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Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações 
junto ao assento funcional dos servidores.

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM  01 DE JUNHO DE 
2020

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
 Secretário de Administração

PORTARIA Nº 27/2020
DE 01 DE JUNHO DE 2020

Designa a nova Subcomissão de Estágio 
Probatório e de Avaliação de Desempenho 
para Desenvolvimento na carreira da 
Secretaria de Saúde - SESAU.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

PORTARIA Nº 26/2020
DE 01 DE JUNHO DE 2020

“Dispõe sobre a Estabilidade aos 
servidores públicos municipais ocupantes 
de cargos de provimento efetivo, em 
virtude da aprovação no estágio 
probatório.”

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei 
Orgânica do Município e a Carta Magna Federal e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da 
Constituição Federal de 1988; no artigo 23 e §§ da Lei nº 
407/98 – Estatuto do Servidor; no art. 8º, §§ 1º e 2º da 
Lei Municipal nº. 873/2008 e 874/2008 – Plano de 
Carreira, Cargos e Vencimentos do Quadro de 
Provimento Efetivo da Administração Direta do 
Município de Camaçari, o disposto no Decreto nº. 
4924/2010, alterado pelo Decreto 4996/2011 que 
regulamenta o Estágio Probatório e demais alterações;

CONSIDERANDO que os servidores submetidos às 
avaliações do estágio probatório, obtiveram rendimento 
satisfatório, no período de 03 (três) anos, que lhe 
proporcionaram o direito a adquirir a estabilidade 
funcional no serviço público, conforme mandamento 
constitucional;

CONSIDERANDO que foi oportunizado o contraditório 
e a ampla defesa a todos os servidores, na hipótese de 
revisão da nota da referida avaliação.

RESOLVE

Art. 1º - Fica assegurada a estabilidade no serviço 
público deste Município, nos termos das legislações 
supra citadas, os servidores abaixo relacionados, em 
virtude da aprovação no estágio probatório:
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atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do 
Município e a Carta Magna Federal,

RESOLVE

Art. 1º - DESIGNAR os Servidores Luciana Maria de 
Santana Benício, cadastro 60667, Fabíola Neres 
Alves, cadastro 61642, Rubia Caroline Guimarães 
Santos, cadastro 61327, Vanessa Pereira Dória, 
cadastro 61359 e Gleice Nunes Soares, cadastro 
60514, para sob a presidência do primeiro, comporem a 
Subcomissão de Estágio Probatório da Secretaria de 
Saúde – SESAU, conforme estabelecido nas Leis 
Municipais 407/1998, 874/2008 e Decreto Municipal 
4924/2010, alterado pelo Decreto Municipal 4996/2011.

Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.
  

PUBLIQUE-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 01 DE JUNHO DE 
2020

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
 Secretário de Administração

PORTARIA Nº 28/2020
DE 01 DE JUNHO DE 2020

“Dispõe sobre a Estabilidade aos servidores 
públicos municipais ocupantes de cargos de 
provimento efetivo, em virtude da aprovação 
no estágio probatório.”

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do 
Município e a Carta Magna Federal e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da 
Constituição Federal de 1988; no artigo 23 e §§ da Lei nº 
407/98 – Estatuto do Servidor; no art. 8º, §§ 1º e 2º da Lei 
Municipal nº. 873/2008 e 874/2008 – Plano de Carreira, 
Cargos e Vencimentos do Quadro de Provimento Efetivo 
da Administração Direta do Município de Camaçari, o 
disposto no Decreto nº. 4924/2010, alterado pelo Decreto 
4996/2011 que regulamenta o Estágio Probatório e 
demais alterações;

CONSIDERANDO que os servidores submetidos às 
avaliações do estágio probatório, obtiveram rendimento 
satisfatório, no período de 03 (três) anos, que lhe 
proporcionaram o direito a adquirir a estabilidade 
funcional no serviço público, conforme mandamento 
constitucional;

CONSIDERANDO que foi oportunizado o contraditório e 
a ampla defesa a todos os servidores, na hipótese de 
revisão da nota da referida avaliação.

RESOLVE

Art. 1º - Fica assegurada a estabilidade no serviço 
público deste Município, nos termos das legislações 
supra citadas, os servidores abaixo relacionados, em 
virtude da aprovação no estágio probatório:

Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações 
junto ao assento funcional dos servidores.

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM  01 DE JUNHO DE 
2020

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
 Secretário de Administração

AVISO DE SUSPENSÃO 

PREGÃO N.º 081/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL – A 
Comissão Central Permanente de Licitação - 
COMPEL torna publico, para conhecimento dos 
interessados, que em virtude de necessidade de 
adequação do Termo de Referência, fica SUSPENSA a 
sessão de abertura e recebimento dos envelopes de 
propostas de preços e habilitação do PREGÃO N.º 
081/2020 (ELETRÔNICA) – COMPEL, cujo objeto é o 
Registro de Preço para aquisição de Teste Rápido IgG e 
IgM para SARS COV-2 (novo coronavírus) para 
atender a demanda da Secretaria de Saúde do Município 
de Camaçari, conforme quantidade e especificação 
constante neste Termo de Referência  prevista para: 

. Informaremos a nova data oportunamente. 

,
Acolhimento: 05/06/2020 a partir das 08h00min; 
Abertura: 05/06/2020, às 09h00 e Disputa: 05/06/2020, 
às 10h00
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Camaçari, 02 de junho de 2020 – Priscila Lins dos Santos 
– Pregoeira da COMPEL.

AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO N.º 0079/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL - A 
Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 
informa que na publicação do Aviso de Licitação 
PREGÃO N.º 0079/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL, 
veiculada no Jornal Tribuna da Bahia do dia 30/05/2020 e 
no Diário Oficial do Município n.º 1424 do dia 01/06/2020, 
Onde se lê: Objeto: Registro de preço para aquisição de 
termômetro, respirador purificador PFF3, máscara 
descartável PFF2, pro-pé, óculos cirúrgico de proteção, 
óculos de segurança ampla visão, protetor facial, para 
atender as Unidades de Saúde do município. Leia-se: 
Objeto: Registro de preço para aquisição de termômetro, 
respirador purificador PFF3, máscara N95, pro-pé, 
óculos cirúrgico de proteção, óculos de segurança ampla 
visão, protetor facial, para atender as Unidades de Saúde 

do município. Edital/Informações: www.licitacoes-
e.com.br.  Licitação n.º: 818019. Tel.: (71) 3621-6776. 
Vanuzia da Silva Guedes – Pregoeira da COMPEL.

RETIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0032/2020

A Comissão Central Permanente de Licitação – 
COMPEL informa que na publ icação da 
Homologação de Licitação oriunda do Pregão 
Eletrônico nº 0032/2020 veiculada no Diário Oficial do 
Município de Camaçari nº 1424, ano XVII - Nº 1424 de 
01 de Junho de 2020. 

ONDE SE LÊ: 

A Secretária da INFRAESTRUTURA de Camaçari, no 
uso de suas atribuições, Homologa o PREGÃO - N.º 
0032/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo Objeto é: 
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 
CAMINHÕES OPERACIONAIS DE SUCÇÃO DE 
FOSSAS SÉPTICAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDES 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, CONFORME DEMANDA. 

LEIA-SE: 

A Secretária da INFRAESTRUTURA de Camaçari, no 
uso de suas atribuições, Homologa o PREGÃO - N.º 
0032/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo Objeto é: 
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 
CAMINHÕES OPERACIONAIS DE SUCÇÃO DE 
FOSSAS SÉPTICAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDES 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, CONFORME DEMANDA. LOTE – 01 - 

SEDE -  PROMINENTE FORNECEDOR: ROTULA CAR 
TRANSPORTE LTDA EPP; ITEM 01 - VALOR 
UNITÁRIO: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). – ITEM 
02 - VALOR UNITÁRIO: R$ 998,33 (novecentos e 
noventa e oito reais e trinta e três centavos) VALOR 
GLOBAL: R$ 1.649.499,00 (um milhão seiscentos e 
quarenta e nove mil e quatrocentos e noventa e nove 
reais). DATA ASSINATURA: 01/06/2020. JOSELENE 
C A R D I M  B A R B O S A –  S E C R E T Á R I A D A 
INFRAESTRUTURA. LOTE – 02 -  ORLA -  
P R O M I N E N T E  F O R N E C E D O R :  A L S  
DESINSETIZADORA E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - 
EPP; ITEM 01 - VALOR UNITÁRIO: R$ 815,00 
(oitocentos e quinze reais). – ITEM 02 - VALOR 
UNITÁRIO: R$ 500,00 (quinhentos reais) VALOR 
GLOBAL: R$ 1.128.000,00 (um milhão cento e vinte e 
oito reais). DATA ASSINATURA: 01/06/2020. 
JOSELENE CARDIM BARBOSA – SECRETÁRIA DA 
INFRAESTRUTURA.

RETIFICAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 
N.º 0275/2020  E 0276/2020  DO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 0032/2020

A COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO – COMPEL INFORMA QUE NA 
PUBLICAÇÃO DA DAS ATAS DE REGISTRO DE 
PREÇOS N.º 0275/2020  E 0276/2020 ORIUNDAS DO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0032/2020 VEICULADA NO 
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI Nº 
1424, ANO XVII - Nº 1424 DE 01 DE JUNHO DE 2020. 

ONDE SE LÊ: 

EXTRATO DO CONTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  N.º 0275/2020 – 
PREGÃO Nº 0032/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL, 
CUJO OBJETO É: REGISTRO DE PREÇO PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES OPERACIONAIS DE 
SUCÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E DESOBSTRUÇÃO 
DE REDES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, CONFORME DEMANDA. 

LOTE 01: SEDE - PROMINENTE FORNECEDOR: 
ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA EPP;

ITEM – 01 (CAMINHÃO LIMPA FOSSA MOVIDO A 
DIESEL, EQUIPADO COM BOMBA A VÁCUO ANEL 
LÍQUIDO COM CAPACIDADE DE SUCÇÃO MÍNIMA DE 
16 MMHG, TANQUE CILÍNDRICO COM CAPACIDADE 
MÍNIMA DE 8 (OITO) M³, PARA LIMPEZA E SUCÇÃO 
DE FOSSAS SÉPTICAS, CANALETAS, GALERIAS E 
CAIXAS DE GORDURA COM 03 LANCES DE 
MANGOTE DE 30M DE 3); QUANTIDADE: 3; UF: UN; 
PREÇO UNITÁRIO R$ 390.261,00 (TREZENTOS E 
NEVENTA MIL DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS); 
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ITEM – 02 (CAMINHÃO DE DESOBSTRUÇÃO DE 
REDE (SEWER-JET) MOVIDO A DIESEL TIPO 
COMBINADO PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDES , 
GALERIAS SUMIDOUROS, BOCAS DE LOBOS E 
TUBULAÇÃO DE ATÉ 12 POLEGADAS, EQUIPADO 
COM BOMBAS DE ALTA PRESSÃO COM 
CAPACIDADE 10.000 PSI COM 150M DE MANGUEIRA 
DE ALTA PRESSÃO COM DIÂMETRO DE ¼ E 5/6, 
BOMBA A VÁCUO ANEL LÍQUIDO COM CAPACIDADE 
DE SUCÇÃO DE 16MMHG, TANQUE COM 8M³ DE 
ÁGUA PARA ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE ALTA 
PRESSÃO AUTONOMIA DO TANQUE DE 8M³ 
EQUIPADO  COM SISTEMA ''LINE MOLE'' PARA A 
DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTOS.); 
QUANTIDADE: 1; UF: UN; PREÇO UNITÁRIO: R$ 
478.717,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E OITO MIL 
SETECENTOS E DEZESSETE REAIS); PROMITENTE 
FORNECEDOR: ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA 
EPP: 01/06/2020, JOSELENE CARDIM BARBOSA – 
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA. 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  N.º 0276/2020 – 
PREGÃO Nº 0032/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL, 
CUJO OBJETO É: REGISTRO DE PREÇO PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES OPERACIONAIS DE 
S U C Ç Ã O  D E  F O S S A S  S É P T I C A S  E  
DESOBSTRUÇÃO DE REDES PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
CONFORME DEMANDA. 

LOTE 02: ORLA - ORLA - PROMINENTE 
FORNECEDOR: ALS DESINSETIZADORA E 
SERVICOS TECNICOS LTDA; 

ITEM – 01 (CAMINHÃO LIMPA FOSSA MOVIDO A 
DIESEL, EQUIPADO COM BOMBA A VÁCUO ANEL 
LÍQUIDO COM CAPACIDADE DE SUCÇÃO MÍNIMA 
DE 16 MMHG, TANQUE CILÍNDRICO COM 
CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 (OITO) M³, PARA 
LIMPEZA E SUCÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS, 
CANALETAS, GALERIAS E CAIXAS DE GORDURA 
COM 03 LANCES DE MANGOTE DE 30M DE 3.); 
QUANTIDADE: 4; UF: UN; PREÇO UNITÁRIO: R$ 
244.500,00 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL 
E QUINHENTOS REAIS); 
ITEM – 02 (CAMINHÃO DE DESOBSTRUÇÃO DE 
REDE (SEWER-JET) MOVIDO A DIESEL TIPO 
COMBINADO PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDES , 
GALERIAS SUMIDOUROS, BOCAS DE LOBOS E 
TUBULAÇÃO DE ATÉ 12 POLEGADAS, EQUIPADO 
COM BOMBAS DE ALTA PRESSÃO COM 
CAPACIDADE 10.000 PSI COM 150M DE MANGUEIRA 
DE ALTA PRESSÃO COM DIÂMETRO DE ¼ E 5/6, 
BOMBA A VÁCUO ANEL LÍQUIDO COM CAPACIDADE 
DE SUCÇÃO DE 16MMHG, TANQUE COM 8M³ DE 
ÁGUA PARA ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE ALTA 
PRESSÃO AUTONOMIA DO TANQUE DE 8M³ 
EQUIPADO  COM SISTEMA ''LINE MOLE'' PARA A 
DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTOS.); 
QUANTIDADE: 1; UF: UN; PREÇO UNITÁRIO: R$ 
150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS); 
P R O M I T E N T E  F O R N E C E D O R :  A L S  
DESINSETIZADORA E SERVICOS TECNICOS LTDA; 
DATA DA ASSINATURA: 01/06/2020, JOSELENE 

C A R D I M  B A R B O S A –  S E C R E T Á R I A D A 
INFRAESTRUTURA. 

LEIA-SE: 

EXTRATO DO CONTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  N.º 0275/2020 – 
PREGÃO Nº 0032/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL, 
CUJO OBJETO É: REGISTRO DE PREÇO PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES OPERACIONAIS DE 
SUCÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E DESOBSTRUÇÃO 
DE REDES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, CONFORME DEMANDA. 
LOTE 01: SEDE - ITEM – 01 (CAMINHÃO LIMPA 
FOSSA MOVIDO A DIESEL, EQUIPADO COM BOMBA 
A VÁCUO ANEL LÍQUIDO COM CAPACIDADE DE 
SUCÇÃO MÍNIMA DE 16 MMHG, TANQUE 
CILÍNDRICO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 (OITO) 
M³, PARA LIMPEZA E SUCÇÃO DE FOSSAS 
SÉPTICAS, CANALETAS, GALERIAS E CAIXAS DE 
GORDURA COM 03 LANCES DE MANGOTE DE 30M 
DE 3); QUANTIDADE: 3; UF: UN; PREÇO UNITÁRIO: 
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); ITEM – 02 
(CAMINHÃO DE DESOBSTRUÇÃO DE REDE 
(SEWER-JET) MOVIDO A DIESEL TIPO COMBINADO 
PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDES , GALERIAS 
SUMIDOUROS, BOCAS DE LOBOS E TUBULAÇÃO 
DE ATÉ 12 POLEGADAS, EQUIPADO COM BOMBAS 
DE ALTA PRESSÃO COM CAPACIDADE 10.000 PSI 
COM 150M DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO COM 
DIÂMETRO DE ¼ E 5/6, BOMBA A VÁCUO ANEL 
LÍQUIDO COM CAPACIDADE DE SUCÇÃO DE 
16MMHG, TANQUE COM 8M³ DE ÁGUA PARA 
ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO 
AUTONOMIA DO TANQUE DE 8M³ EQUIPADO  COM 
SISTEMA ''LINE MOLE'' PARA A DESOBSTRUÇÃO DA 
REDE DE ESGOTOS.); QUANTIDADE: 1; UF: UN; 
PREÇO UNITÁRIO: R$ 998,33 (novecentos e noventa e 
oito reais e trinta e três centavos); PROMITENTE 
FORNECEDOR: ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA 
EPP: DATA DA ASSINATURA: 01/06/2020, JOSELENE 
C A R D I M  B A R B O S A –  S E C R E T Á R I A D A 
INFRAESTRUTURA. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  N.º 0276/2020 – 
PREGÃO Nº 0032/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL, 
CUJO OBJETO É: REGISTRO DE PREÇO PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES OPERACIONAIS DE 
SUCÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E DESOBSTRUÇÃO 
DE REDES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, CONFORME DEMANDA. 
LOTE 01: SEDE - ITEM – 01 (CAMINHÃO LIMPA 
FOSSA MOVIDO A DIESEL, EQUIPADO COM BOMBA 
A VÁCUO ANEL LÍQUIDO COM CAPACIDADE DE 
SUCÇÃO MÍNIMA DE 16 MMHG, TANQUE 
CILÍNDRICO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 (OITO) 
M³, PARA LIMPEZA E SUCÇÃO DE FOSSAS 
SÉPTICAS, CANALETAS, GALERIAS E CAIXAS DE 
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GORDURA COM 03 LANCES DE MANGOTE DE 30M 
DE 3); QUANTIDADE: 4; UF: UN; PREÇO UNITÁRIO: 
R$ 815.500,00 (oitocentos e quinze reais); ITEM – 02 
(CAMINHÃO DE DESOBSTRUÇÃO DE REDE 
(SEWER-JET) MOVIDO A DIESEL TIPO COMBINADO 
PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDES , GALERIAS 
SUMIDOUROS, BOCAS DE LOBOS E TUBULAÇÃO 
DE ATÉ 12 POLEGADAS, EQUIPADO COM BOMBAS 
DE ALTA PRESSÃO COM CAPACIDADE 10.000 PSI 
COM 150M DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO COM 
DIÂMETRO DE ¼ E 5/6, BOMBA A VÁCUO ANEL 
LÍQUIDO COM CAPACIDADE DE SUCÇÃO DE 
16MMHG, TANQUE COM 8M³ DE ÁGUA PARA 
ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO 
AUTONOMIA DO TANQUE DE 8M³ EQUIPADO  COM 
SISTEMA ''LINE MOLE'' PARA A DESOBSTRUÇÃO 
DA REDE DE ESGOTOS.); QUANTIDADE: 1; UF: UN; 
PREÇO UNITÁRIO: R$ 500,00 (quinhentos reais); 
P R O M I T E N T E  F O R N E C E D O R :  A L S  
DESINSETIZADORA E SERVICOS TECNICOS LTDA: 
DATA DA ASSINATURA: 01/06/2020, JOSELENE 
C A R D I M  B A R B O S A –  S E C R E T Á R I A D A 
INFRAESTRUTURA. 

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2020

Aos dezenove 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 ordinariamente os membros do 
Comitê de Investimentos, sob a presidência do primeiro, 
DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, TIAGO CACIM 
D'ERRICO, ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA e 
P E D R O  J O R G E  V I L L A S  B O A S  A L F R E D O  
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) 
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) decisão sobre resgastes necessários 
para o pagamento dos benefícios previdenciários e 
demais execuções orçamentárias; f) decisão sobre a 
aplicação dos novos recursos a serem repassados; e 
g) o que ocorrer. Aberta a reunião, o gestor de recursos e 
membro nato do Comitê de Investimentos, PEDRO 
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, colocou 
em votação a aprovação das redações das atas das 15° e 
16° reuniões extraordinárias que foram previamente 
disponibilizadas através da plataforma de comunicação 
WhatsApp, tendo sido, na oportunidade, aprovadas por 
unanimidade pelos presentes, ficando a cargo do 
secretário a obtenção das respectivas assinaturas e 
posterior publicação das mesmas nos meios oficiais. Em 
seguida, o gestor de recursos concedeu a palavra ao 
presidente do Comitê de Investimentos, DIEGO 
RODRIGUES DE MAGALHÃES, o qual, atendendo ao 
primeiro item da pauta, trouxe informações sobre o 
cenário macroeconômico, declinando que nesta última 
segunda-feira, dia 18/05, o mercado financeiro reagiu 
bem à redução das medidas de restrição social em alguns 
países da Europa e lugares dos Estados Unidos da 
América (EUA) que, somado aos sinais de retomada da 
economia chinesa e a divulgação do resultado promissor 
de uma vacina da farmacêutica norte-americana 
Moderna contra Covid-19, aumentaram o otimismo do 
investidor em relação à recuperação da economia, 
elevando os preços do petróleo e minério de ferro e, por 
consequência, o índice do Ibovespa, que fechou em alta 
de 4,69%, chegando ao patamar de 81.194 pontos. Sobre 
a disseminação do novo “coronavírus”, o presidente 
informou que os dados mais recentes confirmam a 
tendência de redução do crescimento do número de 
infectados e óbitos no mundo, em que pese já sejam mais 
de  4 ,8  m i lhões  de  pessoas  in fec tadas  e  
aproximadamente 318 mil mortes, segundo números 
oficiais. Discorreu que, não obstante haja a tendência de 
redução mundial do contágio, o Brasil está na curva de 
crescimento do vírus, já sendo, mesmo com a 
subnotificação da doença, o terceiro país do mundo em 
números de casos confirmados da Covid-19, 
notadamente com mais de 256 mil infectados e 16,9 mil 
óbitos, a despeito de aproximadamente 100 mil casos de 
recuperação. Ademais, falou que o risco de investir no 
país foi elevado devido a crise sanitária agravada com a 
saída de mais um ministro da Saúde em menos de 30 
dias, Nelson Teich, que pediu demissão na última sexta-
feira, dia 15/05, e desde então o aludido ministério vem 
sendo chefiado interinamente pelo general Eduardo 
Pazuello, que deve assinar um novo protocolo sobre o 
uso da cloroquina também em pacientes com sintomas 
leves da doença, protocolo este que foi ponto de embate 
entre o presidente Jair Bolsonaro e o então ministro 
demitido.  Sobre o cenário político, o presidente informou 
que o ministro Celso de Mello, decano do Supremo 
Tribunal Federal (STF), deve decidir nesta semana se 
será mantido o sigilo integral ou parcial da gravação da 
reunião ministerial do governo Jair Bolsonaro realizada 
no dia 22/04, na qual, segundo o ex-ministro Sérgio Moro, 
contém falas do presidente da República relacionadas à 
interferência na Polícia Federal, cuja denúncia é objeto 
de investigação do inquérito que tramita no âmbito do 
STF sob sigilo temporário. Dito isso, aduziu que a 
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imagem do Brasil está bastante deteriorada no exterior, 
ressaltando que todo esse agravamento do risco-Brasil já 
fez o dólar acumular alta de 45% neste ano, levando o 
real a ter a maior desvalorização entre as principais 
moedas do mundo. Por fim, concluiu que de acordo com a 
última divulgação do boletim Focus em 18/05/2020, os 
economistas estimam uma redução do IPCA, encerrando 
o corrente ano em 1,59% ante os 1,76% anteriormente 
projetados, bem como uma retração do PIB, com 
expectativa de –4,11% para –5,12%, e expectativa de 
corte na taxa Selic, com uma redução de 75 pontos em 
relação à Selic atual de 3%, encerrando o ano em 2,25%. 
Ao pedir a palavra, a convidada ISIS LOBO DE SOUZA, 
corroborando com a fala do presidente do Comitê, 
declinou que recentemente leu uma matéria jornalística 
que informava que o Brasil será o último país a receber a 
vacina contra Covid-19 em razão das políticas públicas 
adotadas pelo atual governo, o que fatalmente impactará 
a economia brasileira, justificando-se, portanto, a busca 
de investimentos em bolsas estrangeiras, a exemplo da 
bolsa norte-americana, levando em consideração que a 
mesma possivelmente será uma das primeiras 
economias do mundo a se recompor, conforme projeções 
de especialistas financeiros. Endossando sua fala, a 
tesoureira ACÁCIA CHAVES REIS relatou que o índice 
BDR aumentou significativamente somente com a notícia 
dos avanços da criação da vacina, o que indica uma 
reação positiva do mercado. Dando continuidade à 
reunião, passando para o segundo item da pauta, qual 
seja, b) atualização acerca do comportamento da 
carteira de investimentos, o presidente do Comitê, em 
posse do relatório mensal de gestão de investimentos 
oriundo da Consultoria SMI, apresentou a performance 
da carteira do ISSM referente ao mês de abril/2020, 
informando que no referido mês ocorreu uma deflação 
medida pelo IPCA que registrou queda de -0,31% e, com 
isso, a meta atuarial para o dito período foi de 0,17%, 
enquanto que a rentabilidade da carteira do ISSM foi na 
ordem de 1,99%, o que, portanto, demonstra que foi 
acertada a decisão do Comitê em manter os níveis de 
investimentos em renda variável, não se podendo olvidar 
ainda da recuperação do Ibovespa com valorização de 
10,25% no mês, fechando aos 80.505 pontos, bem como 
dos fundos de renda fixa que também apresentaram 
desempenho positivo.  Com a palavra, o gestor de 
recursos ressaltou que o mês de abril/2020 apresenta o 
segundo melhor resultado quando comparado com os 
rendimentos obtidos no ano passado, ficando atrás 
somente do mês de dezembro/2019. Observou que os 
Fundos de Gestão Ativa do Bradesco e do Banco do 
Brasil não estão performando satisfatoriamente, o que 
deve ser objeto de estudo para uma eventual mudança na 
estratégia de investimentos. Também observou que o 
saldo negativo da relação aplicação/resgate constante no 
relatório da SMI Consultoria é decorrente da redução dos 
repasses de recursos ao ISSM por força da Lei Municipal 
nº 1.623/2020, a qual dispõe sobre o remanejamento de 
recursos públicos para o enfrentamento da pandemia da 
Covid-19, a suspensão da exigibilidade das contribuições 
patronais, o parcelamento de débitos previdenciários e 
outras providências. Ademais, informou que uma das 
razões pela qual consta no aludido relatório a 
rentabilidade negativa do Fundo Sculptor Crédito Privado 
Multimercado é por causa da Socopa, administradora do 

CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA (CAM 
THRONE), que remarcou as cotas do fundo, acarretando 
uma queda de 80% no valor da cota do CAM THRONE e, 
consequentemente, impactando na cota do Sculptor, 
conforme relatório da Queluz Asset Management. Na 
oportunidade, ressaltou que muito embora o Sculptor 
Crédito Privado Multimercado seja um dos fundos 
estressados da certeira de investimentos, o ISSM já vem 
adotando as providências necessárias para resgatar os 
respectivos valores constantes no fundo, o que foi 
corroborado pela convidada ISIS LOBO DE SOUZA que 
comunicou que a Assessoria Jurídica do ISSM já adotou 
as medidas judiciais cabíveis para prestação de contas 
do referido fundo. Após tais considerações, o gestor de 
recursos concluiu que foi acertada a decisão do Comitê 
de Investimentos em manter a posição da carteira, tendo 
em vista a obtenção de resultados positivos no mês de 
abril/2020. Em seguida, passando para o terceiro item da 
pauta, a saber, c) apresentação dos pareceres 
relacionados aos investimentos propostos para o 
mês em curso com indicações de estratégias a serem 
seguidas pelo ISSM, o presidente do Comitê informou 
que diante das sucessivas revisões do PIB brasileiro para 
baixo, levando em consideração o conturbado cenário 
político brasileiro e o risco de uma potencial recessão, a 
perspectiva do mercado é de que a recuperação da 
economia possa ocorrer primeiro em países 
desenvolvidos. Sendo assim, a Consultoria SMI 
recomenda buscar mercados que devem mostrar uma 
recuperação mais consistente, a exemplo da economia 
norte-americana que possui maior capacidade de fazer a 
retomada da economia pós-crise. Ademais, também 
sugere uma movimentação de 2% do PL do Instituto para 
fundos multimercados em alocação S&P500, trazendo 
assim maior diversificação para a carteira do ISSM, como 
também, por outro lado, buscando acompanhar a 
retomada da economia norte-americana sem ficar 
exposto à variação cambial. Com a palavra, o gestor de 
recursos informou que o aporte em fundos vinculados à 
bolsa norte-americana depende do credenciamento de 
novos fundos que se enquadrem nesse seguimento. Para 
tanto, o Comitê já aprovou a minuta do Edital de 
Credenciamento de Instituições Financeiras nº 002/2020 
visando habilitar novos fundos de investimentos que 
ostentem tal qualidade. Assim sendo, tão logo sejam 
realizados os respectivos credenciamentos, os 
processos serão encaminhados para o Controle Interno 
do ISSM e, em seguida, apresentados ao Comitê para 
deliberação. Passando para o quarto item da pauta, 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, após 
debates e considerações acerca do cenário econômico, o 
gestor de recursos, considerando o quanto recomendado 
pela Consultoria SMI, informou que enquanto não 
concluir o processo de credenciamento dos fundos 
multimercados S&P500 não tem como o Comitê de 
Investimentos realizar qualquer aporte nesse 
benchmark, razão pela qual sugeriu a manutenção da 
atual posição da carteira até o término do referido 
credenciamento, o que foi concorde pelos demais 
membros e convidados do Comitê. Em seguida, passado 
ao quinto item da pauta, a saber, e) decisão sobre 
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resgastes necessários para o pagamento dos 
benefícios previdenciários e demais execuções 
orçamentárias, ficou decido pelo Comitê de 
Investimentos que o pagamento da folha do mês de 
maio/2020 será realizado com os recursos do benchmark 
IRF-M1. Logo pós, colocado em discussão o sexto item 
da pauta, f) decisão sobre a aplicação dos novos 
recursos a serem repassados, os membros do Comitê 
de Investimentos decidiram, por unanimidade, que os 
novos recursos serão alocados nos fundos de benchmark 
IRF-M1. Por fim, no último item da pauta, g) o que 
ocorrer, a tesoureira ACÁCIA CHAVES REIS pediu a 
palavra para informar que está empenhada em realizar a 
análise da documentação para o credenciamento dos 
novos fundos multimercados S&P500, tal como ficara 
determinada na última reunião extraordinária do Comitê. 
Com a fala, o gestor de recursos disse que o prazo para o 
credenciamento dos novos fundos é até o dia 30/06. E 
nada mais havendo passível de registro, o gestor de 
recursos e membro nato do Comitê de Investimentos, 
P E D R O  J O R G E  V I L L A S  B O A S  A L F R E D O  
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

Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães
Superintendente/Gestor de Recursos 

Membro

Tiago Cacim D'Errico
Membro

Mateus Reissurreição da Silva
Secretário

Ernâni Bernardino Alves de Sena
Diretor Administrativo e Financeiro

Membro

Diego Silva de Souza
Analista em Seguro social – Economia

Convidado

Acácia Chaves Reis
Chefe de Gabinete

Convidada

Isis Lobo de Souza
Assessora Especial I

Convidada

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2020

Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e 
vinte, às 14h00min, 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. A teor do art. 15 da Portaria n° 111/2019, após 
verificação do quórum legal para instalação, foi 
estabelecida a seguinte pauta: a) discussão e 
aprovação da minuta do Edital de Credenciamento 
de Instituições Financeiras nº 002/2020; b) 
deliberação sobre a alocação em fundo 
multimercado com aplicação na bolsa norte-
americana; e c) o que ocorrer. Aberta a reunião, foram 
aprovadas as redações das atas da 13° e 14° reuniões 
extraordinárias que foram previamente disponibilizadas 
através da plataforma de comunicação WhatsApp, 
ficando o secretário responsável pela obtenção das 
assinaturas e publicação das atas nos meios oficiais. Em 
seguida, o gestor de recursos e membro nato do Comitê 
de Investimentos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES, iniciou os trabalhos 
concedendo a palavra ao secretário para leitura da 
ordem do dia. Depois de lida a pauta, o gestor recursos 
informou que fora elaborada uma minuta do edital de 
credenciamento de novos fundos de instituições 
financeiras (n° 002/2020) baseada na Resolução n° 
001/2020 aprovada pelo Conselho Administrativo e 
Previdenciário do ISSM, a qual dispõe sobre os 
p roced imentos  a  serem adotados  para  o  
credenciamento de instituições financeiras e fundos de 
investimentos, para aplicação de recursos financeiros 
pelo Instituto. Dito isso, considerando que a referida 
minuta já fora previamente disponibilizada aos 
participantes, foi dispensada a leitura da mesma e, em 
seguida, colocada em deliberação, oportunidade em que 
os membros do Comitê de Investimentos decidiram, por 
unanimidade, aprová-la sem ressalvas, cujo inteiro teor 
passa a integrar a presente ata para todos os efeitos 
jurídicos, conforme documento anexo. Com a palavra, o 
gestor de recursos, verificando a inocorrência de 
objeções, declarou aprovada a minuta do Edital de 
Credenciamento de Instituições Financeiras nº 
002/2020, a qual será encaminhada para publicação no 
Diár io Of ic ia l  do Município (DOM). Dando 
prosseguimento à reunião, passando para o segundo 
item da pauta, qual seja, b) deliberação sobre a 
alocação em fundo multimercado com aplicação na 
bolsa norte-americana, o gestor de recursos concedeu 
a palavra ao presidente do Comitê de Investimentos, 
DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, tendo o 
mesmo, na oportunidade, informado que disponibilizou 
aos demais membros do Comitê um demonstrativo de 
rentabilidade dos fundos multimercados que foram 
analisados como sugestão de investimentos, sendo 
eles: ITAU PRIVATE MM SP500 BRL FIC FI; SAFRA 
S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO 
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MULTIMERCADO; CAIXA FI BOLSA AMERICANA 
MULTIMERCADO LP; e BRADESCO S&P 500 MAIS 
MULTIMERCADO, os quais possuem rentabilidade 
bastante parecida, destacando-se, dentre eles, a 
rentabilidade do FUNDO ITAU PRIVATE MM SP500 BRL 
FIC FI, que no mês de abri/2020 alcançou 11,97%, em 
que pese todos atendam os requisitos previstos na 
Política de Investimentos do ISSM. Informou ainda que, 
levando em consideração o atual cenário económico, na 
data de ontem, dia 13/05, a bolsa estrangeira fechou em 
queda tanto quanto o mercado interno, oportunidade em 
que a convidada ISIS LOBO DE SOUZA pediu a palavra 
para explicar que a queda registrada nas bolsas de 
valores é generalizada, mas o diferencial está naquela 
que retomará primeiro o crescimento econômico, sendo 
muito mais provável que a bolsa estrangeira se recupere 
primeiro do que a brasileira, tendo em vista as 
especificidades de cada uma delas, conforme previsões 
de especialistas. Prosseguiu discorrendo que, como 
num primeiro momento os aportes em novos fundos são 
reduzidos, o investimento em fundos vinculados à bolsa 
estrangeira, no mínimo, proporcionará experiência, 
conhecimento e preparação para adiante fazer uma 
movimentação maior ou desistir da estratégia adotada. 
Com a palavra, o gestor de recursos solicitou à 
tesoureira ACÁCIA CHAVES REIS a realização de 
estudo da viabilidade do credenciamento dos aludidos 
fundos na forma do novo regulamento de 
credenciamento aprovado, para que, uma vez 
credenciados, o Comitê de Investimentos possa 
deliberar sobre eventuais aportes, observando-se o 
limite de até R$ 2 milhões previstos na Política de 
Investimentos, ao tempo em que, nesse ínterim, todos 
deverão monitorar a performance dos mesmos. Com 
uso da fala, a tesoureira informou que os reportados 
fundos estão abertos para novos aportes. Em seguida, o 
gestor de recursos lembrou que, no momento do 
credenciamento, deve-se verificar a classificação 
mínima BBB e se os fundos alocam mais de 5% do seu 
patrimônio em FIP e FII, a fim de não violar o quanto 
previsto na Política de Investimentos. Por fim, informou 
que o pagamento da folha dos aposentados e 
pensionistas do ISSM deverá ocorrer até o dia 25/05, por 
força da Lei Municipal nº 1.623/2020, razão pela qual 
sugeriu a antecipação da reunião ordinária para a 
próxima terça-feira, dia 19/05, às 11h, na forma do 
Regimento Interno, o que foi concorde pelos demais 
membros e convidados do Comitê. 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

Convidada

Isis Lobo de Souza
Assessora Especial I

Convidada

Diego Silva de Souza
Analista em Seguro social – Economia

Convidado

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2020

Aos quatorze dia do mês de maio do ano de dois mil e 
vinte, às 15h00min, por intermédio da plataforma de 
comunicação Cisco WebEx Meeting Center, 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 dos representantes da 
ASSET do Banco Safra, EDMILSON ALVES, 
ADRIANO RIBEIRO, MANOEL MÁRCIO e LORENE 
GREDO. A teor do art. 15 da Portaria n° 111/2019, após 
verificação do quórum legal para instalação, foi 
estabelecida a seguinte pauta: a) call com os 
representantes da ASSET do Banco Safra; e b) o 
que ocorrer. Aberta a reunião, o gestor de recursos e 
membro nato do Comitê de Investimentos, PEDRO 
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, 
iniciou os trabalhos falando sobre a importância do 
contínuo monitoramento da carteira de investimentos 
por parte do Comitê, levando em consideração o atual 
cenário econômico e as perspectivas de mercado 
apontadas por especialistas financeiros. Em seguida, 
registrou a participação dos representantes da ASSET 
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do Banco Safra, EDMILSON ALVES, ADRIANO 
RIBEIRO, MANOEL MÁRCIO e LORENE GREDO, 
que foram convidados para apresentar um panorama 
geral do atual cenário econômico e, diante disso, 
sugerir eventual estratégia de investimentos, a fim de 
proteger e, ao mesmo tempo, aumentar o patrimônio 
do Instituto. Concedida a palavra ao executivo 
EDMILSON ALVES, o mesmo agradeceu pela 
oportunidade de novamente falar com os membros do 
Comitê de Investimentos, pondo-se à disposição para 
eventuais esclarecimentos e suportes na tomada de 
decisões, ao tempo em que apresentou o novo 
superintendente regional do Banco Safra, Adriano 
Ribeiro. Ato contínuo, teceu breves considerações 
sobre o cenário econômico externo, expondo que a 
recessão global já é uma realidade, tendo em vista a 
retração de 4,8% do PIB dos Estados Unidos da 
América (EUA) no 1° trimestre, sendo o pior resultado 
desde a crise financeira, com perspectiva ainda maior 
de recuo para o 2° trimestre, a queda de 14,4% do PIB 
da zona do euro e de 6,8% do PIB da China, ambas no 
mesmo período trimestral. Não obstante a crise 
econômica, afirmou que a retomada da economia 
norte-americana será bem mais rápida do que a dos 
outros países em razão de possuir uma estrutura 
bastante consolidada, o que, portanto, torna o mercado 
externo propício para investimentos. Sobre o cenário 
econômico doméstico, discorreu que a recessão global 
provocada pelo combate à pandemia terá impacto 
significativo na economia brasileira, o que beneficiará o 
setor externo com a elevação do câmbio, já podendo 
ser percebida com a alta do dólar. Discorreu ainda que 
mesmo com a redução da taxa básica de juros (SELIC) 
em 0,75%, a qual passou de 3,75% para 3,00%, há 
perspectiva de maiores cortes no decorrer do ano por 
parte do COPOM. Diante desse cenário doméstico, 
ressaltou que o desafio emergente é criar medidas e 
instrumentos que evitem uma queda maior do produto, 
sempre tendo como atenção especial à condução da 
política fiscal, que foi comprometida com as crises 
sanitária e econômica do país, além da política, sendo 
esta última pior do que as duas primeiras. Argumentou 
que a retomada da economia brasileira, num primeiro 
momento, será rápida, mas depois será lenta em razão 
da reinvenção do mercado, sendo que para isso serão 
necessários estímulos fiscais e monetários por parte 
do governo, o que fatalmente impactará o PIB e, por 
consequência, aumentará a dívida bruta, a qual está 
com projeção de aproximadamente 97% para 2020. 
Argumentou ainda que, a despeito da crise, um ponto 
positivo que se tem apresentado é o crescimento da 
exportação de “commodities”, haja vista o aumento do 
consumo de produtos, beneficiando assim os 
exportadores com a alta do dólar. Sobre as projeções 
dos principais indicadores macroeconômicos para o 
ano de 2020, o executivo informou que o PIB está 
previsto em -5,6%, o IPCA em 1,1%, estando 
atualmente abaixo de 2%, a taxa Selic em 1,75%, o 
desemprego em 15,1% e a taxa de câmbio em R$ 5,80, 
sendo que, de outro lado, o PIB/EUA está previsto em -
6,5, o Core PCE em 1,3% e o PIB da zona do euro em -

9,0%, para o mesmo período. Após apresentação de 
tais dados, falou que tanto a curva de juros prefixados 
como a curva de juros real está com uma abertura 
crescente, mas acredita que será fechada em médio 
prazo, ressaltando que as estratégias ativas de renda 
fixa são promissoras, indicando o benchmark IMA-B 
como um seguimento que provavelmente alcançará a 
meta atuarial, levando em consideração o médio e 
longo prazo. Dito isso, apresentou os seguintes 
portfólios dos fundos de investimentos do Banco Safra: 
Safra S&P Reais PB FI Multimercado, CNPJ n° 
21.595.829/0001-54, enquadrado no art. 8, III; Safra 
Consumo Americano PB, enquadrado no art. 9, a; e 
Safra IMA Institucional FIC Renda Fixa, CNPJ n° 
30.659.168/0001-74, ressaltando que este último 
fundo pode aproveitar o fechamento da curva de juros 
em médio e longo prazo. Concluiu, por fim, afirmando 
que o retorno de rentabilidade dos investimentos será 
mais rápido em seguimento de renda fixa do que em 
renda variável, reafirmando que o indicador IMA-B 
alcançará a meta atuarial de 2020. Com a palavra, o 
gestor de recursos informou que o ISSM está impedido 
de investir em fundos enquadrados no art. 9° por 
expressa previsão na Política de Investimentos, sendo, 
portanto, necessária uma mudança normativa para 
viabilizar qualquer aporte em fundos que se 
enquadrem nesse artigo. Informou ainda que o Comitê 
está analisando a possibilidade de aumentar a 
exposição em fundos multimercados enquadrados no 
art. 8°, III, especificamente em fundos vinculados à 
bolsa norte-americana, tendo em vista que ainda não 
atingiu o limite de 10% do PL, ressaltando, contudo, 
que o aporte em novos fundos é limitado ao valor de até 
R$2 milhões em razão da previsão contida na Política 
de Investimentos, podendo, posteriormente, a 
depender da performance, realizar maiores aportes, 
sem desconsiderar, no entanto, o momento de 
escassez de novos recursos em decorrência dos 
efeitos da pandemia da Covid-19. Outrossim, também 
informou que a carteira do Instituto possui fundos de 
investimentos com benchmark IMA-B, os quais vêm 
sendo constantemente monitorados pelo Comitê, e, 
para fins de maior diversificação da carteira, no sentido 
de viabilizar outros investimentos em ativos, será 
publicado o edital de credenciamento de novos fundos 
de instituições financeiras. Com a palavra, o presidente 
do Comitê, DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, 
agradeceu aos representantes da ASSET do Banco 
Safra pelas informações concedidas, assegurando 
que as mesmas são de grande valia e auxiliará o 
Comitê de Investimentos na tomada de decisões, 
palavras essas que foram corroboradas por todos os 
membros participantes. Por fim, o gestor de recursos 
informou que, em razão do meio pelo qual se deu a 
reunião, notadamente em videoconferência, estando 
cada participante em local distinto, inclusive fora do 
município de Camaçari, como no caso dos 
representantes da ASSET do Banco Safra, ficarão 
dispensadas as assinaturas de EDMILSON ALVES, 
ADRIANO RIBEIRO, MANOEL MÁRCIO e LORENE 
GREDO, devendo, para tanto, ser tomada a assinatura 
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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

Convidada

Isis Lobo de Souza
Assessora Especial I

Convidada

Diego Silva de Souza
Analista em Seguro social – Economia

Convidado

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
DA LIMPEC

TERMO DE DISPENSA Nº. 003/2020; CONTRATADA: 
TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA. OBJETO: Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de 
remanufatura de toner com troca de cilindro e chip, bem 
como aquisição de cartuchos para impressoras laser das 
diversas máquinas locadas bem como as que integram o 
Patrimônio da LIMPEC. VALOR GLOBAL: R$ 32.580,00 
(trinta e dois mil quinhentos e oitenta reais). 
Fundamentada no Artigo 24, §1° da Lei Federal nº 8.666/93. 
Data da RATIFICAÇÃO: 22/05/2020. ARMANDO BRIGTH 
MANÇUR FILHO - DIRETOR PRESIDENTE.

EXTRATO DE CONTRATO DA LIMPEC

CONTRATO Nº. 0005/2020. CONTRATADA: TECH 
SOLUÇÕES EM TI LTDA. TERMO DE DISPENSA Nº. 
003/2020. OBJETO: Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de remanufatura 
de toner com troca de cilindro e chip, bem como aquisição 
de cartuchos para impressoras laser das diversas 
máquinas locadas bem como as que integram o 
Patrimônio da LIMPEC. VALOR GLOBAL: R$ 32.580,00 
(trinta e dois mil quinhentos e oitenta reais). Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 2008; Elemento de 
Despesa: 33.90.39.99/33.90.30.01; Fonte de Recurso: 
0100.000/0150.000. ASSINATURA: 22/05/2020 – 
ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO – DIRETOR 
PRESIDENTE.

     

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Terça-feira
02 de Junho de 2020 - Ano XVII
Nº 1425 - Pagina. 10 de 10

Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo

L
IM

P
E

C

LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI


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

		2020-06-02T12:07:28-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2020-06-02T12:07:59-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2020-06-02T12:08:16-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2020-06-02T12:08:32-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2020-06-02T12:08:47-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2020-06-02T12:09:12-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2020-06-02T12:09:27-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2020-06-02T12:09:46-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2020-06-02T12:10:05-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2020-06-02T12:10:26-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180




