro de 2020 pela 

Certificadora Instituto Qualidade Brasil-ICQ, entidade 

credenciada junto à Secretaria de Previdência, que tem 

como objetivo verificar a qualidade da gestão e do 

atendimento de requisitos do Programa de Certificação 

Pró-Gestão RPPS, contribuindo para que o Instituto de 

Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari - ISSM 

identifique os pontos fortes dos serviços oferecidos e as 

possibilidades de melhoria. Após a inspeção realizada, 

foi concedido ao ISSM a certificação no Nível II do Pró-

gestão, sendo um grande reconhecimento pelas boas 

práticas de gestão previdenciária que vem sendo 

adotadas no Instituto. Dentre as recomendações de 

melhoria apontadas pela certificadora, ANA CLARA 

ANDRADE DE ALMEIDA, destacou os pontos 

relacionados à Política de Investimentos, requisito não 

cumprido do programa, sendo o primeiro item, a 
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reformulação do relatório de gestão de investimentos, 

que atualmente é realizado pela SMI CONSULTORIA, 

cujo novo modelo deverá ser formatado com análises do 

Comitê de Investimentos e comparado a Política de 

Investimentos vigente, sendo acompanhado do parecer 

do Comitê de Investimentos e que passe por avaliação e 

aprovação do Conselho Fiscal mensalmente, relativos ao 

acompanhamento da rentabilidade, dos riscos das 

diversas modalidades de operações realizadas nas 

aplicações dos recursos do ISSM, da aderência das 

alocações e processos decisórios de investimento à 

Política de Investimentos. Discorreu, ainda, sobre os 

riscos inerentes a Política de Investimentos (legais, 

regulatórios, de imagem, outros) e sobre a possibilidade 

de serem ampliados de forma a permitir um alinhamento 

da política de investimento com os planos de benefício, 

contemplando o passivo atuarial, utilizando-se de 

ferramentas como o estudo de gerenciamento de ativos e 

passivos. Dando sequência, demonstrou sobre a 

importância de existir um maior detalhamento dos fluxos 

dos procedimentos de gestão dos investimentos, 

inclusão das normatizações, tanto no manual de gestão 

quanto no regimento interno do Comitê de Investimentos, 

para que todas as boas práticas adotadas sejam 

perpetuadas. Ressaltou ainda, a necessidade de 

elaboração dos planos de contingências para os riscos 

identificados na Política de Investimentos e por fim, 

executar um acompanhamento sistemático da situação 

patrimonial, fiscal, comercial e jurídica das instituições 

investidas e do desempenho dos papéis por elas 

emitidos. Após debates e relevantes considerações 

acerca dos assuntos abordados, os membros do Comitê 

de Investimentos analisaram, compararam as 

necessidades existentes com o relatório que é 

apresentado atualmente para verificar a melhor forma de 

execução e aprovaram, por unanimidade, o escopo para 

a confecção do novo relatório que entrará em vigor a 

partir de Janeiro de 2021, a saber: Sumário, Introdução, 

Cenário Macro econômico, Ativos, Movimentação de 

ativos, Retorno da Carteira por ativo, Rentabilidade da 

carteira; Rentabilidade e riscos de ativos, Relação de 

fundos intitulados “estressados” e quanto este 

representa do total; Credenciamentos do período; 

Glossário fixo; Parecer do Comitê de Investimentos e do 

Conselho Fiscal e Expediente. E nada mais havendo 

passível de registro, o diretor administrativo e financeiro 

do ISSM e membro nato do Comitê de Investimentos, 

ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA, encerrou a 

reunião agradecendo a participação de todos e eu, 

MILENA TAVARES DO SACRAMENTO, na qualidade de 

secretária designada pela Portaria nº 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

Ernâni Bernardino Alves de Sena

Diretor Administrativo e Financeiro

Membro

Milena Tavares do Sacramento

Secretária

Acácia Chaves Reis

Chefe de Gabinete

Convidada

Diego Silva de Souza

Analista em Seguro social – Economia

Convidada

Isis Lobo de Souza

Assessora Especial I

Convidada

Ana Clara Andrade de Almeida

Chefe de Gabinete

Convidada 

ATA DA 2ª 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

Membro nato do Comitê de Investimentos:

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
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Isis Lobo de Souza – Assessora especial I

Manoel Márcio dos Santos Souza – Gerente do Banco 

Safra

Edmilson Rogério Alves – Executivo da ASSET do 

Banco Safra

Pauta da Reunião

d) Videoconferência com os representantes da ASSET 

do Banco Safra;

e) O que ocorrer;

Anexos

1)Lâminas com comparação de ativos fornecidas pelo 

Banco Safra;

Reunião

Aos catorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e 

vinte e um, às 15h00min, por intermédio da plataforma de 

comun i cação  C i sco  Webex  Mee t i ngs ,  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, com a 

participação dos seguintes convidados: DIEGO SILVA 

DE SOUZA, analista em seguro social – economia, 

ACÁCIA CHAVES REIS, chefe de gabinete e ISIS LOBO 

DE SOUZA, assessora especial I, MANOEL MÁRCIO 

DOS SANTOS SOUZA – Gerente do Banco Safra e 

EDMILSON ROGÉRIO ALVES – Executivo da ASSET do 

Banco Safra. Ausente justificadamente o gestor de 

Recursos e membro nato do Comitê de Investimentos, 

PEDRO JORGE V ILLAS  BOAS ALFREDO 

GUIMARÃES. 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 Safra; e 

b) o que ocorrer.  Aberta a reunião, o diretor 

administrativo e financeiro do ISSM e membro nato do 

Comitê de Investimentos, ERNÂNI BERNARDINO 

ALVES DE SENA, registrou a presença dos 

representantes da Asset do Safra, concedendo a palavra 

ao executivo EDMILSON ROGÉRIO ALVES,  o qual, 

aproveitou para agradecer a oportunidade de estar 

apresentando os produtos disponíveis do banco Safra 

logo no início do ano, em seguida abordou sobre os 

últimos acontecimentos no Brasil e no mundo, que 

impactam diretamente no cenário financeiro global, como 

a grande preocupação com a alta de casos no mundo da 

COVID 19. Ressaltou que apesar disso, considera como 

fator positivo o sistema de saúde mundial já estar mais 

habituado em lidar com as diversas fases da doença, 

portanto apesar do número de casos estar aumentando, 

o número de mortes não está evoluindo na mesma 

proporção do número de casos, o que demonstra que 

mundialmente está se conseguindo combater mais a 

doença atualmente do que no início da pandemia. Além 

de já estar iniciando a vacinação em muitos países e com 

perspectiva de iniciar no Brasil também, fato que 

considera muito importante, pois estatisticamente está 

sendo demonstrado que quando pelo menos 50% da 

população estiver vacinada, o número de contágio 

reduzirá drasticamente e o setor de serviço que é o mais 

afetado pela pandemia, tende a ter uma recuperação 

acelerada. Seguiu relatando que a expectativa de 

crescimento e recuperação da economia são otimistas e 

que em decorrência disso se espera crescimento para 

2021 em torno de 5,2% no PIB global e que os juros 

baixos e os estímulos da economia global mostram que 

devemos viver um cenário expansionista mundialmente 

em 2021. Citou que países como Estados Unidos, China 

e Austrália, devem voltar a patamares anteriores a 

COVID após o primeiro semestre, já o Japão e zona do 

Euro devem demorar um pouco mais, com expectativa 

para 2022 e com isso as economias emergentes como a 

Brasileira devem acompanhar esse otimismo mundial, já 

que é um dos países com grande produção de comodities 

e este setor deve continuar sendo muito demandado pelo 

mundo esse ano. Em razão disso, ressaltou que mantêm 

a posição sobre a importância do acesso a investimentos 

no exterior, não só pelo momento, mas pelo equilíbrio das 
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carteiras.  Nesse sentido, sugeriu uma especial atenção 

para o mercado americano, dado o momento de 

retomada econômica, liberação de novos estímulos e 

ambiente de juros baixos por lá. Relatou que na última 

reunião do COPOM a taxa de juros foi mantida em 2% e 

que o IPCA fechou em  4,52% em 2020, mas destacou 

que para 2021 acredita que haverá uma pressão menor 

inflacionária, dado a possível redução dos preços dos 

alimentos e da retirada da bandeira vermelha do setor 

elétrico. Concluindo que os juros devem continuar baixos 

em 2021, acompanhando o cenário de expansionismo 

global e que o risco da ruptura nessa tendência de juros 

baixos continua sendo a questão fiscal e controle de teto 

de gastos. Como cenário Brasil para 2020 apresentou os 

seguintes índices: PIB devendo fechar em -4,1%, SELIC 

2%, IPCA 4,52%, Câmbio R$5,20 e para 2021 a 

expectativa de PIB 4%, SELIC 3,75%, IPCA 3,4% e 

Câmbio R$5. Diante dos fatos apresentados, concluiu 

que, se o esperado é que o IPCA alcance 3,4% e o ISSM 

busca um cenário de 5,89% de juros reais é necessário 

aproximadamente 9,29% de desempenho nos 

investimentos desse ano para o alcance da meta atuarial. 

Constatou, portanto, que será um ano desafiador, pois os 

investimentos em Renda fixa, como os fundos pós-

fixados atrelados a CDI, nesse cenário de juros baixos, 

não tem como bater a meta atuarial. Por fim, avaliando a 

necessidade de posicionamento para buscar uma meta 

atuarial de 9,29% em 2021 sugeriu os seguintes fundos: 

Na RENDA FIXA – FUNDO IMA FIC RENDA FIXA e IMA 

INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA. Descreveu que são 

fundos que possuem gestão ativa, visando uma alocação 

dinâmica nos vértices do IMA B, que os gestores 

trabalham tanto nos vértices do IMA B (IMA B5 e IMA 

B5+), quanto na taxas prefixadas mais curtas e inflação, 

buscando o melhor retorno aos investidores, com o 

menor risco envolvido.  Relatou que esses fundos, 

embora mais voláteis, tem trazido bons resultados em 

comparação com outras estratégias na Renda Fixa. E 

que as curvas prefixadas mais longas apresentam ainda 

bons prêmios, acima de 4% no ano. Demonstrou ainda, 

que 02 fundos continuam com performance acima do seu 

Benchmark (IMA B) nos períodos: ano, 12, 24 e 36 

meses. Para INVESTIMENTOS NO EXTERIOR sugeriu 

SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR. Visto que, em linha 

com o cenário apresentado acima, entende que a 

economia americana deva continuar apresentando bons 

resultados, por estarem em um momento bem mais 

equilibrado que o Brasil. Aliado a isso, reforçou que os 

fundos BDR, por estarem expostos a variação cambial, 

trazem um hedge natural para a carteira global dos 

RPPS, dado que em momentos de estresse, como por 

exemplo uma segunda onda da pandemia, o preço do 

dólar pode subir, e nesse cenário, o fundo absorveria este 

ganho. Evidenciou como ponto de destaque do fundo 

BDR Consumo Americano, que o gestor faz uma gestão 

ativa, tanto na escolha das ações ligadas ao consumo, 

quanto na exposição cambial, ficando mais ou menos 

exposto ao câmbio, conforme momento do mercado, o 

que tende a trazer ganhos e maior proteção aos 

investidores no médio/longo prazo. Como opções na 

RENDA VARIÁVEL BRASIL, aduziu que, dado ao 

momento político econômico que estamos vivenciando, 

continuaremos tendo grande volatilidade, porém entende 

que existem bons prêmios no IBOVESPA, principalmente 

quando comparado com outros países. Por conta disso, 

entende que o momento é oportuno para alocações 

gradativas, pensando em um horizonte de médio/longo 

prazo.  Nesse sentido, destacou os três fundos 

mencionados abaixo, que possuem gestão ativa em suas 

estratégias e fecharam acima do IBOVESPA em 2020: 

SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 

INVESTIMENTO EM AÇÕES.  Apresentou como sendo 

um fundo que através de uma análise fundamentalista, 

investe em ações de empresas com qualidade do corpo 

administrativo, boa governança e posição estratégica no 

respectivo setor de atuação e que apresentem grande 

potencial de valorização. Prosseguiu indicando também 

SAFRA AÇÕES LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
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COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, 

fundo enquadrado recentemente ao segmento de RPPS. 

Relatou ser um fundo que, através de uma análise 

fundamentalista, investe em ações de empresas que 

apresentem grande potencial de valorização. E finalizou 

com a recomendação do SAFRA CONSUMO PB, 

também recém enquadrado ao segmento RPPS, disse 

ser um fundo com gestão ativa no setor de consumo 

Brasil. Ato contínuo, ao pedir a palavra, a chefe de 

gabinete, ACÁCIA CHAVES REIS, destacou que o ISSM 

aderiu ao programa de certificação institucional Pró-

Gestão RPPS no nível II, o que possibilitou a atualização 

da Política de Investimentos, permitindo que sejam 

realizados aportes de recursos no exterior, como também 

aumento dos limites de alocação dos recursos. Ao 

ensejo, o presidente do Comitê de Investimentos, 

CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, aproveitou 

a oportunidade para falar que os membros do Comitê de 

Investimentos participarão de um treinamento sobre 

investimentos no exterior no início de fevereiro, com o 

objetivo de aprimoramento neste segmento, pois 

reconhecem a necessidade de diversificação e maior 

exposição aos ativos de risco, muito embora, com 

cautela e estratégias bem fundamentadas. Ressaltou 

que, a partir de fevereiro as entradas dos recursos no 

instituto normalizarão, visto que em janeiro foi retomado 

o pagamento do antigo parcelamento de 2012 e que as 

cotas patronais voltarão a ser pagas, além do 

parcelamento das contribuições patronais que não foram 

pagas durante o período de calamidade pública em 

decorrência da pandemia, fatos que proporcionarão ao 

ISSM superávit financeiro, possibilitando novos aportes 

para o ano de 2021. Dito isso, concedeu a palavra ao 

economista DIEGO SILVA DE SOUZA, o qual comentou 

sobre o Ranking de Gestores de Fundos da ANBIMA, 

que traz as maiores Asset, isto é, empresas que 

compram e vendem os ativos que compõem a carteira 

dos fundos e que o Safra historicamente durante todo o 

ano de 2020 estava entre as 5 ou 6 melhores, mas que 

em Novembro ficou na 8ª colocação, sendo assim, 

lançou a pergunta para os representantes da ASSET do 

Banco Safra sobre o porquê desse declínio. Com a 

palavra, MANOEL MÁRCIO DOS SANTOS SOUZA, 

Gerente do Banco Safra, explicou que os recursos 

podem ser realocados em classes de ativos que a 

ANBIMA não considera e que por esse motivo ocorrem 

alterações nas posições mensais apresentadas no 

referindo ranking. Ressaltou também que o Banco Safra 

hoje tem no segmento de RPPS R$ 1,7 bilhão e mais de 

80 clientes e que foi o banco que mais cresceu no 

segmento de RPPS nos últimos anos. O gerente concluiu 

sua apresentação agradecendo a oportunidade de 

participar da reunião e colocou-se à disposição para 

sanar quaisquer dúvidas que tenham permanecido. Por 

fim, o membro nato do comitê de investimentos, ERNÂNI 

BERNARDINO ALVES DE SENA, 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 Safra, 

ficarão dispensadas as assinaturas de EDMILSON 

ROGÉRIO ALVES e MANOEL MÁRCIO DOS SANTOS 

SOUZA, devendo, para tanto, ser tomadas as 

assinaturas dos demais participantes. E nada mais 

havendo passível de registro, o diretor administrativo e 

financeiro do ISSM e membro nato do Comitê de 

Investimentos, ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE 

SENA, 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
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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 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 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

Gustavo Andreotti Tuckmantel – Representante da SMI 

Consultoria

Rodrigo Malheiros Remor – Representante da SMI 

Consultoria

Pauta da Reunião

a) Atualização acerca do cenário macroeconômico das 

expectativas de mercado;

b) Atualização acerca do comportamento da carteira de 

investimentos;

c) Apresentação dos pareceres relacionados aos 

investimentos propostos para o mês em curso com 

indicações de estratégias a serem seguidas pelo ISSM;

d) Elaboração da proposta de fluxo dos resgates e 

aplicações previstas para o mês em curso e 

monitoramento do demonstrativo da movimentação dos 

investimentos ocorridos no mês anterior;

e) Decisões sobre resgates necessários para o 

pagamento dos benefícios previdenciários e demais 

execuções orçamentárias;

f) Decisão sobre a aplicação dos novos recursos a serem 

repassados;

g) Aprovação do calendário de reuniões ordinárias para o 

exercício de 2021;

h) O que ocorrer;

Anexos

1) Apresentação em PowerPoint elaborada pela SMI 

CONSULTORIA;

2) Relatório de gestão de Investimentos – dezembro 

2020;

3) Relatório de mercado – FOCUS;

4) Planilha com demonstrativo de alocações, saldos e 

enquadramento;

5) Demonstrativo de rentabilidade parcial de janeiro;

6) Calendário de reuniões ordinárias para o exercício de 

2021.

Reunião

Aos vinte 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 ordinariamente 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, além de GUSTAVO ANDREOTTI TUCKMANTEL e 

RODRIGO MALHEIROS REMOR, representantes da 

SMI CONSULTORIA. A teor do art. 15 da Portaria n° 
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111/2019, após verificação do quórum legal para 

instalação, foi estabelecida a seguinte pauta: a) 

atualização acerca do cenário macroeconômico das 

expectativas de mercado; b) atualização acerca do 

comportamento da carteira de investimentos; c) 

apresentação dos pareceres relacionados aos 

investimentos propostos para o mês em curso com 

indicações de estratégias a serem seguidas pelo 

ISSM; d) elaboração da proposta de fluxo dos 

resgates e aplicações previstas para o mês em curso 

e  m o n i t o r a m e n t o  d o  d e m o n s t r a t i v o  d a  

movimentação dos investimentos ocorridos no mês 

anterior; e) decisões sobre resgates necessários 

para o pagamento dos benefícios previdenciários e 

demais execuções orçamentárias; f) decisão sobre a 

aplicação dos novos recursos a serem repassados; 

g) aprovação do calendário de reuniões ordinárias 

para o exercício de 2021; h) 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 participantes, concedendo, em 

seguida, a palavra ao  GUSTAVO ANDREOTTI 

TUCKMANTE, representante da SMI CONSULTORIA 

para tratar sobre os primeiro item da pauta, a) 

atualização acerca do cenário macroeconômico das 

expectativas de mercado, com a palavra, o mesmo 

relatou que as preocupações ainda são grandes com 

relação à economia, contudo, informou que o cenário 

para 2021 tem perspectiva de recuperação, dado que, foi 

iniciada a campanha de vacinação para COVID 19. 

Ressaltou, que se a vacinação for bem-sucedida, pode 

auxiliar na retomada econômica já neste ano, o que 

evitaria grandes oscilações, como as que ocorreram em 

2020. Informou ainda, que as próximas semanas serão 

muito importantes, pois existem definições internas no 

Brasil extremamente relevantes para ocorrer. Dentre 

elas, o cronograma da vacinação, eleições para 

presidência da Câmara e do Senado, andamento das 

reformas administrativa e tributária e medidas de 

contenção de gastos. Em vista disso, falou não ser 

necessário alterar a carteira de investimentos, no 

momento. Sendo prudente aguardar um cenário político 

econômico mais claro. Ao pedir a palavra, o Gestor de 

Recursos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 

GUIMARÃES, perguntou sobre a correlação da inflação 

com a composição atual da carteira, sobretudo aos ativos 

de renda fixa. O consultor, ao retomar a palavra, 

respondeu que a inflação traz preocupação no âmbito 

global. Aduziu, comunicando que decorreu hoje, a posse 

do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, o 

qual anunciou um pacote de medidas de US$ 1,9 trilhão, 

que foca no combate a efeitos adversos da pandemia, o 

que pode contribuir para a economia, mas em 

contrapartida aumenta a expectativa de juros futuros nos 

EUA, que reflete em aumento de juros no Brasil. Por isso, 

salientou ser importante que a carteira esteja mais 

posicionada na inflação do que em pré-fixados. Seguiu 

informando, que pretendem recomendar reduzir posição 

em IRF-M1 +, mas que virtude de janeiro ainda estar 

negativo, assim como quase todos os índices, 

recomentou aguardar a economia melhorar para realocar 

para um benchmark como IMA-B 5, que seria o meio da 

curva de juros futuro, contudo atrelada a inflação, para 

aumentar o caráter de inflação para a carteira. Informou, 

que os fundos ativos de renda fixa estão fazendo 

transição há algum tempo para juros pós-fixados, o que 

vai agregar futuramente. De movimentos para carteira 

para esse ano, expôs que, conforme comentou em 2020 

a pretensão é aumentar investimentos no exterior, por 

descorrelacionar com os demais investimentos. 

Recomendou ser necessário em breve aumentar 

multimercados, S&P 500 e BDR nível 1. Ponderou que 

nesse início de ano os multimercados e S&P 500 irão 

performar melhor do que os BDR nível 1, dado que o 

dólar vem passando por desvalorização, o que faz com 

que os BDR nível 1, não valorizem tanto, por não 

possuírem hedge cambial. Em seguida, passou a palavra 

para RODRIGO MALHEIROS REMOR, que deu 

continuidade comentando sobre os pontos de atenção no 
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cenário fiscal. Abordou, sobre as medidas de contenção 

de gastos que precisam ocorrer, pois a continuidade da 

piora nas contas públicas poderá elevar a taxa de juros 

de forma mais repentina, o que pode trazer volatilidade, 

principalmente para o mercado de renda fixa ao longo 

desse ano. Sobre a atividade econômica, falou que o fim 

do auxílio emergencial deve afetar negativamente. 

Mencionou, que o desemprego teve uma queda em 

outubro, mas ainda assim continua em números bem 

elevados. Sobre a inflação, informou que o IPCA fechou o 

ano de 2020 em 4,52%, acima da meta de 4%, após forte 

alta de 1,35% em dezembro. Ressaltou que, embora a 

inflação tenha expectativa de continuar alta no início de 

2021, o esperado é que reduza ao longo dos meses 

seguintes. Comentou que a expectativa é de que o 

COPOM eleve a taxa de juros apenas nas últimas 

reuniões do ano, embora eventos como deterioração do 

cenário fiscal ou aumento persistente da inflação possam 

elevar a SELIC mais cedo. Finalizou apresentando a 

expectativa dos indicadores do mercado para 2021 e 

2022, respectivamente: IPCA 3,5% e 3,5%; PIB: 3,49% e 

2,50%; Câmbio: R$5,00 e R$4,90 e SELIC: 3,5% a.a. e 

5% a.a. Ao pedir a palavra, o presidente do Comitê de 

Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 

SANTOS, abordou sobre a possibilidade da greve dos 

caminhoneiros, prevista para acontecer no início de 

Fevereiro, e questionou se é um fator que pode causar 

impactos na economia, como ocorreu em 2018. O 

consultor RODRIGO MALHEIROS REMOR, informou 

que o governo federal tem conhecimento da gravidade 

que seria uma greve desse porte, principalmente diante 

da situação atual de pandemia e que o mercado está 

considerando como baixa a probabilidade de realmente 

ocorrer.  Na ocasião, o consultor GUSTAVO ANDREOTTI 

TUCKMANTEL, reiterou as palavras de RODRIGO 

MALHEIROS e deu continuidade à reunião passando 

para o próximo item da pauta, b) atualização acerca do 

comportamento da carteira de investimentos, onde 

discorreu sobre o resultado obtido em Dezembro de 

2020. Esclareceu que houve entrada significativa de 

capital estrangeiro na bolsa brasileira que contribuiu 

principalmente em Novembro e Dezembro para que a 

carteira fechasse positiva em 2020. Concluiu, 

ponderando que apesar do alcance de 33% da meta 

atuarial, considerou como favorável em ano de crise. Em 

seguida, passou a palavra para o gestor de recursos, o 

qual corroborou com a fala do consultor e ponderou que 

não vê como erro de estratégia o não atingimento da 

meta, justificando que foi observado todos os percentuais 

definidos pelo Conselho Administrativo e Previdenciário, 

bem como os limites determinados pela resolução CMN 

nº 3922/2010. Comunicou, ainda, que em 2020 o Comitê 

de Investimentos se reuniu no mínimo uma vez por 

semana e que além da presença dos membros, 

participaram das reuniões o economista e a tesoureira do 

Instituto, além de assessores de investimentos e 

diversos especialistas do mercado financeiro, com o 

objetivo de que o recurso do ISSM pudesse ter o melhor 

desempenho possível.  Aduziu, ainda, que todos os 

ativos escolhidos para novas aplicações e resgates 

solicitados se pautaram em escolhas técnicas, com base 

em considerações dos membros do comitê, da 

consultoria técnica e de recomendações das instituições 

financeiras credenciadas. No entanto, por uma questão 

de crise econômica mundial, ocasionada devido a uma 

pandemia que não acontecia no mundo no último século, 

não foi possível alcançar a rentabilidade proposta como 

meta. Não obstante, tenha fechado o ano com resultado 

positivo e próximo da inflação que fechou em 4,52%. 

Demonstrando que com decisões pautadas em boa 

técnica, mesmo diante do cenário devastador ocorrido 

em 2020, ainda foi possível fechar o ano com resultado 

positivo. Com a palavra, o membro TIAGO CACIM 

D'ERRICO, ratificou as palavras do gestor de recursos e 

comentou que conseguir performar positivo em um ano 

“sui generis” como o de 2020, demonstrou todo cuidado 

na condução das estratégias de gestão dos recursos do 

ISSM. Dando prosseguimento a reunião, o gestor de 

recursos, agradeceu a presença dos representantes da 

SMI CONSULTORIA, encerrando a participação dos 
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mesmos na reunião e passou para o próximo item da 

pauta, c) apresentação dos pareceres relacionados 

aos investimentos propostos para o mês em curso 

com indicações de estratégias a serem seguidas pelo 

ISSM, em posse do relatório mensal de gestão de 

investimentos e da carteira sugerida oriundos da SMI 

CONSULTORIA, relatou que considera assertivo o 

parecer proposto, no sentido de indicar realocação 

dentro dos fundos de multimercado para os fundos que 

tem correlação com a bolsa americana, por entender que 

existe perspectiva de resultado mais favorável neste 

primeiro semestre. Ressaltou, que nesse mês ainda não 

haverá repasse de contribuições patronais, que foram 

suspensas por conta da Lei Complementar nº 173, de 27 

de maio de 2020, e da Lei Municipal nº 1623/2020, de 09 

de abril de 2020, que suspendeu a exigibilidade de 

contribuições patronais devidas ao ISSM e autorizou o 

parcelamento de tais débitos previdenciários. O que 

significa que não haverá recurso para novos 

investimentos. Ato contínuo, passou para o quarto item 

da pauta, d) elaboração da proposta de fluxo dos 

resgates e aplicações previstas para o mês em curso 

e  m o n i t o r a m e n t o  d o  d e m o n s t r a t i v o  d a  

movimentação dos investimentos ocorridos no mês 

anterior; o gestor de recursos, embasado nas 

recomendações da SMI CONSULTORIA, apresentou a 

seguinte proposta de movimentação financeira: 

realocação de R$ 3.500.000,00 do fundo BRADESCO 

FIC FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL para 

o fundo BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 

MAIS. O que foi aprovado, por unanimidade, pelo Comitê 

de Investimentos. Para pagamento da folha, o gestor de 

recursos, sugeriu que fosse realizado com os recursos do 

benchmark IRF-M1. Assim como, que novos recursos 

também sejam direcionados para o benchmark IRF-M1. 

Com relação à movimentação dos investimentos 

ocorridos no mês anterior, discorreu que foram feitas 

aplicações em fundos do IMA-B 5 e IRF-M1 e resgate do 

IRF-M 1+, decorrentes das movimentações aprovadas 

no mês anterior. Dando prosseguimento à reunião, 

passou para o quinto item da pauta, e) decisões sobre 

resgates necessários para o pagamento dos 

benefícios previdenciários e demais execuções 

orçamentárias; Foi colocado em votação e decidido 

pelos membros do Comitê de Investimentos que o 

pagamento da folha do mês de janeiro/2021 será 

efetuada com os recursos do benchmark IRF-M1. 

Passando para o próximo item da pauta, f) decisão 

sobre a aplicação dos novos recursos a serem 

repassados; ficou decidido, por unanimidade, pelo 

Comitê de Investimentos, que os novos recursos serão 

alocados no benchmark IRF-M1. Ato contínuo, o gestor 

de recursos concedeu a palavra ao presidente do 

Comitê, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, 

para tratar sobre o próximo item da pauta, g) aprovação 

do calendário de reuniões ordinárias para o exercício 

de 2021; onde o mesmo, apresentou o calendário de 

reuniões ordinárias para o exercício financeiro de 2021, o 

qual fora disponibilizado previamente por e-mail a todos 

os presentes. Em seguida, foi colocado em votação e 

aprovado, por unidade. Dando continuidade à reunião, 

passou para o item da pauta, g) o que ocorrer; ao pedir a 

palavra, o gestor de recursos, comunicou que está em 

trâmite, um acordo de parcelamento da dívida 

correspondente às contribuições previdenciárias 

patronais vencidas entre o período de março a dezembro 

de 2020. O pagamento do débito tem como previsão 

começar a ser pago em fevereiro, o que vai implicar em 

repasse por parte do município de aproximadamente 

R$1.200.000,00 por mês. Portanto, espera-se que 2021 

seja um ano de superávit financeiro, porque além do 

parcelamento atual, voltará a ser pago um parcelamento 

mais antigo no valor de R$580.000,00, além do retorno 

do repasse das contribuições patronais, que em razão da 

nova aprovação do plano de equalização do déficit 

atuarial foram reduzidas de 30,28% para 25%. Ressalta 

que estes pagamentos, somados as contribuições dos 

servidores ativos e inativos, são suficientes para 

pagamento da folha e demais despesas do Instituto. 

Portanto, a expectativa é de que o valor decorrente dos 
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parcelamentos e da compensação, sejam destinados a 

novos investimentos. Dito isso, destacou a importância 

em realizar reuniões com os bancos, para que sejam 

identificados os ativos com melhor retorno. Em seguida, 

fora concedida a palavra a chefe de gabinete, ACÁCIA 

CHAVES REIS, para falar a respeito do Credenciamento 

de Instituições Financeiras. A qual relatou, que em virtude 

dos indeferimentos de credenciamentos de gestores que 

não estão elencados entre os 20 maiores do Ranking da 

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais (ANBIMA), consequentemente, 

em desacordo com o quanto prevê na Política de 

Investimentos do ISSM, que estabelece tal critério para 

alocação de novos recursos, ocorridos na reunião do dia 

22 de dezembro de 2020. Solicitou, portanto, parecer por 

parte do Comitê, sobre como proceder ao receber a 

documentação de gestores que se encontrem nessa 

situação. Ao pedir a palavra, o membro nato do comitê de 

Investimentos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS 

ALFREDO GUIMARÃES, sugeriu para que as pessoas 

que atuem na área de credenciamento, ao recepcionar a 

documentação, efetuem uma triagem, com o objetivo de 

verificar se a Instituição Financeira atende aos requisitos 

estabelecidos na Política de Investimentos e se for 

identificado que não está enquadrado, incluir como 

procedimento a emissão de Circular Interna (CI) para 

solicitação de análise e parecer pelo Comitê de 

Investimentos. Dessa forma, favorecendo para que o 

fluxo da atividade ocorra de forma mais dinâmica e 

encurte o tempo de resposta ao solicitante. O que foi 

acolhido por unanimidade, pelos membros e convidados 

da reunião. Dando continuidade ao assunto 

apresentado, MILENA TAVARES DO SACRAMENTO, 

integrante da equipe de credenciamento, pediu a 

palavra, para solicitar parecer do Comitê sobre qual o 

procedimento a ser dado às solicitações das categorias 

vinculadas ao gestor com indeferimento. Com a palavra, 

ISIS LOBO DE SOUZA, assessora especial I, 

argumentou e apresentou como proposta que ao ser 

indeferido o credenciamento de um gestor, por 

conseguinte, restaria prejudicada a análise do 

credenciamento dos demais prestadores de serviço 

vinculados. Ressaltou que nesse caso, não há 

penalidade, pois estes mesmos prestadores de serviço 

estando vinculados a outro gestor apto, poderão passar 

pelo processo de análise e credenciamento em outro 

momento. O que foi corroborado pelo membro do Comitê 

de Investimentos, MATEUS REISSURREIÇÃO DA SILVA 

e aprovado pelos demais componentes. Por fim, o 

presidente do comitê, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 

SANTOS, 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 SMI CONSULTORIA, ficará 

dispensada a assinatura de  GUSTAVO ANDREOTTI 

TUCKMANTEL e RODRIGO MALHEIROS REMOR, 

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 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
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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 

PORTARIA Nº 008
DE 01 DE MARÇO DE 2021 

Nomeia membros para Comissão 
Permanente de Licitação – CPL.

O Diretor Presidente da LIMPEC - Limpeza Pública de 
Camaçari, CNPJ. Nº 14.671.671/0001-99, no uso de 
suas atribuições legais, com fulcro no que dispõe o Art. 
12, II, do Estatuto desta empresa, combinado com o Art. 
51 da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993; 

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear os membros titulares e suplentes da 
comissão que trata esta portaria, na seguinte ordem:

Parágrafo Único: Os membros da Comissão de 

Licitação responderão solidariamente por todos os atos 

praticados pela Comissão, salvo se posição individual 

divergente estiver devidamente fundamentada e 

registrada em ata lavrada na reunião em que tiver sido 

tomada a decisão, consoante disposição do Art. 51, § 3° 

da Lei n° 8.666/93.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, estando revogadas as disposições em 
contrário.

Camaçari, Bahia, 01 de março de 2021.

ANTÔNIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTE
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges

Assessoria de Atos e Documentação - SEGOV
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