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DECRETO DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017

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

Considerando o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão da promoção funcional conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo nº 
03063.11.02.904.2017

RESOLVE

Promover o (a) servidor (a) REGIANE NEVES 
MEDEIROS, cadastro nº 63621, lotado (a) na Secretaria 
da Fazenda – SEFAZ, de Assistente de Atividade 
Tributária Nível I, para Assistente de Atividade Tributária 
Nível II, com data retroativa a 01 de Novembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito

REGINALDO PAIVA DE BARROS                       
Secretário da administração   

RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA
Secretário da Fazenda  

PORTARIA Nº. 0158/2017
EM 20 DE DEZEMBRO DE 2017

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento no disposto no 
inciso XVIII do artigo 13, do Regimento Interno deste 
Instituto,

RESOLVE

NOMEAR, o Servidor JOSÉ OLIVEIRA ARAUJO NETTO  
no cargo comissionado de ASSESSOR TECNICO I, 
Símbolo GES II.

Esta Portaria entra em vigor com efeitos retroativos a 15 
de Dezembro de 2017, revogadas as disposições em 
contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 20 DE DEZEMBRO  DE 2017.

MAURICIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

                     PORTARIA Nº. 159/2017
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento no disposto no 
inciso XVIII do artigo 13, no Regimento Interno deste 
Instituto, 

RESOLVE

Art. 1º - DESIGNAR o servidor JOSÉ OLIVEIRA 
ARAUJO NETTO, MAT. 63.421, nomeada através da 
Portaria Municipal nº 158/2017, para atribuições de 
CONTROLADOR INTERNO deste Instituto. 

  
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos ao dia 15/12/2017, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 20 DE DEZEMBRO DE 2017.

MAURICIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETOS

IS
S

M INSTITUTO DE SEGURIDADE 
DO SERVIDOR MUNICIPAL



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO DO ISSM 2017

Aos Trinta dias do mês de Outubro do ano de dois mil e 
dezessete, às quatorze horas e quarenta e cinco minutos 
, reuniram-se na sala de reunião do ISSM, Centro 
Administrativo de Camaçari, Camaçari-Ba, o Conselhos 
Administrativo e Previdenciário e o Comitê de 
investimentos do ISSM (INSTITUTO DE SEGURIDADE 
DO SERVIDOR MUNICIPAL), com a presença dos 
seguintes membros e convidados: Mauricio Santos 
Costa, Marcio Jordan de Melo, Ana Cecilia Austregésilo 
Hereda , Acácia Chaves Reis, José Oliveira Netto, Laís 
de Santana Silva e os economistas da empresa 
Mensurar Investimentos, srº Raphael K. Cunha da Silva 
(atuário) e da empresa Aliança Assessoria, srº Dyorge 
Veloso de Souza Luiz ( economista) ambos das 
assessorias financeiras e atuarial do ISSM, se reuniram 
em caráter ordinário, com objetivo de aprovação da 
politica de investimentos para o ano de 2018, nos termos 
do Art. 4º da Resolução 3.922/2010 do CMN além de 
extraordinariamente alterar a politica de investimentos 
para os meses de Novembro e Dezembro/2017, em 
razão de possibilidade de importante redução nos 
rendimentos das aplicações em fundo de renda fixa, 
única modalidade aprovada para os investimentos deste 
ano. O diretor Superintendente, srº Mauricio Santos 
Costa, iniciou os trabalhos, agradecendo a presença de 
todos e consoante ao baixo quórum todos os membros 
do conselho Administrativo foram devidamente 
convocados desde o dia 20/10/2017, que há a 
necessidade do cumprimento de calendário institucional 
para aprovação da politica de investimento até final do 
mês de Outubro, além do fato de que os técnicos ( atuário 
e economistas) havia confirmado com antecedência a 
vinda ao ISSM, e que ambos se deslocaram do estado de 
Minas Gerais para a realização da exposição da politica 
de investimentos. Observou, ainda que em razão de 
mudanças no cenário econômica do pais, todos os 
fundos de renda fixa tendem a apresentarem resultados 
negativos ou poucos expressivos frente a meta atuarial 
apartir do mês corrente, logo, seria crucial a mudança 
imediata da politica de investimentos aprovada para o 
ano de 2017, para que houvesse novas estratégias de 
investimentos já para os meses de Novembro e 
Dezembro. Foi verificada a presença de representante 
do Secretário da Fazenda, presidente natural do 
Conselho de Administração, srª Ana Cecilia Austregésilo 
Hereda, além da presença do comitê de investimentos do 
ISSM, necessários para discursão sobre politica de 
investimentos, assim, em sequencia aos trabalhos, 
convidou a srª Lais de Santana Silva, Gerente do 
Gabinete, para secretariar a reunião e determinado a 
seguinte ordem do dia; 1) Aprovação de politica de 
investimentos para o ano de 2018, nos termos do Art. 
4º da Resolução CMN 3922/2010; 2) Alteração da 
politica de investimentos para o ano de 2017, nos 
termos do Art. 4º § 1º da Resolução CMN 3922/2010; 3) 
Considerações finais e o que ocorrer. Dado 
seguimento, foi iniciado o item 1) Aprovação de politica 
de investimentos para o ano de 2018, nos termos do 

 

Art. 4º da Resolução CMN 3922/2010; onde foi 
convidado o Diretor Administrativo e Financeiro, srº 
Marcio Jordan de Melo, para apresentar os efeitos e 
resultados da politica de investimentos atual, que com o 
uso da palavra explanou que a politica de investimentos 
aprovada para o ano de 2017 determinou uma postura de 
portfólio extremamente conservadora, uma vez que 
permite apenas aplicação em fundos de renda fixa, com 
aplicações em fundos de ativos financeiros cujo 
rendimentos esperado estavam vinculados a taxa de 
juros domestica. Ocorre que tal postura estava correta 
até o mês de Setembro/2017, porém com as mudanças 
no cenário politico do país houve serio impacto negativo 
nestes papéis, principalmente porque dependem do 
“risco Brasil”, notadamente em situação duvidosa face 
graves consequências de operações policiais ante 
denuncias e delações a políticos e grandes empresários, 
agravado pelo fato de que o Governo Federal, com o 
objetivo de estimular a economia e o setor empresarial, 
iniciou uma politica de redução da taxa de juros com 
intervenções agudas pelo Copom, prejudicando, 
seriamente o desempenho de todos os Fundos de 
investimentos a estes fatores atrelados ou vinculados. 
Com efeito, espera-se que já no mês de Outubro/2017 
não será possível o batimento da meta atuarial e 
certamente o resultado será com pouca expressão face 
aos outros meses do mesmo ano, espera-se mesmo 
que os resultados deste mês (outubro) não 
ultrapasse a 40% da meta atuarial estabelecida, logo, 
é esperado o segundo pior resultado registrado no ano de 
2017, considerando que no momento o menor retorno 
obtido encontra-se no mês de Abril/2017, cujo resultado 
foi de apenas 24,63% da meta atuarial em decorrência da 
queda de retorno dos investimentos com benchmark 
IMA, que representava cerca de 60% do portfolio de 
investimentos , na época. Alerta que, embora registra-se 
um resultado acumulado no ano de 133,93% da meta 
atuarial, caso não haja uma urgente mudança na politica 
de investimentos para os meses de Novembro e 
Dezembro, os resultados negativos destes últimos 
meses poderão anular o saldo positivo da meta atuarial 
obtido até o momento, e provocar um fechamento 
acumulado menor que a meta atuarial. Assim, 
recomenda que haja uma mudança na politica de 
investimentos, permitindo alongamento de alguns 
investimentos e inicio de aportes em fundos de renda 
variável e estruturados já apartir do mês de 
Novembro/2017. Ao final, registra, ainda, que, mesmo 
adotando urgente politica de investimentos para os 
meses de Novembro e Dezembro/2017, com aportes em 
rendas variáveis, esses deverão ser realizados com 
cautela e dentro dos limites da prudência, evitando uma 
grande exposição dos recursos do Instituto a riscos de 
crédito e de mercado, ainda assim não será possível 
bater a meta nestes meses, porém, espera-se ao menos 
diminuir a diferença a ser alcançada, considerando que 
saldo de 33,93% positivo ajudará a compensar os 
resultados abaixo da meta que certamente ocorrerão 
nestes últimos dois meses do ano. Na sequencia, foi 
dada a palavra ao economista da Mensurar 
Investimentos, empresa que presta serviços de 
assessoria e consultoria financeira ao Instituto, sr.º 
Dyorge Veloso de Souza Luiz, que apresentou a analise 
de cenário de grandes incertezas no mercado brasileiro, 
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relatou os grandes efeitos negativos decorrente das 
denuncias, delações e operação lava-jato que alvejou 
políticos e importantes empresários e empresas 
brasileiras, comprometendo seriamente o retorno dos 
investimentos de renda fixa, informou que de fato, 
dificilmente no mês de Outubro bater-se-ia a meta 
atuarial face as alocações dos investimentos estarem de 
forma muito conservadora, apenas com fundos de renda 
fixa e de curtíssimo prazo, demonstrando que o maior 
alongamento que o portfólio do Instituto realiza é de 3,5 
anos, após demonstrar gráficos de retornos de diversos 
benchmark afirmou que o momento é de alongamento da 
carteira para investimentos de médio e longo prazos, 
além de iniciar investimentos em fundos de renda 
variáveis observados os princípios de prudência e 
cuidados na escolha destes fundos, além de recomendar 
a alteração imediata da politica de investimentos, já para 
os meses de Novembro e Dezembro/2017 de forma que 
atenue o quanto possível a diferença a menor dos meses 
destes meses face a meta atuarial. Na sequencia o 
atuarial da Aliança Assessoria e Investimentos, empresa 
que presta serviços de assessoria e consultoria atuarial 
ao Instituto, srº Raphael K. Cunha Silva, realizou 
exposição de ordem financeira que afetarão os cálculos 
atuários do Instituto, principalmente quando não há o 
batimento da meta atuarial e os efeitos sobre o aumento 
do déficit atuarial, observou que a grande maioria dos 
Institutos que a referida empresa presta assessoria 
considerando os estados de São Paulo, Belo Horizonte, 
Santa Catarina e Bahia já informaram que também não 
conseguirão alcançar a meta atuarial para o mês de 
Outubro e essa situação continuará para os meses 
seguintes e que apartir do ano de 2018 haverá um 
cenário de grandes desafios aos gestores de RPPS que 
precisarão sair da situação cômoda de conservadorismo 
trazida pelos investimentos de renda fixa para 
enfrentarem exposição de recursos a riscos de mercado 
e de crédito em aportes em fundos de renda variáveis e 
estruturados. Na sequencia foi colocada em votação a 
politica de investimentos para o ano de 2018, 
considerando alocações para todos os fundos de 
investimentos e considerando todos os limites 
determinado pela Resolução 4. 604/2017 CMN que 
deu nova redação a Resolução 3.922/2010 CMN, 
conforme quadro sinótico aqui exposto, tendo sido 
aprovado por unanimidade dos presentes, á saber:                                            

Na sequencia dos trabalhos e conforme ordem do dia 
estabelecida, passou-se ao item ; 2) Alteração da 
politica de investimentos para o ano de 2017, nos 
termos do Art. 4º § 1º da Resolução CMN 3922/2010; 
Foi colocado em votação a alteração da politica de 
investimentos para o ano de 2017, considerando os 
meses de Novembro e Dezembro de 2017, cuja proposta 
foi a de moderação da carteira de investimentos, 
aprovando a aplicação dos recursos em todos 
benchmark possíveis e contemplados na Resolução 
4604/2017 CMV, desde que sejam cumpridas todas 
etapas de analise e credenciamento dos fundos , assim, 
foi aprovado por unanimidade a alteração proposta, 
valendo aqui neste item o quadro sinótico disposto 
no item anterior da pauta, como se houvesse aqui 
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sido integralmente transcrita. O Superintendente, s.r. 
Mauricio Santos Costa, encerrou a reunião agradecendo 
a presença de todos. Eu Laís de Santana Silva, na 
condição de secretaria ad hoc, secretariei a referida 
reunião que vai por mim e demais membros assinada.
Renato Dos Santos Almeida 
Rep. Por Cecilia Austregésilo Hereda
Titular Conselho de Administração-Presidente

Mauricio Santos Costa
Superintendente Issm

Marcio Jordan de Melo
Diretor Administrativo Financeiro

Arilene Sena Paolilo
Suplente Conselho de Administração
Membro Comitê de Investimentos

Acácia Chaves Reis
Membro Comitê de Investimentos
Convidado

José Oliveira Araújo Netto
Controlador Interno Issm
Convidado

Raphael K. Cunha da Silva
Atuário- Aliança Assessoria
Convidado

Dyorge Veloso de Souza Luiz
Economista- Mensurar Investimentos
Convidado

Lais de Santana Silva
Gerente de Gabinete-Issm
Secretária ad hoc

EXTRATOS DE CONTRATOS 
E CONVÊNIOS

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO 
Nº. 0273/2016. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADO: EMPRESA CARLOS 
HENRIQUE DANTAS SOUZA - ME. DO OBJETO: 
Rescindir unilateralmente o Contrato nº. 273/2016; DA 
RESCISÃO UNILATERAL: O contratante dá por 
rescindido unilateralmente o contrato acima referido a 
partir de 31 de Outubro de 2017 em razão de 
descumprimento contratual por parte da contratada. e do 
interesse  público  não justificar a continuidade do 
referido pacto, o que se faz com amparo na cláusula 
décima segunda do contrato em questão; DA 
INSTAURAÇÃO DO PORCESSO  ADMINISTRATIVO: 
Instaurar-se-á o competente processo administrativo, 
com prazo máximo de conclusão de 30 (trinta) dias, para 
averiguação dos indícios de irregularidades 
identificados, possibilitando a aplicação das sanções 
cabíveis; DA SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS: Estão 
suspensos à Contratada enquanto pedentes de 
averiguação os indícios de irregularidades, mediante 
processo administrativo citado na cláusula anterior. DA 
ASSINATURA: 06/12/2017. ANTONIO ELINALDO 
ARAÚJO DA SILVA. 

 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 028/2015 DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM 
GRUPO EM BENEFÍCIO DOS EMPREGADOS 
VINCULADOS A LIMPEC; CONTRATADA: PORTO 
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. 
OBJETO: Prorrogação do prazo contratual por mais 12 
(doze) meses, contados a partir de 01 de janeiro de 2018, 
com base na Cláusula Sétima do Contrato Base, 
consoante Artigo 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93. VALOR 
GLOBAL: R$ 20.811,60 (vinte mil, oitocentos e onze 
reais e sessenta centavos). Assinatura: 04/12/2017. 
JANETE APARECIDA ARAÚJO E SILVA- DIRETORA 
PRESIDENTE

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA 
N° 016/2017. Informa que no aviso vinculado na edição 
de 17 de novembro de 2017 no Diário Oficial do 
Município, ALTERA-SE: ONDE SE LIA: ZENAICO 
PIRES - ME) e PP 132-01, LEIA-SE: ZENAICO PIRES 
PACHECO.  JANETE APARECIDA ARAÚJO E SILVA-
DIRETORA PRESIDENTE.
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Oziel dos Santos Araújo 
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