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drásticas consequências da pandemia sobre a 
arrecadação do Município, associada à demanda de 
gastos extraordinários direcionados ao enfrentamento 
do COVID-19,

Considerando, por fim, a autorização legislativa contida 
no parágrafo único do art. 5º da Lei Municipal nº 1.626, 
de 05 de maio de 2020,

DECRETA

Art. 1º Fica prorrogada, por mais 2 (dois) meses, na 

forma do parágrafo único do art. 2º da Lei Municipal 

1.626/2020, a redução de 20% (vinte por cento) sobre os 

subsídios/remunerações dos cargos de Prefeito, Vice-

Prefeito, Secretários Municipais e equiparados e 

Subsecretários Municipais.

Art. 2º Fica prorrogada, na forma do parágrafo único do 

art. 3º da Lei Municipal 1.626/2020, a redução de 15% 

(quinze por cento) sobre as remunerações dos cargos 

comissionados da administração direta e indireta, 

autarquias e empresas públicas e demais órgãos.  

Art. 3º Ficam prorrogadas, por mais 2 (dois) meses, no 
âmbito da Administração Pública Direta do Município de 
Camaçari, as datas definidas nos anexos III e IV, ambos do 
Decreto nº 7.120, de 4 de julho de 2019, os quais deverão 
ser substituídos nos termos e prazos definidos no art. 5º 
da Lei Municipal nº 1.626, de 05 de maio de 2020.

Art. 4º Fica prorrogada, por 2 (dois) meses, no âmbito da 
Administração Pública Indireta do Município de 
Camaçari, a data definida no IV do Decreto nº 7.120, de 4 
de julho de 2019, que deverá ser substituída nos termos 
e prazos definidos no art. 5º da Lei Municipal nº 1.626, de 
05 de maio de 2020.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, 
EM 02 DE JULHO DE 2020.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 7366/2020
DE 02 DE JULHO DE 2020

Promove a prorrogação, na forma do 
Parágrafo Único do art. 5º da Lei 
Municipal nº 1.626, de 05 de maio de 
2020, das medidas de suspensão 
temporária da aplicação das parcelas 
de reajuste definidas na Lei nº 
1.579/2019 e das reduções sobre a 
r e m u n e r a ç ã o ,  e m  r a z ã o  d a  
manutenção do grave cenário de 
limitação financeira decorrente da 
Pandemia COVID-19.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei 
Orgânica do Município, bem assim tendo em vista o 
disposto na Lei Municipal nº 1.626, de 5 de maio de 2020, 
e:

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde 
Pública de Importância Internacional (ESPII), pela 
Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 
2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
coronavírus (COVID-19);

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de 
fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência 
da Infecção Humana pelo COVID-19;

Considerando o reconhecimento do estado de 
calamidade pública no Município de Camaçari, pela 
Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, conforme 
Decreto Legislativo nº 2044, de 1º de abril de 2020;

Considerando, ainda, a necessidade de remanejamento 
de recursos públicos para enfrentamento da pandemia 
ocasionados pelo COVID-19;

Considerando a manutenção e o agravamento das 

DECRETO



EDITAL DE CONSULTA PÚBLICA Nº 001/2020

DE 02 DE JULHO DE 2020.

Trata de disponibilidade 
da Consulta Pública 
E l e t r ô n i c a  p a r a  a  
elaboração do Projeto 
de Lei Orçamentária 
para o exercício de 
2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, 
ESATADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, que são 
conferidas por lei, FAZ SABER a todos quanto a presente 
virem, conhecimento tiverem e interessar possa, e, 
especialmente aos MUNÍCIPES, que está disponível a 
“CONSULTA PÚBLICA ELETRÔNICA” para envio de 
propostas para a construção do Projeto de Lei 
Orçamentária para o exercício de 2021,  no hotsite da 
LOA 2021, acessível na página da Prefeitura do Município 
d e  C a m a ç a r i - BA ,  n o  e n d e re ç o  e l e t rô n i c o :  
www.camacari/ba.gov.br/ppa/

Art. 1º As pessoas ou instituições interessadas em 
participar da referida Consulta Pública poderão 
apresentar propostas ao projeto de Lei Orçamentária 
para o exercício de 2021, no período de 02 de julho a 31 
de julho do presente exercício.

Art. 2º A Consulta Pública de que se trata este Edital 
entrará em vigor,  a partir da data da publicação deste 
Edital. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, EM 
02 DE JULHO DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

PORTARIA N° 80/2020

DE  10 DE JUNHO DE 2020

A Secretária Municipal da Infraestrutura de Camaçari, 

Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhes são 

conferidas por lei,

RESOLVE

Designar o servidor Davdson Coelho Ferreira, 

Engenheiro Civil, cadastro 830877, CREA 39107/D, CPF 

788.803.195-15 para fiscalizar os serviços da empresa 

especializada na locação de caminhões operacionais de 

sucção de fossas sépticas e desobstrução de redes para 

atender as necessidades do município de Camaçari-BA – 

LOTE II, conforme Ata de Registro de Preços 0276/2020.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 10 de 

junho de 2020.

Joselene Cardim Barbosa Souza
Secretária da Infraestrutura 

ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente Ordem de Serviço autorizamos a Empresa 

CBV CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 01.379.851/0001-50, a 

iniciar a execução das obras e serviços de pavimentação 

asfáltica em CBUQ, contemplando execução de sistema de 

drenagem de águas pluviais com tubos de concreto, em 

vias urbanas da sede – Município de Camaçari, Bahia – 

LOTE I, conforme contrato 0339/2020.

Fica designado, na função de Fiscal da Obra, o servidor 

Jeferson Costa Marinho, Engenheiro Civil, cadastro 

830999, CREA 66608-D, CPF 825.802.005-68, com os 

poderes e obrigações previstas na Lei Federal 8.666/93 e 
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Nº do Processo Administrativo  0219.11.07.350.2020 

N° do Edital de Licitação Concorrência n° 022/2019 

Data da Proposta 15/10/2019 

Nº do Contrato 0339/2020 

Objeto  

Execução das obras e serviços de pavimentação 

asfáltica em CBUQ, contemplando execução de 

sistema de drenagem de águas pluviais com tubos de 

concreto, em vias urbanas da sede – Município de 

Camaçari, Bahia – LOTE I 

Data de Assinatura  06 de abril de 2020 

Valor inicial do contrato R$ 10.225.246,14 

Prazo de vigência do contrato 04 (quatro) meses contados a partir da emissão da 

Ordem de Serviço. 

Prazo de execução 04 (quatro) meses contados a partir da emissão da 

Ordem de Serviço. 

Preposto da Contratada junto a Secretaria Francisco Luiz Moniz Barreto Pereira,  

CPF 288.815.085-91 

Engenheiro responsável pela Contratada Francisco Luiz Moniz Barreto Pereira,  

CREA BA 18825-D, CPF 288.815.085-91 

Empenho 1790 e 1793 
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GABINETE DO PREFEITO



estipuladas no Contrato, autorizado a emitir as ordens de 

serviços parciais.

Camaçari, 15 de junho de 2020

Ciente

Joselene Cardim Barbosa Souza

SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

Francisco Luiz Moniz Barreto Pereira

CBV CONSTRUTORA L

ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente Ordem de Serviço autorizamos a Empresa 

Q U E I R O Z  P I M E N T E L  S E R V I Ç O S  LT DA ,  C N PJ  

02.335.428/0001-10 ,  a iniciar a execução de 

pavimentação asfáltica em CBUQ, contemplando 

execução de sistema de drenagem de águas pluviais com 

tubos de concreto, em vias urbanas da sede, nas 

localidades Parque Real Serra Verde, Montenegro e 

Parque das Mangabas, no município de Camaçari, Bahia. 

Conforme contrato 0376/2020.

Fica designado, na função de Fiscal da Obra, o servidor 

Jeferson Costa Marinho, Engenheiro Civil, cadastro 

830999, CREA 66608-D, CPF 825.802.005-68, com os 

poderes e obrigações previstas na Lei Federal 8.666/93 e 

     

 

estipuladas no Contrato, autorizado a emitir as ordens de 

serviços parciais.

Camaçari, 15 de junho de 2020

  Ciente

Joselene Cardim Barbosa Souza

SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

Kaury Queiroz Santiago Pimentel

QUEIROZ PIMENTEL SERVIÇOS LTDA

TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2020 DO 

C O N T R ATO  N ° 0 3 8 2 / 2 0 2 0  D E  S E RV I Ç O S  D E  

CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE 

ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS RELATIVOS A FASE I 

DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA NA 

BAC I A  D O  R I O  C A M AÇ A R I ,  N O S  T R EC H O S  

DENOMINADOS DE 3,4,5,8,9,10 E 11 DO RIO 

PEDREIRAS, NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA., ENTRE 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  E A EMPRESA 

OESTE – ORGANIZAÇÃO, ESTRADAS, TOPOGRAFIA E 

ENGENHARIA LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à Av. 

Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 

Camaçari – Bahia, neste ato representado pela Secretária 

de Infraestrutura, Sra. JOSELENE CARDIM BARBOSA 

SOUZA, brasileira, portadora da carteira de identidade – 

RG nº.478162014, SSP-BA, inscrita no CIC/MF sob o n° 

577.287.805-06, doravante denominada CONTRATANTE, 

resolve modificar unilateralmente o Contrato n° 

0382/2020, que se regerá pela legislação pertinente, Lei 

Federal n° 8.666/93, com as alterações introduzidas 

posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE: TOMADA DE PREÇOS  n° 

009/2019. 

OBJETO: ALTERAÇÃO DO CNPJ

FUNDAMENTO: Realiza-se o presente Apostilamento 

n°01/2020, cujo objetivo é a alteração do Disposto no 

Caput, do instrumento inicial, incluindo o CNPJ da filial, 

sem maiores implicações na execução do Contrato.
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Nº do Processo Administrativo  01439.11.07.611.2019 

N° do Edital de Licitação Concorrência n° 036/2019 

Data da Proposta 23/01/20 

Nº do Contrato 0376/2020 

Objeto  

Execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, 

contemplando execução de sistema de drenagem de 

águas pluviais com tubos de concreto, em vias urbanas 

da sede, nas localidades Parque Real Serra Verde, 

Montenegro e Parque das Mangabas, no município de 

Camaçari, Bahia 

Data de Assinatura  20 de maio de 2020 

Valor inicial do contrato R$ 10.439.414,51 

Prazo de vigência do contrato 06 (seis) meses contados a partir da emissão da Ordem 

de Serviço. 

Prazo de execução 04 (quatro) meses contado a partir da emissão da 

Ordem de Serviço. 

Preposto da Contratada junto a Secretaria Kaury Queiroz Santiago Pimentel,  

CPF 030.788.005-20 

Engenheiro responsável pela Contratada Kaury Queiroz Santiago Pimentel,  

CREA 051529518-3,  

CPF 030.788.005-20 

Empenho 1827 e 1828 

 



Onde se lê:

CNPJ 14.713.648/001-10

Endereço: Rua Rubem Berta, 447, bairro da Pituba, 

Salvador, Bahia.

Leia-se:

CNPJ 14.713.648/0003-81

Endereço: Rua Francisco Drumond, 41, Centro, 

Camaçari, Bahia.

Camaçari, 01 de junho de 2020.

JOSELENE CARDIM BARBOSA

SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

ERRATA DA ORDEM DE SERVIÇO DO CONTRATO 

0352/2020

Na publicação do Diário Oficial 1438 de 22 de junho de 

2020, pág. 04

Onde se lê:

Leia-se:

Camaçari, 29 de junho de 2020

Joselene Cardim

Secretária da Infraestrutura

PORTARIA Nº 013/2020

DE 25 DE JUNHO DE 2020

D i s p õ e  s o b r e  a  

substituição da nomeação 

dos membros da comissão 

processante de sindicância 

da portaria nº 12 /2020de 12 

de junho de 2020.

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais, em especial das especificadas 

nos termos da Lei Orgânica do Município de 

Camaçari, Lei nº 407, de 30 de agosto de 1998; Lei 

Municipal nº 997/2009 no uso das atribuições que 

lhes são conferidas.

Considerando o dever da administração pública 

em zelar pelo interesse da coletividade e demais 

princípios norteadores que regem toda a gestão da 

res pública; 

Considerando o direito constitucional ao 

contraditório, ampla defesa e o devido processo 

legal; 

Considerando, por fim, que a autoridade que tiver 

ciência de irregularidade no serviço público é 

obrigada a promover a sua apuração imediata, 

mediante sindicância, processo administrativo 

disciplinar ou processo administrativo especial; 

Considerando a necessidade de instrução 

preparatória e informativa cujo relatório servirá de 

base a uma decisão fundamentada da 

Administração;

RESOLVE,

Art. 1º Substituir a comissão de sindicância 

constante na 

para a instrução do processo de 

sindicância nas pessoas de:

I- Débora Cristina Santana Reis – MAT. 

61001

II- José Anisio Severino Filho – MAT. 60695

Art. 2º A referida comissão processante deverá 

concluir a instrução da sindicância dentro do prazo 

de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual 

portaria nº 12 /2020 de 12 de junho 

de 2020,

III- Veradina Batista Castro – MAT. 60760
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Valor inicial do contrato R$ 7.521.609,41 

 

Valor inicial do contrato R$ 7.521.600,49 
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período, a critério da autoridade superior.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

assinatura, revogando-se as disposições em 

contrário.

Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  

DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO 

DE CAMAÇARI, EM 25 DE JUNHO DE 2020

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA

Secretária de Desenvolvimento Social e 

Cidadania

COOPERATIVA DE TRABALHO E 

SERVIÇO 00314.11.07.682.2020

, foi 

INDEFERIDO

PUBLICAÇÃO DE INDEFERIMENTO - 

CREDENCIAMENTO N.º 0004/2020 - COMPEL

 

A Comissão Central Permanente de Licitação - 

COMPEL, no uso de suas atribuições, torna público para 

conhecimento dos interessados que o requerimento de 

credenciamento da 

, Processo nº , 

CREDENCIAMENTO N.º 0004/2020, cujo objeto é 

Credenciamento de Cooperativas, Associações, 

Microempresas e pequena empresa com sede no 

Município de Camaçari com a finalidade de produção 

emergencial de Máscaras Artesanais de tecido, a serem 

distribuídas para uso pela população em situação de 

vulnerabilidade social e econômica e entre os servidores 

públicos das áreas administrativas dos órgãos do Poder 

Executivo Municipal, com fins à contenção do contágio 

do Novo Coronavírus (COVID-19), de acordo com as 

condições estabelecidas no Edital e seus anexos

 por pela empresa se recusar a assinar 

contrato. Camaçari - BA, 01 de julho de 2020. Ana Carla 

Costa Paim - Presidente em Exercício da Compel.

 RETIFICAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS DO PREGÃO 0234/2019.

 

A Comissão Central Permanente de Licitação – 

COMPEL, informa que na publicação do Extrato de 

Ata de Registro de Preços 0223/2020, oriunda do 

Pregão Eletrônico Nº 0234/2019 veiculada no Diário 

Oficial do Município n.º 1428 no dia 05/06/2020.

 

Onde se lê:

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0223/2020 – PREGÃO 

Nº 0234/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL.  OBJETO:  O 

Registro de preços para aquisição de sonda retal, sonda uretral, 

tubete ginecológico, caixa plástica porta lâminas, tubo 

siliconizado e tubo para coleta de sangue, para atender as 

Unidades de Saúde do município de Camaçari-BA. 

PROMITENTE FORNECEDOR: DE PAULI COMERCIO 

REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO LTDA.  

DATA DA ASSINATURA: 25/05/2020.  LUIZ EVANDRO 

VARGAS DUPLAT – SECRETÁRIO DA SAÚDE.
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LOTE PROMITENTE FORNECEDOR ESPECIFICAÇÃO QTDE UF 
VALOR 

UNITÁRIO (R$) 

05 

DE PAULI COMERCIO 

REPRESENTACAO IMPORTACAO E 

EXPORTAÇÃO LTDA 
  

  

SONDA URETRAL (SONDA 

DE ALIVIO),

CONFECCIONADA EM

POLIVINIL, ESTÉRIL,

ATÓXICA, TRANSPARENTE, 

FLEXÍVEL, SILICONIZADA, 

CONTENDO CONECTOR 

UNIVERSAL PARA

ADAPTAÇÃO AO

INTERMEDIÁRIO E TAMPA, 

EMBALAGEM INDIVIDUAL, 

EM PAPEL GRAU

CIRÚRGICO E FILME 

TERMOPLÁSTICO, 

ABERTURA EM PÉTALA, 

CONTENDO IMPRESSO

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 

TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, 

PROCEDÊNCIA, DATA DE 

FABRICAÇÃO, PRAZO DE 

VALIDADE, Nº DO LOTE E 

REGISTRO NO MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, TAMANHO 

CALIBRE 08.  

  

7.000 UND 0,47 

08 

SONDA URETRAL (SONDA 

DE ALIVIO),

CONFECCIONADA EM

POLIVINIL, ESTÉRIL,

ATÓXICA, TRASPARENTE, 

FLEXÍVEL, SILICONIZADA, 

CONTENDO CONECTOR 

UNIVERSAL PARA

ADAPTAÇÃO AO

INTERMEDIÁRIO E TAMPA, 

EMBALAGEM INDIVIDUAL, 

EM PAPEL GRAU

CIRÚRGICO E FILME 

TERMOPLÁSTICO, 

ABERTURA EM PÉTALA, 

CONTENDO IMPRESSO

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 

TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, 

7.000 
UND   
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Leia-se:

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0223/2020 – PREGÃO 

Nº 0234/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL.  OBJETO:  O 

Registro de preços para aquisição de sonda retal, sonda uretral, 

tubete ginecológico, caixa plástica porta lâminas, tubo 

siliconizado e tubo para coleta de sangue, para atender as 

Unidades de Saúde do município de Camaçari-BA. 

PROMITENTE FORNECEDOR: DE PAULI COMERCIO 

REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO LTDA.  

DATA DA ASSINATURA: 25/05/2020.  LUIZ EVANDRO 

VARGAS DUPLAT – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

Registro de Preços para contratação de 

empresa especializada em manutenção preventiva 

PREGÃO N.º 0088/2020 (ELETRÔNICO) – 
C O M P E L  –  AV I S O  D E  A B E R T U R A

Objeto: 

 

e corretiva com substituição/fornecimento de peças, 

partes, componentes e acessórios para 

EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS da 

Secretaria Municipal de Saúde de Camaçari. 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 

LOCAÇÃO N.º 222/2018. CONTRATANTE:  

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CONTRATADA:   

CARLA MAIA DE MELO EIRELI - ME.  DO 

OBJETO:  O presente termo aditivo tem por objeto 

alterar a Cláusula Segunda (Do Prazo)  do 

Contrato n° 222/2018; DO PRAZO: Fica 

prorrogado por mais 12 (doze) meses o prazo de 

vigência do contrato acima referido, passando, 

portanto, a partir de 19 de Junho de 2020 viger até 

19 de Junho de 2021. DO PREÇO:  O contato 

descrito acima sofrerá uma supressão temporária 

de 10% (dez por cento) em seu valor mensal, a ser 

aplicada nos meses de julho, agosto e setembro do 

corrente ano, razão pela qual o valor mensal, 

nesses meses, passará a vigorar no montante de 

R$ 36.000,000 (trinta e seis mil reais), nos demais 

meses o valor que irá vigorar é de R$ 40.000 

(quarenta mil reais). O valor global do contrato 

passa a ser R$ 468.000,00 (quatrocentos e 

sessenta e oito mil, reais). para o priodo relativo ao 

objeto desta repartição, DA RATIFICAÇÃO: 

Permanecem inalteradas e plenamente em vigor as 

demais Cláusulas e disposições do Contrato 

originário, não modificadas por este Instrumento, 

especialmente as disposições sobre o preço.  DA 

ASSINATURA: Camaçari-BA, 19 de Junho de 

2020. ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA. 

MUNICÍPIO. CARLA MAIA DE MELO EIRELI - ME. 

L O C A D O R A

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 

0248/2019. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI. CONTRATADA:  EMPRESA CBV 

Acolhimento: 16/07/2020 a partir das 08h00min; 

Abertura: 16/07/2020, às 09h00min; Disputa: 

16/07/2020, às 10h00min. (Horário Brasília).  

Edital/Informações: . 

Licitação n.º: 819188. Tel.: (71) 3621-6776/6880 – 

Pr isc i la  L ins dos Santos – Pregoei ra.

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

www.licitacoes-e.com.br
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LOTE PROMITENTE FORNECEDOR ESPECIFICAÇÃO QTDE UF 
VALOR 

UNITÁRIO (R$) 

05 

DE PAULI COMERCIO 

REPRESENTACAO IMPORTACAO E 

EXPORTAÇÃO LTDA 
  

  

SONDA URETRAL (SONDA 

DE ALIVIO),

CONFECCIONADA EM

POLIVINIL, ESTÉRIL,

ATÓXICA, TRANSPARENTE, 

FLEXÍVEL, SILICONIZADA, 

CONTENDO CONECTOR 

UNIVERSAL PARA 

ADAPTAÇÃO AO

INTERMEDIÁRIO E TAMPA, 

EMBALAGEM INDIVIDUAL, 

EM PAPEL GRAU

CIRÚRGICO E FILME 

TERMOPLÁSTICO, 

ABERTURA EM PÉTALA, 

CONTENDO IMPRESSO

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 

TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, 

PROCEDÊNCIA, DATA DE 

FABRICAÇÃO, PRAZO DE 

VALIDADE, Nº DO LOTE E 

REGISTRO NO MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, TAMANHO 

CALIBRE 08.  

  

7.000 UND 0,47 

08 

SONDA URETRAL (SONDA 

DE ALIVIO),

CONFECCIONADA EM

POLIVINIL, ESTÉRIL,

ATÓXICA, TRANSPARENTE, 

FLEXÍVEL, SILICONIZADA, 

CONTENDO CONECTOR 

UNIVERSAL PARA

ADAPTAÇÃO AO

INTERMEDIÁRIO E TAMPA, 

EMBALAGEM INDIVIDUAL, 

EM PAPEL GRAU

CIRÚRGICO E FILME 

TERMOPLÁSTICO, 

ABERTURA EM PÉTALA, 

CONTENDO IMPRESSO

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 

TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, 

7.000 
UND  0,51 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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CONSTRUTORA LTDA. DO OBJETO: Este Termo 

Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta do 

Contrato n° 0248/2019; DO PRAZO: Fica 
prorrogado por mais 06 (seis) meses o prazo de 
vigência do contrato acima referido, passando, 
portanto, a partir de 04 de Julho de 2020 
passará a viger até 04 de janeiro de 2021. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e 
plenamente em vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário, não 
mod i f i cadas  po r  es te  I ns t rumen to ,  
especialmente as disposições sobre o preço.  
DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 18 de Junho 
de 2020. JOSELENE CARDIM BARBOSA 
S O U Z A M U N I C Í P I O .  E M P R E S A C B V  

CONSTRUTORA LTDA.

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 0070/2017. CONTRATANTE: 

M U N I C Í P I O  D E  C A M A Ç A R I .  C O N T R ATA D O :   

CONSÓRCIO ILUMINA CAMAÇARI.  DO OBJETO: Este 

Termo Aditivo tem por finalidade alterar a CLÁUSULA 

QUINTA do Contrato nº 0070/2017; DO PRAZO: O 

contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado 

por 12 (doze) meses, de modo que, a partir de 14 de 

Junho de 2020, passará a viger até 14 de junho de 2021.  

DO PREÇO: Por força deste instrumento, fica mantido o 

preço global no valor de R$9.426.646,65 (nove milhões, 

quatrocentos e vinte e seis mil, seiscentos e quarenta e 

seis reais e sessenta e cinco centavos ). Fica mantida a 

forma de pagamento prevista no bojo do contrato 

original. Os recursos financeiros para pagamento das 

despesas decorrentes do presente termo aditivo 

correrão por conta da Ação 4032; Elemento de Despesa 

33.90.39 e Fonte 0100.000.  DA RATIFICAÇÃO: 

Permanecem inalteradas e plenamente em vigor as 

demais Cláusulas e disposições do Contrato Originário e 

posteriores Termos Aditivos não modificada por este 

Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 12 de junho 

de 2020. ARMANDO BRIGHT MANÇUR FILHO. 

MUNICÍPIO. CONSÓRCIO ILUMINA CAMAÇARI. 

CONTRATADO.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE ACORDO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATANTE: MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI. CONVENENTE: BANCO BMG S.A.  DO 
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por escopo 
prorrogar por mais 24 (vinte e quatro) meses a vigência 
do TERMO DE ACORDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;  
DO PRAZO: O prazo de prorrogação do instrumento 

original será de 24 (vinte e quatro) meses, contados a 
partir do dia 05 de março de 2020 até 05 de março  de 
2022. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em 
pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do 
contrato originário não modificadas por este 
Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 28 de 
fevereiro de 2020. ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA 
SILVA. MUNICÍPIO. BANCO BMG S.A. CONVENENTE.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0219/2018. 

CO N T R ATA N T E :   M U N I C Í P I O  D E  C A M AÇ A R I .  

CONTRATADA:  EMPRESA RADIAL TRANSPORTE DE 

VEÍCULOS E CARGAS LTDA.  DO OBJETO: Este Termo Aditivo 

tem por finalidade alterar a CLÁUSULA QUINTA do Contrato 

nº 0219/2018;  DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula 

anterior fica prorrogado por 12 (doze) meses, de modo que, 

a partir de 19 de Junho de 2020,passará a vige raté 19 de 

junho de 2021; DO PREÇO: Por força deste instrumento, 

fica mantido o preço global, proporcional ao período ora 

aditado, no valor de R$9.849.689,52 (nove milhões, 

oitocentos e quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta e 

nove reais e cinquenta e dois centavos). Fica mantida a 

forma de pagamento prevista no bojo do contrato original;  

DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e plenamente 

em vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 

Originário e termo aditivo não modificadas por este 

Instrumento, especialmente as disposições sobre o preço, 

renunciando expressamente ao reajuste previsto na 

Cláusula Terceira, parágrafo único, do Contrato Nº 

0219/2018; DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 19 de junho de 

2020. NEURILENE MARTINS RIBEIRO. MUNICÍPIO. 

EMPRESA RADIAL TRANSPORTE DE VEÍCULOS E CARGAS 

LTDA. CONTRATADA.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0335/2019. 

CO N T R ATA N T E :   M U N I C Í P I O  D E  C A M AÇ A R I .  

CONTRATADA:  GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E 

SERVIÇOS.  DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 

finalidade alterar a CLÁUSULA QUINTA do Contrato nº 

0335/2019;  DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula 

anterior fica prorrogado por 12 (doze) meses, de modo que, 

a partir de 08 de Julho de 2020,passará a vige raté 08 de 

julho de 2021; DO PREÇO: Ficam mantidas as condições 

negociais do pacto ora aditado, especialmente as 

disposições sobre o preço estipulado pelo contrato nº 

335/2019, não sendo devido qualquer reajuste durante o 

prazo de vigência especificado na Cláusula anterior, 

renunciando a parte a qualquer tipo de atualização de 

valores contratuais.  Fica mantida a forma de pagamento 
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prevista no bojo do contrato original;  Os recursos 

financeiros para pagamento das despesas decorrentes do 

presente termo aditivo correrão por conta da Ação 4050; 

Elemento de Despesa 33.90.39 e Fonte 0100.000.  DA 

RATIFICAÇÃO:  Permanecem inalteradas e plenamente em 

vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 

Originário e posteriores Termos Aditivos não modificada 

por este Instrumento; DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 08 

de junho de 2020. ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA. 

MUNICÍPIO. GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E 

SERVIÇOS.  CONTRATADA.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0353/2019. 

CO N T R ATA N T E :   M U N I C Í P I O  D E  C A M AÇ A R I .  

CONTRATADA:  EMPRESA JM DOS SANTOS FILHO.  DO 

OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a 

CLÁUSULA TERCEIRA do Contrato nº 0353/2019;  DO 

PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 

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

25 de Julho de 2020,passará a vige raté 25 de julho de 

2021; DO PREÇO: Fica mantido o preço global no valor de 

R$ 1.782.771.00, ( hum, milhão, setecentos e oitenta e dois 

mil, setecentos e um reais).  Fica mantida a forma de 

pagamento prevista no bojo do contrato original;  Os 

recursos financeiros para pagamento das despesas 

decorrentes do presente termo aditivo correrão por conta 

da Ação 4050; Elemento de Despesa 33.90.32.00 e Fonte 

0100.000.  DA RATIFICAÇÃO:  Permanecem inalteradas e 

plenamente em vigor as demais Cláusulas e disposições do 

Contrato Originário e posteriores Termos Aditivos não 

modificada por este Instrumento, especialmente as 

diposições sobre o preço, renunciando expressamente ao 

reajuste na Cláusula Quarta, § 4º, do Contrato nº 353/2019; 

DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 24 de junho de 2020. 

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA. MUNICÍPIO. JM 

DOS SANTOS FILHO.  CONTRATADA.

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO N° 0099/2017. CONTRATANTE: MUNICÍPIO 

DE CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA NATURALLE 

TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. DO OBJETO:  Este 

Termo Aditivo tem por finalidade alterar a CLÁUSULAS 

TERCEIRA E QUINTA do Contrato nº 0099/2017, DO 

PRAZO:  O contrato descrito na cláusula anterior fica 

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

de 01 de Julho de 2020, passará a viger até 01 de Julho de 

2021. DO PREÇO:  O valor do referido contrato é de R$ 

84.979.581,28 ( oitenta e quatro milhões, novecentos e 

setenta e nove mil, quinhentos e oitenta e um reais e 

vinte e oito centavos), devendo ser reajustado com base 

no do IGPM dos últimos 12 (doze) meses, conforme 

prevê a Cláusula Terceira do Contrato original, ficando o 

valor global do Contrato em R$ 89.024.083,24 (oitenta e 

nove milhões, vinte e quatro mil,  oitenta e três reais e 

vinte e quatro centavos), proporcional ao período ora 

prorrogado. Fica mantida a forma de pagamento prevista 

no bojo do contrato original. DA RATIFICAÇÃO: 

Permanecem inalteradas e plenamente em vigor as 

demais Cláusulas e disposições do Contrato Originário e 

posteriores Termos Aditivos não modificada por este 

Instrumento. DA ASSINATURA:Camaçari, 29 de Junho de 

2020. ARMANDO BRIGHT MANÇUR FILHO. MUNICÍPIO. 

CONSÓRCIO ILUMINA CAMAÇARI. CONTRATADO.

                                                                         

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE 

I N V E S T I M E N T O S  –  2 0 2 0

Aos quatro dias do mês de junho 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 de JOSÉ CARLOS DE MORAES, CAROLINA 

GONZAGA, TIAGO SANTOS e CRISTIANO PICOLLO, 

representantes da ASSET do Banco Bradesco. A teor do 

art. 15 da Portaria n° 111/2019, após verificação do 

quórum legal para instalação, foi estabelecida a seguinte 



Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quinta-feira
02 de Julho de 2020 - Ano XVII

Nº 1446 - Pagina. 09 de 19

pauta: a) call com os representantes da ASSET do Banco 

Bradesco; e b) o que ocorrer. Aberta a reunião, o gestor 

de recursos e membro nato do Comitê de Investimentos, 

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, 

registrou a participação dos representantes da ASSET do 

Banco Bradesco, os quais foram convidados para 

apresentar o atual cenário econômico e as projeções de 

mercado. Em seguida, concedeu a palavra ao executivo 

CRISTIANO PICOLLO, o qual, na oportunidade, teceu 

breves considerações sobre o mercado financeiro 

interno e externo, ressaltando os desafios que devem ser 

enfrentados pelos RPPSs no atual cenário econômico, 

bem como as projeções do mercado brasileiro para o ano 

de 2020, a saber: PIB de -7,6%; IPCA de 1,6%; Selic de 

2,25% e Câmbio de R$ 5,70 até o final do ano. Discorreu 

que tais projeções foram elaboradas sem a cogitação de 

eventual impeachment do presidente da República, Jair 

Messias Bolsonaro, justificando que não se mostra 

razoável e tampouco provável a ocorrência desse fato 

político com base em uma pesquisa de popularidade que 

demonstra a média de 50% de aprovação do governo no 

período do mês de maio/2020. Seguiu discorrendo que 

alguns países já estão saindo da quarentena, e que os 

Estados Unidos da América (EUA) apresentam PIB de -

6,9, a Zona do Euro -8,3 e a China 1,7, enquanto que o 

Brasil apresenta PIB de -7,6%, sendo que a cada 30 

(trinta) dias de quarentena equivale o impacto de -1,8 

p.p. no PIB ao ano, o que não é bom para a economia, 

uma vez que a dívida bruta continua crescendo, estando 

já no patamar de 97,7% em 2020, fazendo-se, portanto, 

necessária a continuidade das reformas após a atual 

crise. Dito isso, falou sobre o modelo do câmbio 

brasileiro, ressaltando que o risco-Brasil subiu em 

comparação a outros países emergentes mesmo tendo 

melhores condições de mercado. Em seguida, passou a 

apresentar, através de gráficos, o comportamento das 

curvas e posições de papéis de renda fixa, demonstrando 

que nas taxas pré-fixadas houve um aumento de 

inclinação da curva de juros, sendo que o mais curto 

fechou pela pressão dos novos cortes de juros e a mais 

longa abriu pelo risco fiscal devido ao aumento dos 

gastos pelo governo, e que os juros reais abriram 

expressivamente em curto prazo, o que demonstra uma 

queda da expectativa da inflação. Com isso, alegou que 

os RPPSs podem investir em IMAB e IMAB5+ visando o 

longo prazo, ao tempo em que apresentou a grade de 

fundos de renda fixa e multimercados do Bradesco, entre 

eles, a título de exemplo, o Fundo Multimercado 

Bradesco Macro Institucional que está rendendo 196% 

do CDI, o Fundo Bradesco FI Renda Fixa IDKA PRÉ2, o 

Fundo Bradesco Renda Fixa Alocação Dinâmica, o Fundo 

Bradesco Institucional FIC Renda Fixa IMA-B5 e o Fundo 

Bradesco Renda Fixa Nilo, sendo este último sugerido 

pelo executivo para investimentos. Com uso da palavra, o 

gestor de recursos, após avaliar o portfólio do Fundo 

Bradesco Renda Fixa Alocação Dinâmica, indagou se o 

mesmo possui perspectiva de melhorar sua 

performance, visto a baixa rentabilidade em comparação 

a outros fundos. Em resposta ao quanto indagado, o 

executivo alegou que o referido fundo possui condições 

de melhorar os resultados e ultrapassar os rendimentos 

dos concorrentes com outras estratégias, e que, 

inclusive, a remuneração dos seus gestores está 

condicionada à performance do fundo. Ao pedir a 

palavra, a convidada CAROLINA GONZAGA, também 

representante da ASSET do Banco Bradesco, informou 

que o banco está reestruturando todos os fundos da 

casa, sendo que atualmente possui dois fundos 

disponíveis com perfil de investimentos no exterior, 

sendo eles: BDR e S&P 500, que são enquadrados no art. 

8°. Retomando a palavra, sobre o seguimento de renda 

variável, o executivo CRISTIANO PICOLLO falou sobre a 

estratégia de diversificar os investimentos, no sentido de 

combinar setores que estão otimistas no mercado. 

Discorreu que a visão do Bradesco é cautelosa diante da 

baixa visibilidade da extensão do impacto do 

“coronavírus” sobre o mercado, fazendo com que opte 

pela redução de riscos, com preferência por empresas de 
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maior qualidade e previsibilidade de lucros, incluindo-se 

o pagamento de dividendos. Seguiu discorrendo que, 

não obstante a economia esteja em ritmo lento de 

recuperação e com perspectiva de recessão, o cenário 

interno demonstra-se positivo para investimentos, com 

aumento de fluxo de investidores, aumento de voluation 

da Bovespa para níveis atrativos e novos cortes de juros 

esperados para o curto prazo. Dito isso, apresentou a 

grade de fundos de renda variável do Bradesco, estando 

entre eles, a título de exemplo, o Fundo Bradesco FI 

Ações Dividendos, o Fundo Bradesco FI Ações MID 

SMALL CAPS, o Fundo Bradesco FI Ações Selection, o 

Fundo Bradesco FIC Ações Institucional IBRX Alpha e o 

Fundo Bradesco FIA Ibovespa Plus. Com uso da fala, o 

economista DIEGO SILVA DE SOUZA perguntou se o 

Fundo Bradesco FIC Ações Institucional IBRX Alpha seria 

uma aposta para os RPPSs. Em resposta, o executivo 

informou que o referido fundo seria uma boa estratégia 

de alocação por ser bastante diversificado, mas, no 

entanto, sugeriu o Fundo Bradesco FI Ações MID SMALL 

CAPS, por ser um fundo mais defensivo. Dando 

prosseguimento à reunião, o gestor de recursos 

observou que o Banco Bradesco tem se mostrado um 

pouco pessimista com o câmbio, indicando o valor de R$ 

5,70 até o final do ano, pelo que diferencia-se das 

projeções de outras instituições financeiras que indicam 

o valor entre R$5,40 a R$5,50. Observou ainda que, se o 

ISSM for seguir como indicador o CDI, possivelmente não 

baterá a meta atuarial, revelando-se, portanto, 

necessárias outras estratégias de investimentos, a 

exemplo de investimentos em bolsas do exterior, sendo, 

todavia, indispensável a respectiva proteção cambial. Ao 

pedir a palavra, o executivo CRISTIANO PICOLLO 

ponderou que quem se preocupa com o nível do câmbio 

nunca investe no exterior por achar que a moeda não 

está com o valor baixo, sendo, na verdade, uma mera 

questão psicológica, uma vez que o investimento no 

exterior deve ser razoável e proporcional ao 

investimento local. Com a palavra, o gestor de recursos 

pediu a colaboração da ASSET Banco Bradesco para o 

credenciamento dos seus fundos até o dia 30 de junho, 

na forma do Edital 002/2020. Na oportunidade, 

CAROLINA GONZAGA informou que recebeu a proposta 

de credenciamento e já está providenciando a respectiva 

documentação, bem como encaminhará ao Comitê de 

Investimentos as informações dos fundos que se 

enquadram no perfil do RPPS. Por fim, o gestor de 

recursos informou que, em razão da presente reunião ser 

realizada por videoconferência, estando cada 

participante em local distinto, inclusive fora do município 

de Camaçari, como no caso dos representantes da ASSET 

do Banco Bradesco, ficarão dispensadas as assinaturas 

de JOSÉ CARLOS DE MORAES, CAROLINA GONZAGA, 

TIAGO SANTOS e CRISTIANO PICOLLO, 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 - Convidada

Isis Lobo de Souza

Assessora Especial I -Convidada
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Diego Silva de Souza

Analista em Seguro social – Economia

Convidado

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE 

INVESTIMENTOS – 2020

Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e 

vinte, às 15h00min, 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, 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) 

aprovação das atas das 17°, 18° e 19° reuniões 

extraordinárias; b) atualização acerca do cenário 

macroeconômico das expectativas de mercado; c) 

atualização acerca do comportamento da carteira de 

investimentos; d) apresentação dos pareceres 

relacionados aos investimentos propostos para o mês 

em curso com indicações de estratégias a serem 

seguidas pelo ISSM; e) 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; f) decisão 

sobre resgastes necessários para o pagamento dos 

benefícios previdenciários e demais execuções 

orçamentárias; g) decisão sobre a aplicação dos novos 

recursos a serem repassados; e h) 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 17°, 18° e 19° 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, 

passando para o segundo item da pauta, b) atualização 

acerca do cenário macroeconômico das expectativas de 

mercado, o gestor de recursos teceu breves comentários 

sobre o atual cenário econômico, discorrendo sobre a 

volatilidade da bolsa de valores e sobre mais um possível 

corte da taxa Selic na ordem de 0,75 pontos pelo 

COPOM, o que torna necessária a manutenção do 

portfólio do ISSM em fundos de investimentos que não 

possuam vinculação direta à referida taxa e em fundos 

que possuam crédito privado, a fim de alcançar à meta 

atual. Discorreu ainda sobre a recuperação gradativa da 

carteira do ISSM, ressaltando os aspectos financeiros 

decorrentes da volatilidade do mercado financeiro, da 

pandemia da Covid-19 e da crise política instalada no 

Brasil. Na ocasião, corroborando com sua fala, a 

convidada ISIS LOBO DE SOUZA pediu a palavra para falar 

sobre a instabilidade das bolsas de valores de vários 

países do mundo em razão de uma possível segunda 

onda de proliferação da Covid-19, destacando que a 

bolsa norte-americana foi a única que, em comparação 

com as demais bolsas, incluindo-se a brasileira, fechou 

positiva na data de ontem, dia 16/06, o que, portanto, 

reforça a estratégia já estudada pelo Comitê de investir 

na bolsa norte-americana, a corroborar com a tese dos 

especial istas f inanceiros que apontam uma 

desvalorização crescente da moeda real em face do 

dólar, levando em consideração as tensões políticas e 

institucionais entre os Poderes da República do Brasil, 

tornando a crise política mais prejudicial ao mercado do 

que a crise sanitária do país. Em concordância com a fala 
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de sua antecessora, o gestor de recursos demonstrou 

através de gráficos que, não obstante a crise financeira 

esteja assolando várias economias mundiais, a bolsa 

norte-americana tem se destacado com uma melhor 

performance, com indicativos de recuperação. No 

entanto, aduziu que neste momento não é possível 

investir em fundos vinculados à bolsa norte-americana, 

uma vez que ainda não foi concluído o processo de 

credenciamento de novos fundos com tal perfil. 

A d e m a i s ,  l e m b r o u  q u e  q u a n d o  h o u v e r  o  

credenciamento de tais fundos, o ISSM não poderá 

investir valor superior a R$ 2 milhões em cada fundo 

credenciado em razão do óbice constante na Política de 

Investimentos, sendo, portanto, necessária a 

autorização do Conselho Administrativo e Previdenciário 

do ISSM para a realização de um aporte superior ao 

limite previsto no referido regramento jurídico. Dito isso, 

ainda estando em pauta o cenário macroeconômico, foi 

concedida a palavra ao membro CARLOS HENRIQUE DA 

ROCHA SANTOS, o qual, na oportunidade, relatou que a 

saída do secretário do Tesouro Nacional, Mansueto 

Almeida, não foi bem vista pelo mercado financeiro, uma 

vez que o mesmo era responsável pela saúde fiscal do 

atual governo e defendia o controle dos gastos públicos. 

No que diz respeito ao cenário exterior, aduziu que foi 

anunciado pelo banco central dos Estados Unidos da 

América (EUA) que a retomada da economia será mais 

lenta do que a esperada, como também aduziu que o 

novo cenário de conflito formado entre a Coréia do Sul e 

a Coréia do Norte, além do conflito entre a China e Índia, 

impactará o mercado financeiro mundial. Ao retomar a 

palavra, o gestor de recursos falou sobre a contribuição 

dada à economia brasileira pelo ex-secretário Mansueto 

Almeida, citando como exemplo a Lei Complementar nº 

173, de 27 de maio de 2020, que, dentre outras medidas, 

congelou a concessão de qualquer vantagem aos 

servidores públicos, proibiu a realização de novas 

contratações e a realização de concurso público até 

31/12/2021, revelando-se uma verdadeira medida de 

austeridade e controle dos gastos públicos. Concedida a 

palavra ao presidente do Comitê de Investimentos, 

DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, o mesmo teceu 

breves considerações sobre o atual cenário financeiro 

mundial que, nas suas palavras, “teve uma sequência de 

altas expressivas desde o final do mês de abril/2020” Sic. 

Em seguida, discorreu sobre as expectativas dos 

investidores acerca da economia global, a qual, em tese, 

teria uma suposta recuperação em forma de “V” depois 

da pandemia, levando em consideração, dentre outros 

motivos, a injeção de liquidez jamais vista dos bancos 

centrais para incentivar as economias, os juros 

praticamente em patamar zero, fazendo com que os 

investidores busquem por retornos em ativos reais, a 

retomada gradual das economias, a expectativa da 

vacina para imunizar a população do novo “coronavírus” 

e a divulgação dos dados inesperados da criação de 

aproximadamente 2,5 milhões de empregos nos EUA. No 

entanto, ressaltou que desde o último feriado de Corpus 

Christis (dia 11 de junho de 2020) os mercados de risco 

voltaram a apresentar queda com as novas evidências de 

uma segunda onda do “coronavírus”, tendo em vista que 

em metade dos estados americanos estão ressurgindo 

casos de Covid-19, bem como em Pequim vários casos 

têm sido confirmados, o que têm levantado 

preocupações com o eventual ressurgimento da 

pandemia na China. Discorreu que nessa última terça-

feira, dia 16/06, os mercados de ações internacionais 

reagiram bem a expectativa do anúncio do presidente 

dos EUA de um pacote de investimentos em 

infraestrutura de quase  1 trilhão para impulsionar a 

maior economia do mundo. Seguiu discorrendo que o 

Brasil tem acompanhado essa tendência de alta mundial, 

haja vista o seu principal índice da bolsa de valores que 

retomou os 93.531 pontos na data de ontem, dia 16/06, 

acumulando no mês uma valorização de 7,00%, em que 

pese o declínio registrado seja de -19,12 % no ano de 

2020. Em relação à disseminação do “coronavírus”, 

informou que os dados mais recentes do contágio 

USD
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indicam aproximadamente 8,134 milhões de pessoas 

infectadas no mundo, já totalizando o montante de mais 

de 439 mil óbitos. Informou ainda que o número de 

contágios e óbitos no Brasil segue avançando, porém 

com sinais de estabilidade, muito embora ontem tenha 

sido registrada a segunda maior alta do número de 

mortes, notadamente 1.338 nas últimas 24 horas, já 

totalizando mais de 928 mil infectados e 45 mil óbitos. 

Ademais, aduziu que os efeitos da pandemia sobre a 

economia brasileira continuam fazendo os economistas 

aprofundarem os cortes nas projeções para o PIB em 

2020, ressaltando que um estudo da Fundação Getúlio 

Vargas (FGV), cruzando previsões do FMI com edições 

mais recentes do boletim Focus, aponta que a retomada 

do crescimento do Brasil após a crise provocada pela 

pandemia será mais lenta do que 90% dos países, em 

razão das medidas descoordenadas contra a pandemia 

no país que farão com que as restrições durem mais, 

prejudicando a recuperação econômica, sendo que, na 

América do Sul, apenas a Venezuela terá um resultado 

pior. Ainda sobre o cenário macroeconômico, o 

presidente passou a discorrer sobre as projeções 

constantes do Relatório de Mercado Focus divulgado em 

15 de junho de 2020, informando que a expectativa para 

o PIB deste ano é de retração de -6,51%, chegando assim 

a décima oitava semana seguida de reajuste para baixo; o 

BACEN deve cortar 0,75 pontos percentuais da taxa Selic 

na reunião de hoje, levando a taxa Selic dos atuais 3,00% 

para 2,25% e estacionando nesse patamar até dezembro 

deste ano; e o IPCA deve encerrar o ano em 1,60%, 

projeção de ajuste para cima ante 1,53% do relatório da 

semana anterior, embora o resultado ainda fique 

distante da meta de inflação fixada pelo CMN para este 

ano, que é de 4,00%. Sobre o cenário político nacional, 

falou da tensão entre os Poderes da República, 

ressaltando que o presidente Jair Bolsonaro deve tomar 

uma decisão sobre a saída ou não do ministro da 

Educação, Abraham Weintraub, que participou neste 

último domingo de um ato atentatório contra o Supremo 

Tribunal Federal (STF). Discorreu que o aludido ministro 

da Educação faz parte do inquérito das “fake news” que 

apura notícias fraudulentas, ofensas e ameaças ao STF e 

seus ministros, e que, enquanto a ala ideológica 

bolsonarista está solidária ao ministro, integrantes da ala 

militar e aliados políticos insistem em sua demissão para 

pacificar a relação do governo com o STF. Também 

discorreu que outra tensão entre os Poderes Executivo e 

Judiciário consiste na autorização do ministro Alexandre 

de Moraes, do STF, a pedido da PGR, da quebra de sigilo 

bancário de dez deputados e um senador que são 

apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, nos autos do 

inquérito que investiga atos antidemocráticos, 

organização e financiamento de ataques contra o STF e o 

Congresso Nacional em defesa de um golpe militar no 

Brasil. Ressaltou que o objetivo do inquérito, no qual já 

foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão, é 

descobrir a origem dos recursos e a estrutura de 

f i n a n c i a m e nto  d o s  g r u p o s  q u e  p ro m ove m  

manifestações contra o Congresso Nacional e o STF. Para 

além disso, o presidente falou sobre as medidas do 

governo para tentar conter demissões durante a crise 

econômica, aduzindo que o mesmo deve prorrogar por 

mais quatro meses os efeitos da Medida Provisória n° 

936/2020 que autoriza as empresas a negociarem 

diretamente com seus empregados a suspensão do 

contrato de trabalho e a redução da jornada e salário. 

Aduziu ainda que na próxima semana o Senado Federal 

deve votar o marco regulatório do setor de saneamento, 

texto que já foi aprovado na Câmara Federal, cujo 

objetivo é centralizar a regulação dos serviços de 

saneamento na esfera federal, reduzir as deficiências dos 

serviços públicos nesse setor que é considerado o mais 

atrasado da infraestrutura brasileira e facilitar a 

privatização de estatais do saneamento, medida que 

pode incentivar investimentos nesse seguimento, 

sobretudo da iniciativa privada, uma vez que diversas 

empresas estrangeiras que perderam espaço diante da 

reestatização do saneamento em diversas partes do 
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mundo já estão de olho na evolução do novo modelo 

econômico. Prosseguiu discorrendo que apesar do 

Programa de Apoio às Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte – Pronampe – ter sido aprovado pelo 

Congresso em 25 de abril e sancionado em 19 de maio do 

corrente ano, o crédito para as micros e pequenas 

empresas está parado nos bancos, os quais estão 

cobrando taxas altas e várias garantias para a liberação 

dos recursos financeiros, não obstante já se tenha 

passado mais de 70 dias do início da crise. No entanto, 

ressaltou que a Caixa Econômica começou a operar o 

Pronampe ontem, dia 16/06, e promete destravar o 

crédito para as micros e pequenas empresas brasileiras 

que não estão conseguindo se financiar no sistema 

bancário, e que o BNDES vai disponibilizar até R$ 2 

bilhões para empresas de grande porte atuarem como 

“ancoras”, fornecendo capital de giro para seus 

fornecedores e clientes, medida esta que visa atender os 

pequenos negócios que não conseguiram acessar às 

linhas de crédito do Pronampe. Com o retorno da 

palavra, o gestor de recursos, em concordância com a 

fala do presidente do Comitê de Investimentos, informou 

que obteve informações de que, com a queda da taxa 

Selic, as empresas que operam na bolsa de valores estão 

pagando dividendos superiores à referida taxa, e que as 

vendas do varejo caíram 16,8% no mês de abril/2020, 

segundo dados do IBGE, trazendo repercussões para a 

inflação, que no mês de maio/2020 registrou uma 

deflação do IPCA na ordem de -0,38%, sendo a maior 

deflação desde 1980, conforme relatório da SMI 

Consultoria. Dando continuidade à reunião, passando 

para o terceiro item da pauta, c) atualização acerca do 

comportamento da carteira de investimentos, o gestor 

de recursos apresentou o resultado de 1,71% de 

rentabilidade da carteira no mês de maio/2020, 

enquanto que o CDI rendeu 0,24%, o que, portanto, 

representa 714% do CDI. Ressaltou que se todos os 

investimentos fossem realizados em renda fixa não se 

teria obtido um bom resultado, uma vez que, a título de 

exemplo, o benchmark IMA rendeu apenas 1,02%, ou 

seja, bem  abaixo da rentabilidade obtida pelo ISSM no 

referido período. Assim sendo, discorreu que percebe 

uma recuperação da carteira de investimentos com a 

performance dos fundos de renda variável, os quais 

contribuíram significativamente para o resultado de R$ 

6.043.945,20 de rentabilidade no referido mês, 

notadamente na ordem de R$ 3.235.831,97, o que, 

portanto, demonstra que foi acertada a estratégia do 

Comitê de Investimentos de não retirar os recursos desse 

seguimento quando no momento da queda abrupta da 

bolsa de valores, visto que os recursos estão sendo 

recuperados paulatinamente. Sobre a renda fixa, o 

gestor de recursos destacou a boa performance do 

Fundo de Gestão Ativa da Caixa Econômica Federal em 

comparação com os demais fundos, ressaltando, no 

entanto, que todos eles estão melhorando a 

rentabilidade, destacando-se a excelente rentabilidade 

do IRF-M1+ que acumula um retorno de R$ 

1.100.000,00. Dito isso, discorreu que no mês de 

maio/2020 os resgates foram superiores aos valores das 

aplicações, sendo as aplicações na ordem de R$ 

3.704.249,95 e os resgates na ordem de R$ 8.113.780,50, 

resultando um saldo de –R$4.409.530,55. Prosseguiu 

discorrendo que o valor das aludidas aplicações reflete a 

ausência de repasse da contribuição patronal em razão 

da legislação local e da Lei Complementar nº 173, de 27 

de maio de 2020, que suspenderam a exigibilidade do 

repasse patronal durante o período da pandemia. No 

entanto, ressaltou que o ISSM possui recursos suficientes 

para honrar seus compromissos até o final da reportada 

crise sanitária. Concedida a palavra ao presidente do 

Comitê de Investimentos, o mesmo apresentou a 

performance da carteira do ISSM referente ao mês de 

maio/2020, informando que a meta atuarial para o dito 

período foi de 0,10%, ao passo que a rentabilidade da 

carteira alcançou 1,71%, com destaque para o fundo IRF-

M1+ da Caixa Econômica Federal que obteve a 

rentabilidade de 1,89% no mês, fundo este que 
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representa 12% do PL do ISSM. Em seguida, discorreu 

sobre a importância dos fundos de ações que 

representam 15% do PL, ressaltando que o Ibovespa 

acumulou uma valorização de 8,57% no mês e que a 

decisão de manter a exposição da carteira do ISSM em 

renda variável tem sido importante tanto para recuperar 

a desvalorização acentuada da carteira ocorrida no mês 

de março/2020 quanto para o alcance da meta atuarial, 

com expectativa de que a longo prazo a performance 

desse seguimento seja melhor do que os investimentos 

em renda fixa. Ao pedir a palavra, o membro TIAGO 

CACIM D'ERRICO falou sobre a importância de manter a 

posição da carteira em renda variável, levando em 

consideração os índices de valorização do Ibovespa, que 

no mês de abril/2020 foi na ordem 10,25%, maio/2020 

em 8,57% e junho/2020 indica um percentual positivo. 

Passando para o quarto item da pauta, d) apresentação 

dos pareceres relacionados aos investimentos 

propostos para o mês em curso com indicações de 

estratégias a serem seguidas pelo ISSM, o gestor de 

recursos sugeriu a manutenção da estratégia adotada 

desde o início do ano, no sentido de manter a posição da 

carteira de investimentos até que novos fundos 

vinculados à bolsa norte-americana sejam credenciados, 

para então avaliar uma eventual mudança na estratégia 

de investimentos. Com a palavra, o presidente do Comitê 

informou que a recomendação da Consultoria SMI é no 

sentido de aumentar o posicionamento em fundos 

atrelados ao IRF-M1+, zerando a posição em fundos IMA-

B5+ para aproveitar o momento dos incentivos trazidos 

pelos governos com injeção de liquidez, uma vez que a 

inflação deve demorar a retornar devido a grande 

ociosidade da indústria, das relações políticas 

conturbadas e das despesas decorrentes da pandemia 

que interferem diretamente em juros longos, que é o 

caso do IMA-B5+. Dito isso, o presidente, corroborando 

com a fala do gestor de recursos, sugeriu a manutenção 

da carteira do ISSM, levando em consideração que o 

Instituto não dispõe de posição em fundos IMA-B5+ e já 

possui uma exposição de 12% do PL em fundos IRF-M1+. 

Ao pedir a palavra, o economista DIEGO SILVA DE SOUZA 

alegou que a recomendação da SMI Consultoria se 

coaduna com a última informação do indicador IMA-B5+ 

que fechou em quase 3% e que agora está começando a 

devolver rendimentos, sendo, no entanto, necessário 

observar se o referido indicador manterá a mesma 

rentabilidade no próximo mês, para, eventualmente, 

aumentar a exposição de recursos nesse seguimento. 

Com a palavra, o gestor de recursos informou que 46% do 

PL do ISSM estão alocados em fundos de gestão ativa de 

renda fixa, os quais possuem bastante papéis de IRF-

M1+, e que 12% do PL do ISSM já estão alocados no 

referido seguimento e apenas R$ 30 milhões do PL estão 

alocados em IRF-M1, o que, portanto, revela-se 

temerária a realocação de recursos do IRF-M1 para IRF-

M1+, uma vez que este possui um histórico de alta 

volatilidade e o ISSM possui poucos recursos no IRF-M1, 

o que foi concorde pelos participantes. Passando para o 

quinto item da pauta, e) 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, os membros do Comitê decidiram, 

por unanimidade, manter a posição atual da carteira de 

investimentos. Em seguida, passado ao sexto item da 

pauta, a saber, f) decisão sobre resgastes necessários 

para o pagamento dos benefícios previdenciários e 

demais execuções orçamentárias, o Comitê de 

Investimentos ratificou a decisão adotada na ata da 18° 

reunião extraordinária, no sentido de realizar o 

pagamento da folha do mês de junho/2020 com os 

recursos do benchmark IRF-M1. Ato contínuo, colocado 

em discussão o sétimo item da pauta, g) 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, ressalvando-se a 
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possibilidade de realizar aplicação de recursos em 

fundos multimercados vinculados à bolsa norte-

americana quando ocorrer a conclusão dos respectivos 

credenciamentos, oportunidade em que o Comitê 

deliberará os valores e quais serão os fundos que 

receberão os aludidos aportes. Por fim, no último item 

da pauta, g) o que ocorrer, o gestor de recursos falou 

sobre a necessidade de conclusão do processo de 

credenciamento das instituições financeiras, as quais 

não poderão receber recursos do Instituto a partir do dia 

01/07 se não estiverem devidamente credenciadas, 

ficando, desde já, agendada a aproxima reunião do 

Comitê de Investimentos para o dia 23/06, às 15h, para 

análise e deliberação dos processos de credenciamentos 

em curso. Dito isso, o gestor de recursos informou que no 

dia 24/06, às 09h, será realizada uma audiência pública 

pela Câmara Municipal de Camaçari, por meio de 

videoconferência, para a prestação de contas do ISSM, 

ocasião em que os membros e convidados do Comitê 

poderão participar, devendo, para tanto, acessar o link 

que será previamente disponibilizado pela citada Casa 

Legislativa. 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 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ 

DE INVESTIMENTOS – 2020

Aos quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e 

vinte, às 14h48min, 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) 

pagamento da primeira parcela do 13° salário e da folha 

do mês de junho/2020; 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 relatando sobre a 

necessidade de acompanhar o calendário municipal de 

pagamento da folha dos servidores da Administração 

Direta, que normalmente é antecipado no mês de junho, 

uma vez que o ISSM, por força de lei, deve pagar os 

benefícios previdenciários com, no mínimo, um dia de 

antecedência da data prevista para o pagamento dos 

salários dos servidores ativos. Prosseguiu relatando que 

após monitoramento da carteira de investimentos do 

ISSM, precisamente dos fundos de gestão ativa e dos 



Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quinta-feira
02 de Julho de 2020 - Ano XVII

Nº 1446 - Pagina. 17 de 19

fundos de benchmark IRF-M1, verificou-se que houve 

um decréscimo da rentabilidade daqueles em 

comparação a estes, sobretudo dos fundos de gestão 

ativa do Bradesco e do Banco do Brasil que não estão 

performando satisfatoriamente, levando-lhe, portanto, 

a concluir pela necessidade de realizar uma realocação 

de R$ 10 milhões do fundo com menor rentabilidade 

para o IRF-M1, notadamente do Fundo BB PREV RF 

Alocação Ativa para o Fundo Caixa Brasil Títulos Públicos 

IRF-M1, a fim de viabilizar o pagamento da primeira 

parcela do 13° salário e da folha do mês de junho/2020 

com os recursos deste último fundo, proposta esta que 

submete ao Comitê de Investimentos para deliberação. 

Com uso da fala, o presidente do Comitê de 

Investimentos, DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, em 

concordância com a proposta do gestor de recursos, 

discorreu que tal medida justifica-se em razão da baixa 

performance do Fundo BB PREV RF Alocação Ativa 

quando comparado com outros fundos constantes na 

carteira de investimentos do ISSM, a exemplo do IRF-M1. 

Colocada em discussão a proposta, após análise da 

carreira, visando os níveis de risco e retorno, os membros 

do Comitê de Investimentos decidiram, por 

unanimidade, realocar o valor de R$ 10 milhões do 

Fundo BB PREV RF Alocação Ativa para o Fundo Caixa 

Brasil Títulos Públicos IRF-M1, bem como autorizar o 

pagamento da primeira parcela do 13° salário e da folha 

do mês de junho/2020 com os recursos do IRF-M1 da 

Caixa Econômica Federal. Por fim, o gestor de recursos 

falou sobre a perspectiva do fechamento da 

rentabilidade do mês de maio/2020, que provavelmente 

será na ordem de 2%, o que, de fato, será verificado 

quando o relatório da Consultoria SMI estiver concluído, 

oportunidade em que será realizada a próxima reunião 

ordinária do Comitê de Investimentos. 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 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ 

DE INVESTIMENTOS – 2020

Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, 

às 15h00min, por intermédio da plataforma de 

comunicação Zoom Meetings, 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 WELLINGTON NUNES, 

RINALDO ALMEIDA e SAULO CLEMENTE, representantes 
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da ASSET do Banco Santander. A teor do art. 15 da 

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

para instalação, foi estabelecida a seguinte pauta: a) call 

com os representantes da ASSET do Banco Santander; e 

b) o que ocorrer. Aberta a reunião, o gestor de recursos e 

membro nato do Comitê de Investimentos, PEDRO 

JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, registrou a 

participação dos representantes da ASSET do Banco 

Santander e, em seguida, concedeu a palavra ao 

executivo WELLINGTON NUNES, para apresentação do 

atual cenário econômico e de oportunidades de 

investimentos. Com uso da palavra, o executivo teceu 

breves considerações sobre o mercado financeiro 

interno e externo, discorrendo que a economia brasileira 

tende a retomar a partir do segundo semestre deste ano 

com as seguintes projeções: IPCA de 1,5% em 2020 e 3% 

em 2021; PIB de -7% em 2020 e 4,5 em 2021; e taxa Selic 

de 2,25% em 2020 durante um prazo maior. 

Corroborando com sua fala, SAULO CLEMENTE, também 

representante da ASSET do Banco Santander, pediu a 

palavra para falar sobre os impactos econômicos 

decorrentes da pandemia da Covid-19 e sobre as 

estratégias de investimentos que devem ser adotadas 

para proteger o patrimônio do RPPS nesse período de 

crise, dando como exemplo a necessidade de 

diversificação da carteira, o aumento de exposição dos 

investimentos no exterior, o posicionamento da carteira 

em renda fixa com prazo mais curto e a cautela de 

investimentos na bolsa de valores em razão da crise 

econômica e política pelas quais passa o Brasil. Dito isso, 

ressaltou que a perspectiva é de que a partir de 

julho/2020 o mercado já começa a se normalizar, daí a 

razão das aludidas projeções realizadas pela ASSET do 

Banco Santander. No entanto, aduziu que, caso haja 

prorrogação das medidas restritivas de combate à 

pandemia, a retração do PIB/2020 poderá chegar a -10%. 

Com a palavra, o gestor de recursos informou que 

atualmente o ISSM não pode investir em fundos 

enquadrados no art. 9° da Resolução n° 3.922/2010, 

pois, para tanto, seria necessária uma alteração na 

Política de Investimentos a fim de se admitir aportes 

nesse seguimento. Contudo, ressaltou que já está em 

tramitação o credenciamento de novos fundos 

multimercados enquadrados no art. 8°, III, que possuem 

investimentos vinculados à bolsa norte-americana, o 

que viabilizará aportes em fundos que acompanham 

indicadores de bolsas estrangeiras, a exemplo do S&P 

500. Em seguida, o gestor de recursos observou que o 

fundo de renda fixa de curto prazo do Banco Santander 

não está rentabilizando tanto quanto o benchmark IRF-

M1, razão pela qual indagou se o referido banco possuía 

algum fundo de investimentos com melhor 

rentabilidade. Em resposta ao quanto indagado, o 

executivo SAULO CLEMENTE informou que atualmente o 

banco não possui em seu portfól io fundos 

multimercados com aplicação de quotas no exterior, mas 

somente fundos enquadrados no art. 9° com recursos 

integralmente no exterior, a exemplo do Fundo Global 

Equities que rendeu 18% em abril/2020. Aduziu que o 

fundo de renda fixa ativa tem como propósito preservar 

os recursos de maiores riscos e, em razão da volatilidade 

do mercado, perdeu recursos em comparação ao IRF-

M1. No entanto, ressaltou que o referido fundo está bem 

posicionado, muito embora não alcance a rentabilidade 

de 9% até o final do ano. Ao retomar a palavra, o gestor 

de recursos perquiriu sobre a perspectiva do valor do 

dólar e sobre a eventual proteção cambial que os fundos 

enquadrados no art. 9° possuíam.  Em resposta, o 

executivo informou que o valor do dólar provavelmente 

estará entre R$ 5,40 a R$ 5,50 até o final do ano, levando 

em consideração a desvalorização da moeda brasileira 

em face das demais moedas estrangeiras, e que os 

fundos do Banco Santander com exposição no exterior 

não possuem proteção cambial, mas, no entanto, estão 

performando satisfatoriamente, a exemplo do Fundo 

Global Equities. Dando prosseguimento à reunião, o 

gestor de recursos reiterou a informação de que o 

processo de credenciamento de novos fundos está em 
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andamento, e que o Banco Santanter poderá credenciar 

seus fundos na forma do Edital nº 002/2020. Ao pedir a 

palavra o executivo RINALDO ALMEIDA comunicou que 

recebeu a proposta de credenciamento e já está 

providenciando a respectiva documentação dos fundos. 

Com a fala, o executivo SAULO CLEMENTE informou que 

no dia 09/06, terça-feira, às 10h, a ASSET do Banco 

Santanter estará realizando uma videoconferência com 

gestores de fundos para apresentação do cenário 

econômico e de novas perspectivas de mercado, 

oportunidade que os membros e convidados do Comitê 

poderão participar, os quais receberão os respectivos 

convites em seus e-mails. Em resposta ao presidente do 

Comitê de Investimentos sobre a necessidade de 

preservação de capital, o executivo informou que o 

Banco Santander, não obstante seja conhecido como 

uma gestão mais conservadora, está gradativamente 

aumentando o risco para uma gestão moderada, haja 

vista que 30% do patrimônio do fundo de renda fixa ativa 

já está exposto ao risco de mercado, visando, no entanto, 

aproveitar a curva de juros. Por fim, o gestor de recursos 

informou que, em razão da presente reunião ser 

realizada por videoconferência, estando cada 

participante em local distinto, inclusive fora do município 

de Camaçari, como no caso dos representantes da ASSET 

do Banco Santander, ficarão dispensadas as assinaturas 

de WELLINGTON NUNES, RINALDO ALMEIDA e SAULO 

CLEMENTE, 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

Diego Silva de Souza

Analista em Seguro social – Economia - Convidado 

Isis Lobo de Souza

Assessora Especial I - Convidada
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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