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PORTARIA Nº 029/2020
DE 20 DE MAIO DE 2020

Reconhece a Imunidade Tributária aos 
impostos vinculados ao CENTRO 
ESPÍRITA BENEFICIENTE UNIÃO DO 
VEGETAL, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 150, 
inciso VI, “b” da Constituição Federal de 1988, e teor do 
Processo Administrativo nº 00957.18.08.216.2020, de 28 
de janeiro de 2020,  

RESOLVE

Art. 1º Fica reconhecida a Imunidade Tributária referente 
ao IPTU, ISS e ITBI e concedida a Isenção da Taxa de 
Fiscalização e Funcionamento – TFF e da Taxa de 
Resíduos Sólidos Domiciliares – TRSD em favor do 
CENTRO ESPÍRITA BENEFICIENTE UNIÃO DO 
VEGETAL, inscrita no CNPJ sob o nº. 15.645.609/0001-
95, inscrição imobiliária nº 63705, com fulcro no art. 150, 
inciso VI, alínea “b”, da Constituição Federal de 1988, art. 
159, V e art. 189, IV, da Lei 1.039/2009, Código Tributário 
Municipal.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos que fundamentaram o 
reconhecimento da imunidade, especialmente a 
interrupção da prática de atividades religiosas no local.

Art. 3º A imunidade tributária é relativa aos impostos 
incidentes sobre patrimônio, renda ou serviços em que a 
instituição seja contribuinte, aplicando-se no âmbito 
municipal ao IPTU, ITIV e ISS, e por extensão, a isenção 
da TRSD, conforme autoriza o art. 189, IV, da Lei nº 
1.039/2009.

Art. 4º O reconhecimento da imunidade terá efeitos à 
partir da data de 14 de julho de 2017, data de aquisição do 
imóvel.

PORTARIA Nº 475/2020
 DE 11 DE MAIO DE 2020

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

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão do benefício conforme 
comprovação nos autos do Processo Administrativo 
nº 2847/2016, 

RESOLVE

 
CONCEDER ao (a) servidor (a) REGIANE DE 
JESUS, matricula 60998, ocupante do cargo de 
provimento efetivo/estatutário de Professor I, lotado 
(a) na Secretaria da Educação - SEDUC, Licença 
Prêmio pelo período de 03 (três) meses referente 
ao quinquênio aquisitivo de 18/02/2010 a 
17/02/2015, a partir de 11 de Maio de 2020.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D A  
ADMIN ISTRAÇÃO DO MUNIC ÍP IO  DE  
CAMAÇARI, EM 11 DE MAIO DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO
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Art. 5º Após o reconhecimento da imunidade tributária 
aos impostos inerentes ao imóvel de inscrição municipal 
acima descrito, deve-se proceder as baixas de débitos 
registrados e/ou arquivamento de eventuais execuções 
fiscais ajuizadas.

Art. 6º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 20 DE MAIO DE 2020.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ACORDO DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI E A 

FUNDAÇÃO ALPHAVILLE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
DA AGRICULTURA E PESCA - SEDAP, órgão público, 
instituído nos termos da Lei n° 1.150 de 09 de Maio de 
2011, com sede nesta cidade de Camaçari, situada na 
Rua do Migrante, s/nº, Centro – Casa do Trabalho, Sala 
11 - Camaçari / BA. CEP: 42.800-210 inscrita no CNPJ 
sob o n° 14.109.763/0001-80 doravante denominado 
simplesmente MUNICÍPIO, neste ato representado pelo 
seu representante, Denilson Queiroz dos Santos, 
Engenheiro, brasileiro, casado, carteira de identidade 
299407422 e CPF nº 540598875-87, residente e 
domiciliado na Travessa Dois de Julho Nº 188A, no uso 
das atribuições e a Fundação Alphaville inscrita no 
CNPJ 03.983.978/0001-09, localizada na Avenida das 
Nações Unidas – 8501, 3º andar, Pinheiros. São 
Paulo/SP. CEP: 05425-070, doravante denominado 
FUNDAÇÃO, representado por sua Diretora, Fernanda 
Toledo de Oliveira, portador da carteira de identidade 
20.492.586-1 SSP/SP e CPF nº 139.491.238-22, 
designada ao cargo em 29 de agosto de 2018, conforme 
ata anexa, resolvem celebrar o presente Acordo de 
Mútua Cooperação sujeito às normas, no que couber, da 
Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, e legislação 
complementar pertinente, sob as cláusulas e condições 
seguintes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente acordo é estabelecer o processo de 
certificação participativa de produção orgânica de 
agricultores do município de Camaçari.   

.  

 
Subcláusula Primeira – Promover aos agricultores 
agroecológicos que buscam a Certificação de Produção 
Orgânica acesso ao processo participativo desenvolvido 
pela OPAC – Organismo Participativo de Avaliação de 
Conformidade – Rede de Agroecologia Povos da Mata 
através do Núcleo Raízes do Sertão.

Subcláusula Segunda - Cada Partícipe designará um 
coordenador, cujo nome será oficialmente comunicado 
por cada Parte à outra, que ficará responsável pelo 
acompanhamento das atividades mencionadas neste 
Acordo e nos Termos Aditivos que vierem a ser 
celebrados.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA IMPLEMENTAÇÃO.  
A implementação de cada atividade prevista no 

objeto, vedada a sua alteração, será formalizada por 
meio de planos de trabalho, que se tornará parte 
integrante deste Acordo, mediante a assinatura pelos 
representantes legais das Partes, para vigorar dentro do 
prazo de vigência do Acordo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES 
DAS PARTES
As responsabilidades específicas estão presentes no 
Plano de Trabalho anexo, de acordo ás etapas de 
certificação. 

Subcláusula Primeira – Caberá a Prefeitura Municipal 
de Camaçari, através da Secretaria de Desenvolvimento 
da Agricultura e Pesca. 
I. Mobilizar os agricultores;
II. Providenciar local adequado para a realização das 
atividades; 
III. Recepcionar e auxiliar os agricultores do Núcleo 
Raízes do Sertão no desenvolvimento das atividades;
IV. Participar de todas as atividades; 
V. Intermediar as informações entre os agricultores de 
Camaçari, os agricultores do Núcleo.
VI. Auxiliar, quando preciso for, no ponto de vista logístico 
e de transporte da certificação. 

Subcláusula Segunda – Caberá à Fundação Alphaville

I. Proporcionar suporte técnico aos agricultores de 
Camaçari durante todo o processo;
II. Promover o transporte, alimentação e diárias para os 
agricultores do Núcleo Raízes do Sertão enquanto 
estiverem desenvolvendo as atividades em Camaçari;
III. Proporcionar em Irecê hospedagem e café da manhã 
para todos os agricultores de Camaçari que estão 
participando do processo (um por unidade de produção);
IV. Promover o desenvolvimento das atividades 
comerciais dos produtores orgânicos do município 
através da publicidade, confecção de barracas, camisas 
e demais itens necessários; acompanhar pessoalmente 
e/ou através dos técnicos da SEDAP o processo de 
certificação de produção orgânica.

C L Á U S U L A Q U A R TA -  D O S  R E C U R S O S  
FINANCEIROS 

 .  
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Este Acordo, por si, não implica em compromissos 
financeiros entre as Partes. O custeio das despesas 
referentes aos Planos de Trabalho correrá por conta das 
dotações orçamentárias, quando necessário, de cada 
Parte, sem haver indenização de uma à outra.

Subcláusula Primeira – As partes farão incluir nos seus 
respectivos orçamentos anuais, quando couber, os 
recursos necessários às atividades previstas neste 
Acordo e em seus Termos Aditivos.

CLÁUSULA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES 
Qualquer modificação, vedada a alteração do objeto, 
será estabelecida em Termo Aditivo, que se tornará parte 
integrante do presente instrumento, mediante a 
assinatura pelos representantes legais das Partícipes, 
para vigorar dentro do prazo de vigência deste Acordo.

CLÁUSULA SEXTA – AQUISIÇÃO DE BENS E 
SERVIÇOS
Na aquisição de bens e contratação de serviços, a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI adotará os 
procedimentos legais regulamentares aplicáveis, em 
especial a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a Lei 
nº 10.520/02, o Decreto nº 3.555/00, o Decreto nº 
5.450/05, a Lei Complementar nº 123/06 e o Decreto nº 
6.204/07 e as demais normas que disciplinam a matéria 
quanto à realização de licitação ou sua forma de 
dispensa.

CLÁUSULA OITAVA – DO PESSOAL

Os servidores e empregados de qualquer das partes, em 
decorrência da execução das atividades inerentes ao 
presente Acordo, não sofrerão qualquer alteração nas 
suas vinculações com a entidade de origem, ficando, 
porém, sujeitas a observância dos regulamentos internos 
do local onde estiverem atuando.

Subcláusula Única - As Partes se isentam 
reciprocamente de toda e qualquer despesa de natureza 
social, trabalhista, previdenciária, tributária, securitária 
ou de outra natureza, embora não especificada, devida 
em decorrência, direta ou indireta, para com o pessoal da 
Parte que vier a ser contratado e/ou designado para 
atender o objeto do presente Acordo, não tendo os 
servidores/empregados de uma Parte qualquer vínculo 
empregatício com a outra Parte.

CLÁUSULA NONA - DA DENÚNCIA E RESCISÃO
O presente Acordo poderá ser denunciado por qualquer 
das Partes desde que haja comunicação prévia e 
expressa, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, e 
rescindido por qualquer uma das P artes mediante 
notificação prévia e expressa, com antecedência mínima 
de 60 (sessenta) dias. Em caso de inadimplemento total 
ou parcial das responsabilidades assumidas, ou da 
paralisação das atividades constantes deste Acordo e 
seus termos aditivos, será o mesmo rescindido de pleno 
direito, independentemente de aviso judicial ou 
extrajudicial.

Subcláusula Única – Nas hipóteses de denúncia ou 
rescisão as Partícipes obrigam-se a cumprir os 
compromissos e obrigações porventura pendentes, 
assumidos de conformidade com os instrumentos 
específicos por eles firmados e reembolsar/indenizar as 
despesas e investimentos efetuados até a data da 
denúncia, salvo quando expressa e diversamente por 
elas acordado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA 
Este Acordo entrará em vigor na data de sua assinatura e 
vigorará por um período de (18 meses), podendo ser 
prorrogado mediante Termo Aditivo, a critério das Partes, 
e de acordo com o Plano de Trabalho.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO
A publicação resumida deste Acordo na imprensa oficial, 
que é condição indispensável para sua eficácia, será 
providenciada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI até o quinto dia útil do mês subsequente ao 
de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias 
daquela data, nos termos do parágrafo único do artigo 61, 
da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
As controvérsias surgidas na execução do presente 
Acordo deverão ser resolvidas integralmente por via 
administrativa. Caso, todavia, não se alcance solução, e 
como medida excepcional, as Partes elegem o Foro DE 
Camaçari-BA, para dirimir qualquer dúvida ou litígio que 
porventura possa surgir da execução deste Acordo, com 
expressa renúncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.
E por concordarem as partes com o conteúdo e condições 
acima convencionadas, assinam as 04 (quatro) vias 
originais deste documento.

Camaçari, ____de ______________de 2020.

_____________________________________
Denilson Queiroz dos Santos

Secretário de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca
Prefeitura de Camaçari 

____________________________
Fernanda Toledo de Oliveira

Diretora Executiva
Fundação Alphaville

PREGÃO N.º 078/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Contratação de 
empresa especializada em desenvolver ações 
estratégicas, bem como a capacitação da equipe do 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil dentro do 
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SUAS local com recursos AEPETI - Ministério da 
Cidadania. Acolhimento: 04/06/2020 a partir das 
08h00min; Abertura: 05/06/2020, às 09h00min; 
Disputa: 05/06/2020, às 10h00min. (Horário Brasília).  
Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br.  
Licitação n.º: 816869. Tel.: (71) 3621-6655. Michelle Silva 
Vasconcelos – Pregoeira da COMPEL.

AVISO DE ABERTURA – PREGÃO N.º 
0077/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL

 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde. Acolhimento: 
03/06/2020 a partir das 08h00min; Abertura: 
04/06/2020, às 08h00min; Disputa: 04/06/2020, às 
10h00min. (Horário Brasília) Edital/Informações: 
www.licitacoes-e.com.br. Licitação sob o n.º:          
816878. Tel.: (71) 3621-6776/6880 – Monique de Jesus 
Fonseca Senra – Pregoeira da COMPEL.

PORTARIA Nº 24/2020
EM 18 DE MAIO DE 2020

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

RETIFICAR, a Portaria nº23/2020 de 15 de maio de 2020 
publicada no Diário Oficial do Município nº 1415 de 15 de 
maio de 2020, para onde se lê: 

Leia-se:

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 18 DE MAIO DE 2020.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE 

ATA DA 2ª SESSÃO ADMINISTRATIVA DA 
DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL 
(ISSM) – 2020

Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, 
às 14h00min, na sede do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal – ISSM, reuniram-se em segunda 
sessão administrativa do corrente ano os membros da 
Diretoria Executiva do ISSM: PEDRO JORGE VILLAS 
BOAS ALFREDO GUIMARÃES, diretor superintendente, 
ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA, diretor 
administrativo e financeiro, e DORANEI DANTAS 
COSTAS, diretora de previdência. A teor do art. 93, incs. I 
e II, da Lei n° 997/2009, alterada pela Lei n° 1582/2019, 
de 12 de junho de 2019, foi estabelecida a seguinte pauta: 
a) concessão de férias aos servidores que não estão 
executando atividades em regime de sobreaviso ou 
telepresencial; b) suspensão das visitas domiciliares 
para fins de recadastramento e sindicância durante o 
período da pandemia; e c) o que ocorrer. Aberta a 
reunião, o diretor superintendente, PEDRO JORGE 
VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, iniciou os 
trabalhos tecendo breves considerações sobre os efeitos 
decorrentes da pandemia do “coronavírus” no âmbito do 
município de Camaçari, contra os quais o governo não 
tem medido esforços para combatê-los, adotando, para 
tanto, várias medidas administrativas e legais em 
conformidade com as orientações da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde. Em 
seguida, informou que foi prorrogado o Plano de 
Contingência no âmbito do ISSM, ficando suspensa, por 
tempo indeterminado, a realização de recadastramentos 
de aposentados e pensionistas, a fim de conter a 
propagação e transmissão local da Covid-19 e de 
preservar a saúde dos segurados, servidores e demais 
colaboradores do Instituto, conforme Portaria nº 20/2020, 
publicada no Diário Oficial do Município (DOM) n° 1400, 
de 23 de abril de 2020. Ressaltou que não obstante tenha 
sido adotada tal medida de suspenção do atendimento, 
novas medidas são imprescindíveis ao enfrentamento da 
pandemia ocasionada pela Covid-19, razão pela qual foi 
sancionada a Lei Municipal n° 1.624/2020, prevendo, 
dentre outras disposições, a possibilidade de concessão 
de férias para os servidores efetivos e comissionados 
durante o período em que perdurar o estado de 
calamidade pública reconhecido pela Assembleia 
Legislativa da Bahia (ALBA) através do Decreto 
Legislativo n° 2.044/2020, de 1º de abril de 2020. 
Ressaltou, ainda, que o Exmo. Sr. Prefeito Municipal 
editou, em seguida, o Decreto n. 7.342/2020, que prevê 
em seu art. 6º que “os servidores que não estejam 
desempenhando at iv idades necessár ias  ao 
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funcionamento da Prefeitura Municipal durante o período 
excepcional de enfrentamento da situação de pandemia 
ocasionada pelo COVID-19, seja em regime de 
teletrabalho ou presencialmente, deverão ser colocados 
em gozo de férias ou de licença prêmio”. Dito isso, o 
diretor superintendente colocou em votação a primeira 
proposição da pauta, qual seja, (a) concessão de férias 
aos servidores que não estão executando atividades 
em regime de sobreaviso ou telepresencial, a qual, na 
oportunidade, foi aprovada por unanimidade pelos 
membros da Diretoria Executiva que inclusive relacionou 
os servidores que deverão entrar em féria, ficando a 
cargo da Diretoria Administrativa Financeira a 
elaboração dos documentos necessários e comunicação 
dos servidores. Dando prosseguimento à reunião, 
passando ao segundo item da pauta, a saber, (b) 
suspensão das visitas domiciliares para fins de 
recadastramento e sindicância durante o período da 
pandemia, os membros da Diretoria Executiva 
decidiram, por unanimidade, suspender todas as visitas 
domiciliares enquanto durarem as medidas de cautela 
em razão da pandemia, ressaltando-se a necessidade de 
que, superado esse período, todas as sindicâncias que 
deixaram de ser feitas sejam efetivadas no período de 60 
(sessenta) dias, possibilitando-se, se for o caso, a 
revogação de atos de concessão de benefícios que 
venham a ser adotados sem as sindicâncias, caso estas 
demonstrem alguma que não era o caso da concessão. 
Por fim, foi determinado ao secretário que: i) encaminhe-
se cópia da presente ata para publicação no Diário Oficial 
do Município (DOM); e ii) arquive-se o presente 
expediente com as formalidades de praxe. E nada mais 
havendo passível de registro, o diretor superintendente, 
PEDRO JORGE V ILLAS  BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, encerrou a sessão administrativa e eu, 
MATEUS REISSURREIÇÃO DA SILVA, na qualidade de 
secretário designado pela Portaria n° 72/2019, de 23 de 
agosto de 2019, lavrei a presente ata que vai por mim e 
pelos demais assinada. 

Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães
Diretor Superintendente

Membro

Ernâni Bernardino Alves de Sena
Diretor Administrativo e Financeiro

Membro

Doranei Dantas Costas
Diretora de Previdência

Membro

Mateus Reissurreição da Silva
Secretário

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2020

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, 
às 11h00min, por intermédio da plataforma de 
comunicação Hangouts, em videoconferência, 

atendendo às determinações do Decreto Municipal n° 
7314/2020, reuniram-se extraordinariamente os 
membros do Comitê de Investimentos, sob a presidência 
do primeiro, DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, 
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, TIAGO 
CACIM D'ERRICO, ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE 
SENA e PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, com a participação dos seguintes 
servidores convidados: DIEGO SILVA DE SOUZA, 
analista em seguro social – economia, ACÁCIA CHAVES 
REIS, chefe de gabinete, e ISIS LOBO DE SOUZA, 
assessora especial I. A teor do art. 15 da Portaria n° 
111/2019, após verificação do quórum legal para 
instalação, foi estabelecida a seguinte pauta: a) 
monitoramento da carteira de investimentos do 
ISSM; e b) o que ocorrer. Aberta a reunião, o gestor de 
recursos e membro nato do Comitê de Investimentos, 
PEDRO JORGE V ILLAS  BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, realizou a leitura da última ata ordinária, 
que, depois de lida e achada em conforme, foi aprovada 
pelos membros do Comitê. Em seguida, foi concedida a 
palavra ao presidente do Comitê de Investimentos, 
DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, o qual passou a 
discorrer que na última reunião do COPOM, no final da 
tarde de ontem, dia 06/05/2020, foi definida a redução da 
taxa básica de juros (SELIC) em 0,75%, passando de 
3,75% para 3,00% ao ano. Com tal decisão, o COPOM 
surpreendeu o mercado com a sinalização do forte 
impacto econômico gerado pela Covid-19, o que fez com 
que o valor do dólar encerrasse mais um pregão 
ganhando espaço frente ao real, notadamente a variação 
de +2,03%, sendo cotado a R$ 5,70. Também discorreu 
que os fundos de investimento do ISSM, em sua maioria, 
encerraram o mês de abril/2020 com indicadores 
positivos, o que pode ser observado com a apuração 
prévia da carteira, onde se verifica uma recuperação 
expressiva, com rendimentos acima de R$ 7 milhões no 
mês, com destaque para os fundos de ações, os quais 
alcançaram rendimentos em torno de R$ 4,5 milhões. 
Ressaltou que tal resultado positivo acompanhou a alta 
do mercado mundial devido a expectativa do 
afrouxamento das medidas restritivas e a abertura 
gradual do comércio em diversos países da Europa e 
Ásia. Ao analisar o mercado interno, o presidente aduziu 
que, no último dia do mês de abril/2020, o Ibovespa 
(IBOV) alcançou o patamar de 80.506 pontos, 
acumulando valorização de 10,25% no mês, não 
obstante sua desvalorização no ano ainda seja de -
30,39%. Seguiu aduzindo que, de acordo com o último 
boletim FOCUS de 04/05/2020, os economistas 
ajustaram novamente para baixo a estimativa da inflação 
deste ano, prevendo que o IPCA encerre o ano em 1,97% 
ante os 2,23% projetados na semana retrasada, fazendo 
com que essa perspectiva se distancie ainda mais da 
meta de inflação fixada pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN) para o mesmo período, a saber, de 
4,00%. No que toca ao Produto Interno Bruto (PIB), a 
expectativa é de uma retração de -3,76% em 2020 a 
despeito da projeção de -2,96% apresentada na última 
reunião ordinária, e a previsão para a taxa Selic foi 
reduzida para 2,75% ante os 3% do relatório FOCUS de 
20/04/2020, demonstrando assim que o cenário 
econômico sempre pode sofrer alterações, a exemplo da 
decisão do COPOM no dia de ontem, o que cria novas 
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perspectivas e especulações com as notas do COPOM 
previstas para o dia 12/05/2020. Dando continuidade à 
sua fala, o presidente informou que conforme expediente 
disponibilizado pela ASSET do Banco Itaú, a equipe 
técnica do referido banco acredita que ainda haverá mais 
dois cortes adicionais de 0,75% na taxa Selic, podendo a 
mesma reduzir para o patamar de 1,5% ao ano. O 
presidente ressaltou que o mercado mundial ainda está 
muito conturbado, dando como exemplo a ameaça do 
presidente dos EUA, Donald Trump, de impor tarifas 
sobre produtos chineses sob a alegação de que a China é 
responsável pela disseminação do "coronavírus", tendo 
escondido informações sobre a pandemia para 
armazenar suprimentos médicos e equipamentos para 
combater à doença e, com isso, obter vantagem à custa 
da saúde global. Deu como exemplo também o corte de 
ajuda financeira realizado pelo presidente Donald Trump 
à Organização Mundial da Saúde – OMS por considerá-
la um fracasso na administração da pandemia, ação esta 
que pode colocar em risco todos os esforços promovidos 
pelas autoridades monetárias que visam, após a 
pandemia, recuperar a economia. Dito isso, o presidente 
relatou os números mais recentes do contágio pela 
Covid-19, declinando que mais de 3,5 bilhões de pessoas 
no mundo já foram infectadas e mais de 248 mil vieram a 
óbito, sendo que no Brasil o crescente aumento de casos 
fez com que o país assumisse a indesejada posição de 6º 
lugar no ranking mundial em número de óbitos, já sendo 
mais de 125 mil infectados e 8,5 mil óbitos registrados, de 
modo que, em algumas regiões do país, o sistema de 
saúde está operando além da capacidade, tendo a 
premente necessidade de novos leitos de UTI, mas, 
contudo, sem perspectiva de ser atendida a demanda de 
novos equipamentos. Além do mais, as taxas de 
isolamento social não têm sido suficientes para suavizar 
a curva de contágio, o que tem levado os governantes a 
tomarem medidas mais rígidas de isolamento, a exemplo 
do “lockdown”. Sobre o cenário político nacional, o 
presidente registrou que as recentes perdas catalogadas 
pela bolsa de valores supostamente decorreram, além da 
pandemia, em razão do anúncio da saída de Sérgio Moro 
do Ministério da Justiça e dos rumores que colocaram em 
dúvida a liderança do ministro da Economia Paulo 
Guedes, quando o governo apresentou o programa Pró-
Brasil sem sua presença, não obstante o citado ministro 
tenha posteriormente tranquilizado o mercado financeiro 
ao demonstrar apoio ao presidente Jair Bolsonaro e 
alinhamento da equipe econômica com a política de 
responsabilidade fiscal, sobressaltando que a política 
econômica não mudou e o programa Pró-Brasil é apenas 
um estudo na área de infraestrutura. Ademais, o 
presidente relatou que os analistas do mercado 
financeiro estão observando a aproximação do 
presidente da República com o “Centrão”, notadamente 
conhecido por dar apoio político em troca de cargos 
públicos, o que, em tese, tal aproximação diminuirá o 
suposto risco de impeachment do chefe do Poder 
Executivo. Relatou ainda que o principal índice da  
voltou a cair para 78 mil pontos após o presidente da 
República comparecer a mais uma manifestação em 
Brasília neste último domingo, na qual os manifestantes 
pediam o fechamento do Congresso Nacional e do 
Supremo Tribunal Federal (STF). Na oportunidade, o 

B3

chefe do Executivo, além de criticar o ex-ministro Sérgio 
Moro, apoiou a manifestação afirmando que "a 
Constituição será cumprida a qualquer preço" (Sic) e que 
"as forças armadas estão ao lado do povo" (Sic), dando 
margem a vários tipos de interpretação. Por fim, o 
presidente relatou as divergências entre a Câmara dos 
Deputados e o Senado Federal no que toca à aprovação 
do auxílio financeiro dispensado aos estados e 
municípios até o final de 2021, ressaltando que não 
obstante tenha sido aprovado o socorro de mais de R$ 
120 bilhões, o projeto de lei sofreu modificações pelo 
Senado que incluiu contrapartidas dos estados e 
municípios, tais como o congelamento de salários dos 
servidores, e pela Câmara que além de modificar um dos 
critérios de distribuição de recursos, passando a ser o 
total de casos registrados e não mais a taxa de incidência 
de infectados, o que, em tese, beneficiará os estados de 
São Paulo e do Rio de Janeiro, também ampliou as 
categorias que ficarão de fora do congelamento de 
salários, desidratando assim a economia que seria feita 
com o projeto de R$ 130 bilhões para R$ 43 bilhões, 
seguindo tal proposta para sanção presidencial. 
Concedida a palavra ao economista DIEGO SILVA DE 
SOUZA, o mesmo discorreu que a tendência de corte da 
taxa básica de juros se dá pela inércia da economia, 
sendo, portanto, uma forma de estimulá-la. Não 
obstante, o efeito inicial de tal medida é a fuga de capitais 
externos, o que ocasiona a alta da moeda estrangeira, a 
exemplo do dólar, que, como já dito anteriormente, está 
sendo cotado ao valor de R$ 5,70. No cenário 
macroeconômico, e considerando que as reservas 
cambiais estão momentaneamente maiores que a dívida 
externa, essa alta da moeda estrangeira é vista pelo 
governo como competitiva para estímulo à exportação e, 
principalmente, à inflação. Nesse ritmo, concluiu o 
economista que o dólar poderá chegar ao valor de dez 
reais até o final do ano. Com a palavra, o gestor de 
recursos informou que, em decorrência dos últimos 
acontecimentos já expostos, a carteira do ISSM acumula 
um prejuízo de aproximadamente R$ 22,2 milhões, em 
que pese o mês de abril/2020 tenha sido o segundo 
período mais rentável em comparação aos resultados 
obtidos no ano passado, alcançando o rendimento de 
mais de R$ 7 milhões, ficando atrás somente do mês de 
dezembro/2019 que obteve o rendimento de mais de R$ 
8 milhões, o que leva a crer que a renda fixa trará 
melhores resultados para os investimentos. Em seguida, 
explicou que um dos motivos que justificou a convocação 
da presente reunião, além do monitoramento da carteira, 
é a questão da alta da inflação, que pode ser observada 
nos preços de mercado dos últimos dois meses e no 
suposto anúncio do governo de realizar a impressão de 
papel moeda, o que tem causado certa preocupação. 
Concluiu que diante de tais situações, somadas à 
redução progressiva da taxa Selic, surge-se a 
necessidade, por parte do Comitê de Investimentos, de 
se pensar em uma nova estratégia econômica que leve 
em consideração esses últimos acontecimentos, a fim de 
proteger o patrimônio do ISSM. Com a fala, a convidada 
ISIS LOBO DE SOUZA concordou com o gestor de 
recursos, ao tempo em que discorreu que sua 
preocupação com a alta da inflação não é em razão do 
aumento dos preços de produtos de consumo, mas sim 
com a sinalização do governo de imprimir papel moeda, 
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uma vez que não se sabe o impacto de tal decisão na 
economia brasileira. Na oportunidade, o economista 
DIEGO SILVA DE SOUZA disse que a impressão de 
papel moeda é também chamada de monetização da 
dívida e, provavelmente, será a última medida do 
governo a ser tomada caso não sejam aprovadas os 
projetos legislativos em trâmite no Congresso Nacional, 
sendo, a seu ver, mais preocupante do que a impressão 
de papel moeda a Proposta de Emenda à Constituição n° 
10/20, denominada "PEC do orçamento de guerra”, uma 
vez que a economia está paralisada. Com a palavra, o 
gestor de recursos informou que solicitou à tesoureira 
Acácia Chaves Reis o agendamento de uma reunião com 
a SMI Consultoria, objetivando a análise do atual cenário 
econômico e a sugestão de aportes ou realocação de 
recursos, a fim de auxiliar o Comitê numa eventual 
tomada de decisão. Em seguida, indagou aos membros 
do Comitê se há alguma sugestão de alteração na 
carteira. Com a fala, o presidente do Comitê, levando em 
consideração as incertezas políticas e a volatilidade do 
mercado financeiro, sugeriu não aumentar a exposição 
da carteira do ISSM ao risco, afirmando que o momento 
ainda é de cautela nos investimentos e de contínuo 
acompanhamento dos mercados, sugerindo ainda que 
os recursos necessários para fazer frente às despesas 
correntes sejam resgatados dos investimentos menos 
voláteis, a exemplo do IRF-M1, e que os demais recursos 
sejam mantidos na posição que estão em razão da 
possibilidade de retomada do crescimento do mercado 
financeiro. Assim sendo, após breves debates e visando 
os níveis de risco e retorno, os membros do Comitê de 
Investimentos decidiram, por unanimidade, manter a 
posição atual da carteira de investimentos do ISSM. Ao 
término da reunião, a tesoureira Acácia Chaves Reis 
pediu a palavra para informar que a reunião com a SMI 
Consultoria foi agendada para a próxima terça-feira, dia 
12/05, às 09h. 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, MATEUS 
REISSURREIÇÃO DA SILVA, na qualidade de secretário 
designado pela Portaria n° 72/2019, de 23 de agosto de 
2019, lavrei a presente ata que vai por mim e pelos 
demais assinada. 

Diego Rodrigues de Magalhães
 Membro/Presidente

Carlos Henrique da Rocha Santos
Membro

Tiago Cacim D'Errico
Membro

Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães
Superintendente/Gestor de Recursos

Membro

Ernâni Bernardino Alves de Sena
Diretor Administrativo e Financeiro

Membro

Mateus Reissurreição da Silva
Secretário

Acácia Chaves Reis
Chefe de Gabinete

Convidado 

Isis Lobo de Souza
Assessora Especial I

Convidada

DIEGO SILVA DE SOUZA
Analista em Seguro Social – Economia

Convidado

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2020

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, 
às 11h00min, por intermédio da plataforma de 
comunicação Google Meet, em videoconferência, 
atendendo às determinações do Decreto Municipal n° 
7314/2020, reuniram-se extraordinariamente os 
membros do Comitê de Investimentos, sob a presidência 
do primeiro, DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, 
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, TIAGO 
CACIM D'ERRICO, 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, e ISIS LOBO DE SOUZA, assessora 
especial I,  além de GUSTAVO ANDREOTTI 
TUCKMANTEL e RICARDO GIOVENARDI, ambos 
representantes da SMI Consultoria. A teor do art. 15 da 
Portaria n° 111/2019, após verificação do quórum legal 
para instalação, foi estabelecida a seguinte pauta: a) 
monitoramento da carteira de investimentos do 
ISSM; e b) o que ocorrer. Aberta a reunião, o gestor de 
recursos e membro nato do Comitê de Investimentos, 
PEDRO JORGE V ILLAS  BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, informou que, na presente data, recebeu 
uma recomendação da Consultoria SMI, na qual, em 
síntese, sugere o resgate de 2% do PL do Instituto que 
constam alocados em fundos multimercados comuns 
para aplicação do respectivo percentual em 
multimercados da S&P500, conforme expediente em 
anexo. Prosseguiu discorrendo que, como ficara 
consignado na última ata de reunião extraordinária, a 
presente assentada fora convocada para dar 
continuidade ao monitoramento da carteira de 
investimentos do ISSM, no sentido de ouvir os 
representante da SMI Consultoria sobre as razões que 
justificaram a citada recomendação, bem como sobre as 
perspectivas de mercado, levando em consideração o 
atual cenário econômico, a fim de auxiliar o Comitê numa 
eventual tomada de decisão. Concedida a palavra ao 
executivo GUSTAVO ANDREOTTI TUCKMANTEL, o 
mesmo teceu breves considerações sobre o mercado 
interno e externo, discorrendo que a partir da divulgação 
do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre da 
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China (-6,8%), dos Estados Unidos da América – EUA (-
4,8%) e da zona do euro (-14,4%) foi possível mensurar a 
dimensão do dano provocado pela Covid-19 na 
economia mundial, o que, diante de tal retração, 
dificultará a retomada da economia brasileira após a 
crise. Discorreu que os efeitos provocados pela 
pandemia do “coronavírus” podem ser percebidos na 
produção industrial, onde teve queda de 9,1% no mês de 
março/2020, bem como na taxa de desemprego, que 
alcança, no mesmo período, o índice de 12,2%. Também 
discorreu que, em abril/2020, o IPCA apresentou queda 
mensal de 0,31%, redução maior do que a antecipada 
pelo mercado, que era de 0,24%, acumulando, em 12 
meses, uma alta de 2,4%. Sobre o cenário fiscal, o 
executivo aduziu que os gastos do governo têm sido 
acima das previsões orçamentárias, tendo em vista as 
medidas adotadas para o combate à Covid-19 e a 
consequente redução da arrecadação, aumentando 
assim a dívida pública brasileira, a exemplo do 
“Orçamento de Guerra” que foi aprovado pelo Congresso 
Nacional, o qual estabelece novas regras orçamentárias 
para combate à pandemia, permite o Banco Central 
negociar títulos do Tesouro e de emissores privados no 
mercado secundário, e autoriza o pagamento de R$ 60 
bilhões em auxílios aos estados e municípios além de 
suspensão e renegociação de dívidas, totalizando assim 
R$ 125 bilhões de auxílio financeiro, o que, 
consequentemente, reflete na dívida pública. Aduziu 
ainda que na última reunião do Comitê de Política 
Monetária (COPOM) a taxa básica de juros (SELIC) foi 
reduzida em 0,75%, passando de 3,75% para 3,00%, 
sendo esse corte maior do que o esperado pela maioria 
dos agentes financeiros, que projetavam uma redução de 
0,5%, ressaltando que, dentre outros pontos levados em 
consideração para tal redução, fora considerado as 
medidas de inflação subjacente baixa, os indicadores 
antecedentes que sugerem queda forte de atividade em 
abril e a situação fiscal do país, sinalizando, no entanto, 
que poderá haver mais um corte na próxima reunião. No 
que toca às perspectivas de mercado, o executivo 
informou que o IPCA está previsto para 1,76% em 2020 e 
3,25% em 2021, o PIB em -4,11% em 2020 e 3,20% em 
2021, o câmbio em R$ 5,00 em 2020 e R$ 4,83 em 2021, 
e a SELIC em 2,50%a.a. em 2020 e 3,50%a.a. em 2021, 
concluindo que o momento é de cautela, uma vez que 
não se sabe, ao certo, como será a retomada do 
mercado. Com a palavra, RICARDO GIOVENARDI, 
representante da SMI Consultoria, corroborando com o 
que foi dito pelo seu colega que o antecedeu, aproveitou 
a oportunidade para ressaltar que o momento é bastante 
delicado na economia brasileira, não obstante as 
diversas medidas adotadas pelo governo, a exemplo da 
contrapartida exigida pelo Ministério da Economia aos 
estados e municípios de congelarem os salários de seus 
servidores para receberem as benesses do “Orçamento 
de Guerra”. Falou sobre a confiança do presidente da 
República no ministro da Economia, relembrando sua 
fala após uma reunião no Palácio da Alvorada: “...o 
homem que decide a economia no Brasil é um só: chama-
se Paulo Guedes. Ele nos dá o norte, nos dá 
recomendações e o que nós realmente devemos seguir” 
(sic). Dito isso, teceu breves comentários sobre os 
desdobramentos das investigações em trâmite no 
Supremo Tribunal Federal (STF) e sobre a “fritura” do 

ministro Paulo Guedes que aproximaria o presidente 
República ao “centrão”. Ao retomar a palavra, GUSTAVO 
ANDREOTTI TUCKMANTEL falou que diante do atual 
cenário interno, levando em consideração o estresse 
político, o agravamento da crise sanitária e o aumento da 
dívida pública, a SMI Consultoria sugeriu uma 
movimentação da carteira do ISSM em Fundos 
Multimercados S&P500, que são aqueles que investem 
seguindo o índice econômico dos EUA S&P500 (carteira 
teórica das 500 ações mais representativas e negociadas 
na bolsa norte-americana), trazendo assim mais 
diversificação à carteira do Instituto e, por outro lado, 
buscando captar a retomada da economia norte-
americana, sendo tais fundos enquadrados no art. 8°, a 
exemplo no Bradesco Multimercado e o Itaú Prime 
Multimercado. Com a palavra, o gestor de recursos 
informou que o ISSM somente pode aportar até R$2 
milhões em novos fundos em razão da previsão contida 
na Política de Investimentos e o limite para alocação de 
recursos em fundos multimercados é de até 10% do PL, 
ressaltando que o Instituto já mantém recursos em 
fundos multimercados da Caixa Econômica e do 
Bradesco, totalizando 8,36% do PL. Com uso da fala, o 
economista DIEGO SILVA DE SOUZA concordou com a 
sugestão da SMI Consultoria, afirmando que em outra 
oportunidade já havia sugerido uma proposta 
semelhante, mas, à época, o Comitê entendeu que ainda 
não era o momento. Com a palavra, o gestor de recursos 
lembrou que o art. 9° ainda não está previsto na Política 
de Investimentos, o que, em tese, inviabiliza qualquer 
aporte em fundos que se enquadrem nesse seguimento. 
Na oportunidade, RICARDO GIOVENARDI reforçou a 
recomendação da SMI Consultoria, no sentido de sugerir 
a adequação da carteira de investimentos para 
acompanhar a recuperação da economia externa, 
notadamente o indexador S&P 500, o que foi corroborado 
p e l o  s e u  c o l e g a  G U S TAV O  A N D R E O T T I  
TUCKMANTEL, que ressaltou sobre a importância de se 
investir na bolsa norte-americana em razão da retomada 
de sua economia ser primeira do que as demais 
economias, ressaltando, no entanto, que tal 
recomendação poderia ser analisada e acolhida até o 
final do mês. Com uso da fala, o presidente do Comitê de 
Investimentos, DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, 
falou sobre as incertezas da economia brasileira, 
ressaltando o fato dos inquéritos que investigam 
determinadas condutas do Presidente, a exemplo da 
troca do comando da Polícia Federal, o que torna mais 
crítico o cenário econômico interno, fala esta corroborada 
pela convidada ISIS LOBO DE SOUZA que teceu breves 
comentários sobre a credibilidade dos números que 
contabilizam os casos de Covid-19 no Brasil, afirmando 
que tais dados são incertos e questionáveis, ao passo 
que, por exemplo, os números apresentados pelos EUA 
têm mais credibilidade do que os do Brasil, fazendo com 
que investidores aportem recursos naquele país em 
detrimento deste. Ao retomar a palavra, o gestor de 
recursos falou sobre os fundos de gestão ativa, dando 
como exemplo o do Bradesco e do Banco do Brasil que 
ultimamente não têm tido uma rentabilidade satisfatória, 
colocando em discussão se era viável manter a mesma 
estratégia de investimento em tais fundos ou alterá-las. 
Concedida a palavra ao executivo GUSTAVO 
ANDREOTTI TUCKMANTEL, o mesmo alegou que a 
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performance dos fundos de gestão ativa depende muito 
da estratégia do gestor do fundo, pelo que, após análise 
da carteira, sugeriu a manutenção da mesma em razão 
da possibilidade de um retorno futuro. Corroborando com 
sua fala, RICARDO GIOVENARDI explicou que quando 
se aplica em fundos de gestão ativa, de certa forma, está 
diversificando a carteira de investimentos pela variedade 
de ativos que pode compor o respectivo fundo, 
ressaltado que “tem mais prêmio na curva longa do que 
na curva curta” Sic, ou seja, a rentabilidade desejada 
será alcançada em longo prazo, sendo, portanto, o 
momento de manter a serenidade, uma vez que a carteira 
do ISSM está bem posicionada em face do atual cenário 
econômico. Com a palavra, o gestor de recursos, levando 
em consideração o quanto sugerido pela SMI Consultoria 
e as considerações supracitadas, propôs aos membros 
do Comitê de Investimentos e aos convidados a análise 
dos Fundos de Gestão Ativa do Bradesco e do Banco do 
Brasil para um eventual resgate e respectivo aporte em 
fundos multimercados, designando, desde já, a próxima 
reunião extraordinária para a quinta-feira, dia 14/05, às 
14h00min, a fim de tomada de decisão, o que foi 
concorde pelos presentes. Por fim, o gestor de recursos 
informou que fora elaborada uma minuta do edital de 
credenciamento que será revisada e, em seguida, 
disponibilizada para os membros do Comitê, a fim de 
posteriormente ser publicada com vistas a adotar o 
procedimento de credenciamento de novos fundos de 
instituições financeiras. Outrossim, informou que, em 
razão do meio pelo qual se deu a reunião, notadamente 
em videoconferência, estando cada participante em local 
distinto, inclusive fora do estado da Bahia, como no caso 
dos representantes da SMI Consultoria, ficarão 
dispensadas as assinaturas de GUSTAVO ANDREOTTI 
TUCKMANTEL e RICARDO GIOVENARDI, devendo, 
para tanto, ser tomada a assinatura 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, MATEUS 
REISSURREIÇÃO DA SILVA, na qualidade de secretário 
designado pela Portaria n° 72/2019, de 23 de agosto de 
2019, lavrei a presente ata que vai por mim e pelos 
demais assinada. 

Diego Rodrigues de Magalhães
 Membro/Presidente

Carlos Henrique da Rocha Santos
Membro

Tiago Cacim D'Errico
Membro

Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães
Superintendente/Gestor de Recursos

Membro

Ernâni Bernardino Alves de Sena
Diretor Administrativo e Financeiro

Membro

Mateus Reissurreição da Silva
Secretário

Acácia Chaves Reis
Chefe de Gabinete

Convidado 

Isis Lobo de Souza
Assessora Especial I

Convidada

DIEGO SILVA DE SOUZA
Analista em Seguro Social – Economia

Convidado

PORTARIA Nº 072/2020
DE 13 DE MAIO DE 2020

“Dispõe sobre a Concessão de Licença 
Prêmio a servidor ocupante de cargo de 
Provimento Efetivo da Superintendência 
de Trânsito e Transporte Público- STT e 
dá outras providências”.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A 
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da Lei Orgânica do Município; Lei nº. 407, de 
30 de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de maio de 
2006; Lei nº 758, de 31 de outubro de 2006; Lei nº 
774, de 22 de janeiro de 2007; Lei nº 807, de 24 de 
julho de 2007; Lei n°. 1143, de 18 de março de 2011; 
Lei nº. 1271, de 24 de julho de 2013 e Decreto nº. 
4521, de 5 de outubro de 2007, Lei nº 1310/2013 de 
27 de dezembro de 2013, Lei nº 1601/2019 de 18 de 
novembro de 2019.

Considerando o disposto no art.95, inciso VI c/c as 
determinações insculpidas nos artigos 117 a 121, 
todos da Lei Municipal n.º 407, de 30 de agosto de 
1998 (Estatuto do Servidor Público Municipal);

Considerando o disposto no artigo 6º, § 1º, III, da Lei 
nº 1624/2020 de 27 de abril de 2020;

RESOLVE:
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Art. 1º. CONCEDER, a Licença Prêmio, período 
aquisitivo 2017/2022, ao servidor RONALDO 
OLIVEIRA SANTOS, do cargo de Engenheiro, 
matrícula nº. 101074, lotado na Diretoria Técnica de 
Trânsito da Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público, pelo período de 02 (dois) meses, 
contados a partir do dia 06 de maio de 2020.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 06 de 
maio de 2020.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 13 DE MAIO DE 
2020

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

PORTARIA Nº.  073/2020
DE 13 DE MAIO DE 2020.

“ R e g u l a m e n t a ç ã o  d o  
Enquadramento do Plano de 
Carreira, Cargos e Vencimentos dos 
Servidores Públicos do Quadro de 
P r o v i m e n t o  E f e t i v o  d a  
Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público - STT”.

O  D I R E TO R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A 
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das suas 
atribuições legais, em especial das especificadas 
nos termos da Lei Orgânica do Município; Lei nº. 
407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de 

maio de 2006; Lei nº 758, 31 de outubro de 2006; Lei 
nº 774, de 22 de janeiro de 2007; Lei nº. 807, de 24 
de julho de 2007; Lei nº. 1143, de 18 de março de 
2011; Lei nº. 1144, de 18 de março de 2011; Lei nº. 
1271, de 24 de julho de 2013;

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos 
legais para a regulamentação do enquadramento 
dos Servidores do quadro de provimento Efetivo, na 
forma estabelecida pelo artigo 24 da Lei 1610/2019, 
de 19 de dezembro de 2019, conforme Processo 
Administrativo nº 017/2020;

RESOLVE:

Art. 1º. ENQUADRAR, o servidor ativo da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público 
– STT, conforme tabela correlacionada abaixo:

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 08 de 
maio de 2020.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE 
DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 13 DE MAIO DE 
2020.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10

		2020-05-22T14:26:15-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2020-05-22T14:29:24-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2020-05-22T14:29:51-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2020-05-22T14:30:11-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2020-05-22T14:30:28-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2020-05-22T14:30:59-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2020-05-22T14:31:15-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2020-05-22T14:31:32-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2020-05-22T14:31:48-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2020-05-22T14:32:08-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180




