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válida pelo prazo de dois 03 (três) anos à PRADO 
VALLADARES ARQUITETOS LTDA, inscrita no CNPJ sob 
Nº 014.526.263/0001-43, com sede na Avenida Juracy 
Magalhães, 1691, Horto Florestal, Salvador - BA, para 
implantação de empreendimento pluriresidencial, do tipo 
condomínio urbanístico, denominado Pomares, subdividido 
em 05 (cinco) condomínios, inserido em uma área total de 
117.249,44 m², área líquida urbanizável de 76.276,63 m², 
Área de Preservação Permanente de 40.206,72 m², 
localizado em uma área de terra própria, bem imóvel 
remanescente da Gleba 02, Loteamento Busca Vida, Catu 
de Abrantes, Distrito de Abrantes, Camaçari/BA, nas 
coordenadas UTM 577.682E / 8.577.751S, na Zona de 
Expansão Controlada – ZEC 1 e na Zona de Ocupação 
Controlada – ZOCON 2 da Macrozona Urbana de Catu de 
Abrantes – AB – ZU.1, Camaçari/BA, conforme Lei Municipal 
nº 866, de 11/01/2008 e lei Municipal nº 913 de 03 de 
setembro de 2019, e na Zona de Ocupação Controlada III da 
Área de Proteção Ambiental Joanes Ipitanga, conforme 
resolução CEPRAM nº 2.974 de 24 de maio de 2002, 
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I. manter os critérios e 
procedimentos necessários para a gestão adequada da 
obra, disciplinando as seguintes ações de forma a minimizar 
os impactos durante a fase de construção civil: a) armazenar 
adequadamente os resíduos sólidos de origem doméstica 
do canteiro de obra, para serem coletados pela Empresa de 
Limpeza Pública de Camaçari; b) coletar e promover a 
separação sistemática dos expurgos (entulhos) gerados no 
canteiro de obras e destiná-los à unidade de 
reaproveitamento, conforme critério estabelecido pela 
SESP e SEDUR, sendo vedado o seu lançamento nos 
corpos d'água e/ou em qualquer outro local não licenciado, 
devendo ter como objetivo prioritário nessa ação a não 
geração e, secundariamente, a redução, recuperação, 
reutilização e reciclagem dos mesmos, conforme 
estabelecido pela Resolução CONAMA nº 307, de 
05/07/2002; c) manter, em condições adequadas, no 
canteiro de obras, conforme legislação vigente, sistemas de 
tratamento de efluentes domésticos e promover a limpeza 
dos mesmos somente com empresas certificadas, bem 
como destinar o efluente coletado somente para unidades 
de tratamento licenciadas; c) adquirir substância mineral 
para construção do empreendimento somente proveniente 
de jazidas licenciadas; d) fornecer e fiscalizar o uso 
obrigatório dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI 
aos  func ionár ios  da  ob ra ,  con fo rme Norma 
Regulamentadora nº 006/78 do Ministério do Trabalho; e) 
remover na conclusão do empreendimento todas as 
instalações do canteiro de obras e recuperar as áreas 
atingidas pelas instalações; II. apresentar num prazo de 30 
dias carta de viabilidade da EMBASA, referente ao 
abastecimento de água potável e ao esgotamento sanitário 
atualizada; III. apresentar num prazo de 60 (sessenta) dias: 
a) projeto de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário aprovados pela embasa. Os projetos devem ser 
executados de acordo com as exigências da EMBASA. Na 

DECRETO DE 05 DE OUTUBRO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, resolve:

EXONERAR A PEDIDO TULIA RIBEIRO DA SILVA 
SANTOS, cadastro 831928, do cargo de Diretor, símbolo 
CC I, da estrutura da Secretaria de Infraestrutura – 
SEINFRA, em 05 de outubro de 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 05 DE OUTUBRO DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA N.º 097 /2020
 17 DE SETEMBRO DE 2020

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE, no exercício da competência que lhe foi 
delegada e pelo que confere a Lei Municipal nº 913/2008, 
Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, 
alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, de 27 de 
novembro de 2015 e Resolução CEPRAM n° 4.579, de 06 de 
março de 2018, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de 
janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o que 
consta do Processo nº 00971.22.09.461.2020, de 14 de 
agosto de 2020,

RESOLVE:

Art. 1.º – Conceder LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
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impossibilidade da EMBASA atender a demanda para 
abastecimento de água, projetar alternativas para suprir a 
necessidade dos moradores; b) carta de Viabilidade Coelba 
atualizada; IV. manter atualizado e disponível na obra o 
Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Construção Civil – PCMAT – acompanhado da ART, 
elaborado por profissional legalmente habilitado; V. 
implementa, conforme projeto aprovado pela CLA/SEDUR: 
a) programa de educação ambiental conforme projeto 
apresentado à CLA/SEDUR e apresentar semestralmente 
relatório de desempenho do programa; b) projeto de 
equipamento público, enviando relatório de conclusão dos 
trabalhos a está coordenadoria; VI. apresentar Plano de 
Recuperação de Áreas Degradadas, com informações, 
diagnósticos, levantamentos e estudos que permitam a 
avaliação do nível de degradação da área a ser recuperada, 
bem como a avaliação das medidas de recuperação 
propostas. Após aprovação pela CLA/SEDUR, o PRAD deve 
ser executado; VII. atender aos condicionantes 
estabelecidos na Portaria INEMA 18.697 de 16 de julho de 
2019, referente a Autorização de Supressão de Vegetação 
Nativa; VIII. comunicar, de imediato à SEDUR, a ocorrência 
de qualquer acidente ou ação resultante das atividades 
desenvolvidas que afete direta ou indiretamente o meio 
ambiente, além de adotar prontamente medidas mitigadoras 
ao dano; IX. Atender rigorosamente aos condicionantes 
estabelecidos nesta Portaria. Ao término das obras, o 
interessado deverá apresentar à CLA/SEDUR Relatório de 
Cumprimento de Condicionantes desta Portaria e da 
Portaria Nº 020/2018; X. entrar em contato com a CPA / 
SEDUR no máximo 30 (trinta) dias: a) para confecção de 
TAC por operar empresa com licençiamento vencida; b) 
apresentar a CLA / SEDUR, TAC assinado com a CPA em 
no máximo 60 dias; XI. atender aos parâmetros 
urbanísticos/ambientais vigentes e demais disposições 
contidas nas normas e regulamentos administrativos deste 
Município, conforme estabelecido na Análise de Orientação 
Prévia – AOP de Projeto Nº 044/2017 de 13/07/2017, emitida 
através do Processo nº 01068.22.09.002.2017 de 
02/05/2017, por esta SEDUR; XII. requerer previamente à 
SEDUR, a competente Licença para alteração que venha a 
ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal nº 
913/2008, de 03/09/2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambienta l  de  competênc ia  da Secre tar ia  de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras 
instâncias no âmbito federal, estadual ou municipal, quando 
couber, para que a mesma alcance seus efeitos legais.

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias dos 
documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes 
acima citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da 
SEDUR e aos demais órgãos do Sistema Municipal de Meio 
Ambiente – SISMUMA. 

Art.4º. É considerada infração ambiental passível de multa 
da mesma se descumprir os prazos para o atendimento de 
condicionantes, conforme Decreto Estadual n° 14.024/2012 
e suas alterações.

Art. 5.º Esta Renovação entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM  17 DE 
SETEMBRO DE 2020.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE                    

LUCIANO DO LAGO VICTORIA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 098 / 2020 
17 DE SETEMBRO DE 2020

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da Bahia, 
no exercício da competência que lhe foi delegada pelo 
Decreto de 27 de julho de 2018 e pelo que confere a Lei 
Municipal nº 913, de 03 de setembro de 2008, 
Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 
2013, alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, de 27 
de dezembro de 2015, e Resolução CEPRAM n° 4.579, 
de 06 de março de 2018, e Resolução CEPRAM nº 
4.046, de 29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 
00478.22.09.461.2020, de 02 de março de 2020,

RESOLVE: 

A r t .  1 . º  C o n c e d e r  L I C E N Ç A A M B I E N TA L 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos à 
EDFERR JR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME, 
inscrita no CNPJ sob Nº 13.115.277/0001-0, com sede na 
Avenida Jorge Amado, s/n, Lote 31 a 33, Ponto Certo, 
Camaçari – BA, para a regularização das atividades 
serviços de usinagem, tornearia e solda; manutenção e 
reparação de geradores, transporte e motores elétricos; 
manutenção e reparação de baterias e acumuladores 
elétricos, exceto para veículos; manutenção e reparação 
de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto 
válvulas; manutenção e reparação de válvulas industriais; 
comércio atacadista de máquinas e equipamentos para 
uso industrial: partes e peças; comércio atacadista de 
mercadorias em geral, sem predominância de alimentos 
ou de insumos agropecuários; comércio varejistas de 
ferramentas e ferragens; serviços de engenharia; aluguel 
de outras máquinas e equipamentos comerciais e 
industriais não especificados anteriormente, sem 
operador, numa área total de 455m², mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - Obedecer à legislação vigente 
(Federal, Estadual e Municipal) quanto à adoção de meios 
e medidas a fim de preservar o meio ambiente e evitar 
riscos à saúde e à segurança das pessoas; II - Promover 
a sinalização horizontal e vertical das vias internas da 
empresa, conforme padrão legalmente estabelecido, 
mantendo os dispositivos de sinalização em perfeito 
estado de conservação; III - Adotar normas de 
segurança e saúde ocupacional na área; IV - Cumprir os 
r e q u i s i t o s  e s t a b e l e c i d o s  n a s  n o r m a s  
regulamentadoras do Ministério do Trabalho e 
Emprego, quanto: a) manter em condições adequadas 
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de funcionamento o sistema de proteção contra 
incêndio, da NR - 23; b) promover a utilização 
adequada dos Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI), da NR - 06; c) fazer o controle do nível de ruídos, por 
tempo de exposição dos funcionários da empresa, para 
que o mesmo permaneça dentro dos limites aceitáveis, 
observando a NR15/1978; V - Promover o treinamento 
dos empregados, visando orientar a adoção de medidas 
de prevenção de acidentes e ações cabíveis imediatas 
para controle de situações de emergências e risco; VI - 
Promover a gestão adequada dos resíduos sólidos 
priorizando a não geração, a redução, a reutilização e 
a reciclagem dos resíduos; VII- Encaminhar os resíduos 
de classe I e classe II, bem como rejeitos ou sobras de 
produção, para destinação final em instalações com 
licença ambiental para tal fim e, no caso de resíduos 
classe I, requerer ao INEMA a competente Autorização de 
Transporte de Resíduos Perigosos - ATRP; VIII- 
Acondicionar os resíduos sólidos destinados à 
armazenagem provisória em área reservada, dotada 
de cobertura e piso impermeabilizado, devidamente 
sinalizada de acordo com a classe do resíduo, 
atendendo os critérios de armazenamento das 
normas técnicas da ABNT n° 11.174/1990 e ABNT n° 
12.235/1992; IX - Evitar incômodos e transtornos à 
vizinhança; X - Manter na empresa, a documentação 
comprobatória, referente à quantidade, classe, local de 
geração, do acondicionamento/armazenamento e da 
destinação final dos resíduos; XI - Manter atualizados: 
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; Plano 
de Atendimento Emergência; Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais e Programa de Educação Ambiental;
XII - Apresentar projeto paisagístico na área do 
empreendimento, priorizando o uso de espécies nativas. 
Prazo: 120 dias; XIII - Não realizar manutenção e 
abastecimento de veículos e máquinas no local, com o 
objetivo de evitar derramamentos de substâncias no solo 
e contaminação dos recursos hídricos, destinando todo e 
qualquer material contaminado para unidades de 
tratamento licenciadas;  XIV - Realizar a gestão 
adequado do efluente gerado na empresa: a) Dimensionar 
o Tanque Séptico visando preservar a qualidade das 
águas superficiais e subterrâneas, mediante estrita 
observância das prescrições da:  NBR 7229/1993: 
Projeto, construção e operação de sistemas de tanques 
sépticos; NBR 8160/99 - Sistemas prediais de esgoto 
sanitário - Projeto e execução e; NBR 13969/97 – Tanques 
sépticos – Unidades de tratamento complementar e 
disposição final dos efluentes líquidos – Projeto, 
construção e operação; b) Atender as distâncias 
horizontais mínimas estipuladas na NBR 7229/1993: 
Projeto, construção e operação de sistemas de tanques 
sépticos; c) Dimensionar o Tanque Séptico com a 
distância igual ou superior de 1,50m acima do nível do 
lençol freático; d) Realizar inspeções semestrais no 
Tanque Séptico; e) Direcionar todo efluente sanitário para 
a fossa séptica e retirá-lo por uma empresa licenciada; f) 
Não efetuar a disposição final do efluente no solo; g) Não 
efetuar a disposição final do efluente em corpo hídrico; h) 
Não efetuar a disposição final do efluente na drenagem 
pluvial; i) Informar a EMBASA e a SEDUR – Prefeitura 
Municipal de Camaçari – BA caso ocorra alguma alteração 
no tanque séptico; j) Informar a SEDUR – Prefeitura 
Municipal de Camaçari – BA caso ocorra à ligação do 

 

 
 

 

 

 

 

sistema de tratamento do empreendimento, com o sistema 
de tratamento de uma empresa responsável por coletar e 
tratar o efluente gerado pelo referido empreendimento; XV 
- Apresentar outorga, emitida pelo Instituto do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA do Estado da 
Bahia, em caso de: utilização de poços ou fontes naturais; 
lançamento de efluente em corpo hídrico; construção de 
estruturas ou realização de obras em mananciais. Prazo: 
120 dias; XVI - Não ocupar nem modificar Área de 
Preservação Permanente (APP), sendo vedado: edificar, 
instalar equipamento e/ou materiais, desmatar e/ou causar 
qualquer tipo de dano à faixa de preservação do córrego de 
largura igual a 30(trinta) metros, medida horizontalmente a 
partir da sua margem no seu nível alto, conforme 
estabelece a legislação vigente; XVII - entrar em contato 
com a CPA / SEDUR no máximo 30 (trinta) dias: a) para 
confecção de TAC por operar empresa com 
licençiamento vencida; b) apresentar a CLA / SEDUR, 
TAC assinado com a CPA em no máximo 60 dias; XVIII – 
Atender aos parâmetros urbanísticos/ambientais vigentes 
e demais disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste Município; XIX - Atender 
rigorosamente as condicionantes estabelecidos nesta 
licença, e encaminhar relatório de cumprimento das 
c o n d i c i o n a n t e s ,  j u n t o  a o s  d o c u m e n t o s  
comprobatórios; XX  - Em caso de impacto negativo ao 
meio ambiente decorrente da operação da atividade, a 
empresa estará sujeita às sanções previstas em lei, 
mesmo após o encerramento de suas atividades; XXI - 
Comunicar, de imediato à SEDUR, a ocorrência de 
qualquer acidente ou ação resultante das atividades 
desenvolvidas que afete direta ou indiretamente o 
meio ambiente, na área de influência do 
empreendimento, adotando as medidas corretivas 
cabíveis;  XXII - Requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração que venha a ocorrer 
no projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal nº 
913/2008, de 03/09/2008. 

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental  de competência da Secretar ia de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras 
instâncias no âmbito federal, estadual ou municipal, 
quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos 
legais.
Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos disponíveis 
à fiscalização da SEDUR e aos demais órgãos do Sistema 
Municipal de Meio Ambiente – SISMUMA. 

Art.4º. É considerada infração ambiental passível de multa 
da mesma se descumprir os prazos para o atendimento de 
condicionantes, conforme Decreto Estadual n° 
14.024/2012 e suas alterações.

Art. 5.º Esta Renovação entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 17 DE 
SETEMBRO DE 2020.
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GENIVAL SEIXAS GRAÇA 

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 099 / 2020
17 DE SETEMBRO DE 2020

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da Bahia, 
no exercício da competência que lhe foi delegada pelo 
Decreto de 27 de julho de 2018 e pelo o que confere a Lei 
Municipal nº 913, de 03 de setembro de 2008, Resolução 
CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, alterada 
pela Resolução CEPRAM n° 4.420, de 27 de dezembro 
de 2015, e Resolução CEPRAM n° 4.579, de 06 de março 
de 2018, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de 
janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o que 
c o n s t a  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
00066.22.09.828.2020, de 14/01/2020, 

RESOLVE

Art.  1.º  – Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) anos, à 
COMERCIAL DE PETRÓLEO VERDES MARES LTDA, 
inscrito no CNPJ sob o Nº 16.319.014/0001-02, com sede 
na Rodovia BA 099, km 49, Monte Gordo, Camaçari/BA, 
para funcionamento da atividade de comércio varejista 
de combustíveis e lubrificantes para veículos 
automotores (gasolina, etanol e diesel), capacidade de 
armazenamento de 75 m³, comércio de derivados de 
petróleo, bem como serviços de troca de óleo, 
lanchonete e delicatessen, inserido na poligonal da Zona 
de Expansão Controlada ZEC 4, Macrozona AB-ZU.4, 
conforme Lei Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 2008, 
e Lei Municipal n° 913, de 03 de setembro de 2008, nas 
coordenadas UTM 603.368 E / 8.606.473 S, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I – Operar adequadamente o 
empreendimento conforme o disposto nas Normas 
Técnicas da ABNT; II – apresentar anualmente à 
CLA/SEDUR, acompanhado das conclusões e 
recomendações dos parâmetros analisados: a) os 
resultados da caracterização das águas subterrâneas 
com instalação de poços de monitoramento e coleta de 
amostras de solo e água, com análises de BTEX, PAH, 
além de VOC (Compostos Orgânicos Voláteis) e TPH 
(Hidrocarbonetos Totais de Petróleo); b) os resultados da 
caracterização dos efluentes destinados às caixas 
separadora água/óleo em dois pontos, antes e depois do 
tratamento, utilizando os parâmetros pH, DQO, óleos, 
graxas e sólidos em suspensão; III – Encaminhar o 
esgoto doméstico, para fossa séptica com sumidouro, de 
acordo com a NBR 7229 ABNT. Manter em seus arquivos 
a documentação comprobatória do serviço de 
manutenção da fossa; VI – Atender o disposto na 
Resolução CONAMA nº 362, de 2005, alterada pela 

Resolução CONAMA nº 450 de 2012, quanto aos 
resíduos de óleo lubrificante usado ou contaminado, em 
especial os artigos 17 e 18 desta resolução, e: a) manter 
para fins de fiscalização, os documentos comprobatórios 
de compra de óleo lubrificante acabado e os Certificados 
de Coleta de óleo lubrificante usado ou contaminado, 
pelo prazo de cinco anos; b) promover, previamente a 
reciclagem ou descarte das latas metálicas ou 
embalagens plásticas de lubrificantes e aditivos, o 
completo escoamento e sua inutilização, através da 
perfuração amassamento e da prática da logística 
reversa; c) acondicionar o óleo lubrificante usado ou 
contaminado proveniente das operações em tambores 
ou bombonas, armazenados em área coberta com piso 
impermeabilizado, provido de contenção para eventuais 
vazamentos, e encaminhar para empresa de rerrefino, 
devidamente autorizada pelo órgão regulador da 
indústria do petróleo para a atividade de rerrefino e 
licenciada pelo órgão ambiental competente; V – 
Armazenar os resíduos sólidos em recipientes fechados 
e em área coberta, encaminhando-os para coleta do 
serviço de Empresa de Coleta de Resíduos Licenciada 
para atuar no Município, livres de contaminação por óleo 
ou produtos químicos, sendo proibida a queima ou 
disposição aleatória; VI – Implantar e manter atualizado 
o PPRA, buscando sempre que possível a redução do 
grau de riscos ambientais; VII – Promover previamente 
à reciclagem ao descarte no lixo ou reutilização das 
embalagens plásticas de lubrificantes e aditivos, das 
latas metálicas, o completo escoamento através de 
perfuração e amassamento, de forma a evitar a sua 
reutilização inadequada, conforme normas ABNT NBR 
12235 e NBR 11174; VIII – Manter atualizado e em local 
visível de fácil acesso, os relatórios de manutenção 
preventiva nos equipamentos, inspeção da integridade 
física e estanqueidade dos tanques e o plano de 
contingência para situações de perigo e emergências; XI 
– Manter em condições adequadas de funcionamento os 
equipamentos e sistemas de detecção e proteção contra 
vazamentos, derramamentos, transbordamentos, 
corrosão em tanques subterrâneos e tubulações de 
acordo com as Normas Técnicas da ABNT; X -  Operar 
adequadamente caixas separadoras água e óleo, nas 
áreas de abastecimentos e lavagens de veículos e troca 
de óleo, devendo ser coletado periodicamente o óleo 
retido, enviando-o para re-refino em instalação 
credenciada pela ANP e com Licença Ambiental. Manter 
em seus arquivos documentação comprobatória; XI – 
Informar imediatamente à SEDUR, quando da ocorrência 
de vazamentos, promovendo a remediação de toda a 
área contaminada; XII – Realizar apenas descarga 
selada nas operações de transferência de combustíveis 
dos caminhões para os tanques subterrâneos, mantendo 
as câmaras de contenção permanentemente limpas e 
secas, bombeando imediatamente para os tanques, os 
combustíveis que eventualmente derramarem quando do 
descarregamento; XIII – Manter em condições 
adequadas de funcionamento os equipamentos e 
sistemas de detecção e proteção contra vazamentos, 
derramamentos, transbordamentos, corrosão em 
tanques subterrâneos e tubulações de acordo com as 
Normas Técnicas da ABNT; XVI – Elaborar e 
implementar programas coletivos relacionados à saúde e 
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segurança dos trabalhadores, priorizando sempre a 
eliminação e controle da fonte de risco, e quando 
necessária, adoção de medidas de proteção individual, 
incluindo, diminuição do tempo de exposição e utilização 
de Equipamentos de Proteção Individual – EPI; XV – 
Realizar treinamento específico com os funcionários, 
para procedimentos em caso de situações emergenciais, 
dando a conhecer o Plano de Emergência, dispondo uma 
cópia em local visível e de fácil acesso, para o caso de 
situação de risco e para fins de fiscalização; quando da 
renovação da licença ambiental, apresentar à SEDUR o 
Relatório de Auto-Avaliação para o Licenciamento 
Ambiental – ALA; XVI – Requerer previamente a SEDUR 
a competente licença, no caso de alteração do projeto 
apresentado conforme Lei Municipal Nº 913/2008, de 03 
de setembro de 2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das 
outras instâncias no âmbito federal, estadual ou 
municipal, quando couber, para que a mesma alcance 
seus efeitos legais.

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento das 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA.

Art. 4.º É considerada infração ambiental passível de 
multa e revogação da licença ambiental descumprir os 
prazos para o atendimento de condicionantes, conforme 
Decreto Estadual n° 14.024/2012 e suas alterações.

Art. 5.º Esta Licença entra em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 17 DE SETEMBRO DE 2020.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 100 / 2020 
 17 DE SETEMBRO DE 2020

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no exercício da competência que lhe foi 
delegada pelo Decreto de 27 de julho de 2018 e pelo 
que confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro 
de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de 
outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM 

n° 4.420, de 27 de dezembro de 2015, e Resolução 
CEPRAM n° 4.579, de 06 de março de 2018, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro de 
2010, no que couber e, tendo em vista o que consta 
do Processo Administrativo nº 00980.22.09.828.2020, 
de 17 de agosto de 2020

RESOLVE: 

Ar t .  1 . º  Concede r  L ICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos à 
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DA UNIVERSIDADE 
TEODINÂMICA ,  i nsc r i t a  no  CNPJ  sob  n º  
16.109.746/0001-78, com sede no Km 33, BR 020, S/N, 
Fazenda Engenho, Planaltina, Brasília – DF, para 
implantar um empreendimento do tipo condomínio 
urbanístico, localizado na via Lobo Guará, Gleba 18, 
Busca Vida, Distrito de Abrantes, Camaçari-BA, inserido 
nas Zonas de Expansão Controlada – ZEC 1 e Zona de 
Interesse Paisagístico – ZPIP da Macrozona Urbana de 
Vila de Abrantes – AB.ZU – 1, numa área total de 
75.751,00m²,  composto de 28 unidades, com o seguinte 
quadro de áreas: área líquida do empreendimento: 
36.967,63m², Área non aedificandi, Área de Preservação 
Permanente – APP, com 27.429,73m² + área de cinturão 
verde, com 11.353,64m²  de 38.783,37m²; área líquida 
das unidades de 19.866,60m², área verde de uso 
comum/lazer/faixa arborizada de 9.256,27m²; sistema 
viário de 7.564,87m²; área de estacionamento com 
279,89m², mediante o cumprimento da legislação vigente 
e dos seguintes condicionantes: I - adotar os critérios e 
procedimentos necessários para a gestão adequada da 
obra, disciplinando as seguintes ações, de forma a 
minimizar os impactos durante a fase de construção civil: 
a) armazenar adequadamente os resíduos sólidos de 
origem doméstica do canteiro de obras, para serem 
coletados pela empresa responsável da Limpeza Pública 
de Camaçari; b) coletar e promover a separação 
sistemática do entulho gerado no canteiro de obras e 
destiná-lo à unidade de reaproveitamento, conforme 
critério a ser estabelecido pela LIMPEC e SEDUR; c) é 
proibido o lançamento de resíduos de qualquer natureza, 
nos corpos d'água e/ou em qualquer outro local não 
licenciado; d) atender o estabelecido na Resolução 
CONAMA, nº 307, de 05 de julho de 2002, quanto à 
redução, recuperação, reutilização e reciclagem de 
resíduos sólidos; e) instalar adequadamente no canteiro 
de obras, conforme legislação vigente, sistemas de 
tratamento de efluente doméstico e promover a limpeza 
dos mesmos, somente com empresas certificadas; f) 
destinar o efluente doméstico coletado, somente para 
unidades de tratamento licenciada; g) adquirir substância 
mineral para construção do empreendimento, somente 
proveniente de jazidas licenciadas; h) fornecer e 
fiscalizar o uso obrigatório dos equipamentos de 
proteção individual - EPI, aos funcionários da obra, 
conforme Norma Regulamentadora - NR nº 006/78, do 
Ministério do Trabalho; i) na conclusão da obra, remover 
todas as instalações do canteiro e recuperar as áreas 
atingidas pelas instalações; II – implantar, de imediato, 
placas de sinalização e advertência, para alertar quanto 
ao tráfego de máquinas e veículos pesados, em pontos 
estratégicos, dentro e fora da área de trabalho, 
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principalmente nas interações do sistema viário; III - 
manter os dispositivos de sinalização em perfeito estado 
de conservação; IV – implantar e manter atualizado o 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da 
Construção Civil; V - apresentar, á CLA/SEDUR, no prazo 
de 60 dias: a) projeto paisagístico na área do 
empreendimento, acompanhado da ART do responsável, 
priorizando o uso de espécies nativas do bioma da Mata 
Atlântica, de acordo com termo de referência de 
arborização urbana; b) programa de educação 
ambiental, acompanhado da ART do responsável, 
voltado para os funcionários da obra, com ênfase na 
gestão dos resíduos e ações de sustentabilidade 
ambiental; c) projeto aprovado pela EMBASA, 
acompanhado da ART do responsável, para 
abastecimento de água e esgotamento sanitário; d) 
projeto de drenagem de águas pluviais, acompanhado da 
ART do responsável, Contemplando redutores de 
velocidade; e) programa de Condições e Meio Ambiente 
de Trabalho na indústria da Construção Civil – PCMAT,  
acompanhado da ART do responsável; f) outorga de 
água, emitida pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos – INEMA do Estado da Bahia, em caso de: 
utilização de poços ou fontes naturais, lançamento de 
efluente em corpo hídrico e construção de estruturas ou 
realização de obras em mananciais; VI – apresentar, no 
prazo de 60 dias, Projeto de Combate a Incêndio 
aprovado pelo Corpo de Bombeiros do Estado da Bahia 
ou pela Coordenadoria de Defesa Civil do município; VII – 
apresentar à CLA/SEDUR, no prazo de 30 dias, relatório 
conclusivo dos condicionantes estabelecidos na ASV;  
VIII- garantir a estanqueidade das unidades que 
compõem o sistema de esgotamento sanitário; IX- não 
ocupar nem modificar Área de Preservação Permanente 
– APP, sendo vedado: edificar, instalar equipamento e/ou 
materiais, desmatar e/ou causar qualquer tipo de dano à 
faixa de preservação de corpos hídricos, conforme 
estabelece legislação vigente; X – executar os projetos 
de abastecimento de água, esgotamento sanitário e de 
drenagem de águas pluviais, com Acompanhamento 
Técnico da Obra – ATO, visando garantir o atendimento 
das normas técnicas pertinentes; XI – implantar de 
imediato, cerca do tipo alambrado, nos limites de fundo 
de lotes, de forma a manter a integridade natural da 
vegetação; XII – fica a Associação Responsável, pela 
preservação da APP e áreas verdes, não permitindo a 
ampliação das áreas de lotes; XIII– ficam proibidas, 
intervenções na área descrita no Projeto aprovado pela 
SEDUR como Área Verde Comum III, parcialmente, 
inserida na ZPIP e na ZVS ; XVI – monitorar e proteger as 
Áreas de Preservação Permanente – APP; XIV – 
apresentar cópia da Portaria de Autorização de 
Supressão de Vegetação ASV concedida pela SEDUR; 
XV – em caso de impacto negativo ao meio ambiente 
decorrente da operação da atividade, a empresa estará 
sujeita às sanções previstas em lei, mesmo após o 
encerramento de suas atividades; XVI – entrar em 
contato com a CPA / SEDUR no máximo 30 (trinta) dias: 
a) para confecção de TAC por operar empresa com 
Licença Ambiental vencida; XVII - atender rigorosamente 
as condicionantes estabelecidos nesta licença, e 
encaminhar  re la tó r io  de  cumpr imento  das  
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios; 
XVIII - Comunicar, de imediato à SEDUR, a ocorrência de 

qualquer acidente ou ação resultante das atividades 
desenvolvidas que afete direta ou indiretamente o meio 
ambiente, na área de influência do empreendimento, 
adotando as medidas corretivas cabíveis;  XIX – 
Requerer previamente à SEDUR, a competente licença 
para alteração que venha a ocorrer no projeto ora 
licenciado, conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 
03/09/2008. 

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das 
outras instâncias no âmbito federal, estadual ou 
municipal, quando couber, para que a mesma alcance 
seus efeitos legais.

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA. 

Art.4º. É considerada infração ambiental passível de 
multa da mesma se descumprir os prazos para o 
atendimento de condicionantes, conforme Decreto 
Estadual n° 14.024/2012 e suas alterações.

Art. 5.º Esta Renovação entra em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 17 DE SETEMBRO DE 2020.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA N.º 101/2020
 17 DE SETEMBRO DE 2020

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da Bahia, 
no exercício da competência que lhe foi delegada 
pelo Decreto de 27 de julho de 2018 e pelo o que 
confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 
2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro 
de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, 
de 27 de dezembro de 2015, e Resolução CEPRAM n° 
4.579, de 06 de março de 2018, e Resolução CEPRAM 
nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, no que couber e, 
tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 00589.22.09.828.2020, de 13 de 
março de 2020, 

RESOLVE:
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Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, ao 
interessado  MELLO BEZERRA COMERCIAL DE 
COMBUSTÍVEL LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 
04.718.804/0001-81, com sede na Estrada do Coco (BA-
099), km 22, Quadra I, Lotes 40, 41, 42, 43 e 44, 
Loteamento Bosque de Arembepe, Distrito de Abrantes, 
Camaçari/BA, nas coordenadas UTM 586.926 E / 
8.587.077 S, inserido na poligonal da Zona de Expansão 
Controlada (ZEC 4), Macrozona AB-ZU.6, conforme Lei 
Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 2008, e Lei 
Municipal n° 913, de 03 de setembro de 2008, e na 
poligonal da Zona de Expansão Prioritária (ZEP II) da 
APA do Rio Capivara, conforme Resolução Cepram n° 
2872, de 21 de setembro de 2001, para o funcionamento 
da atividade de comércio varejista de combustíveis para 
veículos automotores, comércio de óleo lubrificante, com 
capacidade de armazenamento de combustíveis líquidos 

3 3(75 m ) mais 450 m  de armazenamento de Gás Natural 
2,Veicular (GNV), numa área total de 5.000,00 m  e área 

2construída de 648,00 m . Esta Licença está sendo 
concedida, mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I - operar a 
unidade conforme o disposto nas Normas Técnicas da 
ABNT para postos de combustíveis e resoluções da 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), dentre outros: a) para sistema 
de abastecimento seguir as recomendações contidas na 
ABNT NBR 13.786:2005 que define critérios para 
operação; b)  para sistema GNV seguir as 
recomendações contidas na ABNT NBR 12.236:1994 
que define critérios de operação e a Portaria ANP n° 
243/2000 que regulamenta as atividades de distribuição 
e comercialização de gás natural comprimido; II - 
apresentar anualmente à CLA/SEDUR, acompanhado 
das conclusões e recomendações dos parâmetros 
analisados, Relatório de Monitoramento: a) do solo e 
lençol freático, comtemplando análises químicas de 
BTEX (Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xilenos), TPH 
(Hidrocarbonetos Totais de Petróleo), além de COV 
(Compostos Orgânicos Voláteis), óleos e graxas e, 
quando couber, análises de PAH (Hidrocarbonetos 
Policíclicos Aromáticos); b) dos efluentes destinados às 
caixas separadora água/óleo, contemplando análises 
químicas em dois pontos, antes e depois do tratamento, 
utilizando os parâmetros pH, DQO, óleos e graxas, 
sólidos em suspensão e materiais sedimentáveis, 
comprovando a eficiência do sistema;  III - apresentar os 
resultados obtidos: a) Programa de Educação Ambiental, 
visando evitar desperdícios e reduzir consumo de 
matéria-prima, energia e recursos naturais, e priorizar a 
não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem dos 
resíduos; b) Programa de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos (PGRS), conforme Lei Estadual n° 12.932/2014, 
com o objetivo de fornecer informações sobre os 
procedimentos para a redução da geração de resíduos 
sólidos, abrangendo as etapas referentes à minimização 
da geração, reutilização e reciclagem; c) Programa de 
Gerenciamento de Risco (PGR), conforme norma técnica 
aprovada pela Resolução Cepram nº 4.578/2017, com o 
objetivo de proteger os funcionários, o público em geral, o 
meio ambiente e as instalações, evitando a interrupção 

do processo; IV - apresentar quando da renovação desta 
licença: a) Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO), conforme os requisitos 
estabelecidos na NR 7, com o objetivo da promoção e 
preservação da saúde do conjunto dos seus 
trabalhadores, devendo está articulado com o 
Programas de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) 
implantado e executado; b) laudos dos testes de 
estanqueidade dos tanques subterrâneos, em 
conformidade com a NBR 13.784:2014 da ABNT; c) 
comprovante de registro no CEAPD do INEMA/BA e 
comprovantes da TCFA do IBAMA/MMA; V - atender ao 
disposto na Resolução CONAMA nº 362 de 2005, 
alterada pela Resolução CONAMA nº 450 de 2012, 
quanto aos resíduos de óleo lubrificante usado ou 
contaminado; VI - manter em condições adequadas de 
funcionamento: a) os equipamentos e sistemas de 
de tecção  e  p ro teção  con t ra  vazamen tos ,  
derramamentos, transbordamentos, corrosão em 
tanques subterrâneos e tubulações; b) a caixa 
separadora água/óleo e conjunto de canaletas, devendo 
ser coletado periodicamente o óleo e o efluente  
devidamente acondicionado, e manter os arquivos de 
limpeza para fins de fiscalização; c) o sistema de 
segurança contra incêndio e pânico, devendo ser 
periodicamente atualizado; VII - manter e sempre 
atualizar: a) os relatórios de manutenção preventiva nos 
equipamentos quanto a inspeção da integridade física e 
estanqueidade dos tanques e linhas; b) os programas 
coletivos relacionados à saúde e à segurança dos 
trabalhadores, priorizando sempre a eliminação e 
controle da fonte de risco, incluindo diminuição do tempo 
de exposição e utilização de equipamentos de proteção 
individual; VIII - direcionar adequadamente: a) os 
efluentes da fossa séptica e da caixa separadora 
água/óleo devendo ser realizadas limpezas periódicas e 
apresentar mensalmente comprovantes de limpezas por 
empresas certificadas; b) é vedado o lançamento de 
efluentes, mesmo que tratado, em solo, corpos hídricos e 
drenagem de águas pluviais sem autorização do órgão 
ambiental competente; c) é vedada quaisquer 
interligações com outras instalações prediais do sistema 
de águas pluviais, a instalação predial de águas pluviais 
se destina exclusivamente ao recolhimento e condução 
das águas pluviais, conforme ABNT NBR 10844:1989;  IX 
- armazenar os resíduos sólidos em recipientes 
reservados (coleta seletiva) e em área coberta, 
encaminhando os resíduos domésticos para reciclagem 
através de empresas licenciadas ou recolhimento pelo 
serviço de limpeza pública municipal, e enviando para 
tratamento e/ou disposição em instalações devidamente 
licenciadas, os resíduos perigosos gerados; X - em caso 
de vazamentos, interditar imediatamente a operação dos 
tanques subterrâneos, as operações de retirada e 
destinação dos tanques deverão se dar de acordo com a 
ABNT NRB 14.973:2010, e a destinação final deverá 
estar de acordo com as normas ambientais vigentes; XI - 
em caso de acidentes ambientais decorrentes das 
atividades, comunicar de imediato à SEDUR e, 
apresentar o Plano de Remediação para as áreas 
contaminadas, contemplando objetivos, metodologias a 
serem aplicadas, resultados esperados e cronogramas 
de implementação das ações; XII - atender 
rigorosamente as condicionantes estabelecidos nesta 
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Portaria, e encaminhar, obedecendo os prazos 
estabelecidos, o relatório de cumprimento das 
condicionantes, junto aos documentos comprobatórios; 
XIII - apresentar à SEDUR o Relatório de Auto-Avaliação 
para o Licenciamento Ambiental (ALA), quando da 
renovação desta licença ambiental; XIV - requerer 
previamente à SEDUR, a competente licença para 
alteração que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, 
conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SEDUR, 
cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou 
Autorização das outras instâncias no âmbito Federal, 
Estadual ou Municipal, quando couber, para que a 
mesma alcance seus efeitos legais.

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento das 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA.

Art. 4.º Esta Licença entra em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 17 DE SETEMBRO DE 2020.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA
DIRETOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PORTARIA Nº 062/2020
DE 24 DE SETEMBRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, na forma prevista no art. 167 da Lei 
407, de 30 de agosto de 1998, e considerando o narrado 
na Ação Penal nº 0500358-72.8.05.0039 e na Ação 
Civil Pública nº 8000945-15.2020.8.05.0039, ambas em 
curso na Comarca de Camaçari - Bahia,

RESOLVE

Art. 1º Instaurar sindicância com o propósito de apurar os 
fatos narrados pelo Ministério Público Estadual nas 

 

ações judiciais mencionadas no preâmbulo que 
culminaram com o lançamento de cento e quarenta 
inscrições imobiliárias em empreendimento imobiliário 
sem as licenças pertinentes.

Art. 2º Constituir a comissão sindicante com os membros 
abaixo qualificados, todos pertencentes ao quadro 
permanente da Secretaria da Fazenda, para, sob a 
presidência do primeiro, no prazo de sessenta dias, 
elaborar relatório sobre as circunstâncias do ato 
questionado:

1. Luciano de Freitas Lopes, matrícula: 62647-6, 
ocupante do cargo de auditor fiscal;
2. Deives Pires Sampaio, matrícula 62.646, ocupante 
do cargo de auditor fiscal;
3. Diana Cristina Cerqueira Moraes, matrícula 63016, 
ocupante do cargo de técnica fazendária;

Art. 3º Os trabalhos serão desenvolvidos sem prejuízo 
das atribuições normais e as reuniões ocorrerão nas 
dependências das salas dos Órgãos de julgamento.

Art. 4º Designar a servidora Lilian Silva de Carvalho, 
ocupante do cargo de assistente de atividades 
tributárias, matrícula 63.468, para secretariar os 
trabalhos.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 24 DE SETEMBRO DE 
2020.

Joaquim José Bahia Menezes
Secretário da Fazenda

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
464/2019 QUE ENTRE SI CELBRAM O MUNICIPIO DE 
CAMACARI E A EMPRESA MAINAN ENGENHARIA 
LTDA ME. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a CLÁUSULA TERCEIRA - do preço e 
do regime de execução cujo objeto refere-se a execução 
dos serviços e obras de requalificação da praça da rua da 
gloria, no bairro Gleba c, município de Camaçari - Ba. DO 
VALOR: O valor global do referido contrato após 
acréscimo de 11,43%, resultará no valor de 1.292.948,43 
( um milhão, duzentos e noventa e dois mil, novecentos e 
quarenta e oito reais e quarenta e três 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 do projeto 5011, Elemento de 
Despesa 44905100 e fonte de Recurso 4191000 e 
0100000. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas 
e em pleno vigor as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário e termos aditivos não modificadas por 
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este Instrumento. DA ASSINATURA:  Camaçari, 29 de 
setembro 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 M A I N A N  
ENGENHARIA LTDA ME. CONTRATADA.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
0134/2017 QUE ENTRE SI CELBRAM O MUNICIPIO 
DE CAMACARI E A EMPRESA MS CLINICA DE 
ACUPUNTURA & FISIO LTDA. DO OBJETO: Este 
Termo Aditivo tem por finalidade alterar a CLÁUSULA 
TERCEIRA  do contrato n°0134/2017. originalmente 
firmado em 23 de outubro de 2017. cujo objeto encontra- 
se mencionado acima. DO PRAZO: O contrato descrito 
na clausula anterior fica prorrogado por 12(doze) meses, 
de modo que,  a partir de 23 de outubro de 2020, passará 
a viger ate o dia 23 de outubro de 2021. DO PREÇO: Por 
força deste instrumento. ficam mantidas as condições 
negociais, especialmente as disposições sobre o preço 
dispostas na clausula quarta do contrato n°0134/2017. 
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 4023; Elemento 
33903900 e fonte 0114000 e 6102000. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e termos aditivos não modificadas por este 
Instrumento. DA ASSINATURA:  Camaçari, 30 de 
setembro de 2020. LUIZ  EVANDRO VARGAS DUPLAT. 
M U N I C I P I O .  E M P R E S A M S  C L I N I C A D E  
ACUPUNTURA & FISIO LTDA. CONTRATADA.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N°244/2016, QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAMACARI E A 
EMPRESA ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA.DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade 
prorrogar o prazo da vigência do instrumento do contrato 
n°244/2016, firmado, originalmente, em 03 de outubro de 
2016, cujo objeto é o supracitado, bem como aplicar 
índice de reajuste. DO PRAZO: Por força deste Termo 
aditivo, fica prorrogado o prazo do contrato n°244/2016, 
por mais 12 (doze) meses, sendo que a partir de 03 de 
outubro de 2020, passará a viger até o dia 03 de outubro 
de 2021. DO PREÇO: O valor contratual é o reajustado 
com base no INPC, que foi de 2,6943%, ficando o valor 
global para o período da renovação fixado na ordem de 
R$ 496.635,76( quatrocentos e noventa e seis mil , 
seiscentos e trinta e cinco reais setenta e seis 
centavos).  DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e de seus  termos 
aditivos não modificadas por este Instrumento. DA 
ASSINATURA:  Camaçari, 21 de setembro de 2020. 
LUIZ  EVANDRO VARGAS DUPLAT. MUNICIPIO. 
EMPRESA ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA. 
CONTRATADA.

TERMO DE RETI- RATIFICAÇÃO AO PRIMEIRO 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°0388/2019, 
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMACARI E 
ANTONIO SGAMBATO JUNIO- ME.  DO OBJETO:  Por 
meio do presente termo aditivo, altera-se o nome 
empresarial constante no contrato n°0388/2019, 

datado de 04 de setembro de 2019. DO ALTERAÇÃO:
Em razão da alteração social, de empresário individual 
para EIRELI, com alteração de nome empresarial, 
registrada na junta comercial do estado da Bahia em 
03/06/2020, ONDE SE LÊ: ANTONIO SGAMABATO 
JUNIOR -  ME, LEIA -  SE  :  SGAMABATO 
ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS E SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVO EIRELI. DA RATIFICAÇÃO: 
permanecem inalteradas e plenamente em vigor as 
demais clausulas e disposições do contrato originário e 
dos posteriores Termos aditivos, não modificadas por 
este instrumento. DA ASSINATURA:  Camaçari, 01 de 
OUTUBRO de 2020. JOSE  CUPERTINO SANTANA 
FILHO. MUNICIPIO. SGAMBATO ADMINISTRAÇÃO DE 
IMOVEIS ESERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI. 
CONTRATADA.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
N°0037/2019, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
CAMACARI E SGAMBATO ADMINISTRATIVOS 
EIRELI. DO OBJETO:  Por meio do presente termo 
aditivo, altera-se o nome empresarial constante no 
contrato n°0037/2019, datado de 17 de janeiro de 2019, 
bem como subseqüentes termos aditivos, de modo que a 
empresa que girava sob o nome empresarial ANTONIO 
SGAMABATO JUNIOR - ME passa a girar sob o seguinte 
nome empresarial: SGAMABATO ADMINISTRAÇÃO DE 
IMOVEIS E SERVIÇO ADMINISTRATIVO EIRELI. DA 
RATIFICAÇÃO: permanecem inalteradas e plenamente 
em vigor as demais clausulas e disposições do contrato 
originário e de seus termos Aditivos não modificadas por 
este instrumento. DA ASSINATURA:  Camaçari, 01 de 
OUTUBRO de 2020. JOSE EUDORO REIS TUDE. 
MUNICIPIO. SGAMBATO ADMINISTRAÇÃO DE 
IMOVEIS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI. 
CONTRATADA.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

TERMO DE RETI- RATIFICAÇÃO AO QUINTO TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO N° 322/2018. QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAMACARI E A 
E M P R E S A  P L A N A R  C O N S T R U Ç Õ E S  E  
EMEPREENDIMENTOS EIRELI. DO OBJETO: Este 
Termo tem por finalidade Reti - ratificar o parecer 
838/2020 PGM bem como a CLAUSULA TERCEIRA - 
DO SALDO REMANESCENTE DO QUINTO TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO N°322/2018 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAMACARI E A 
E M P R E S A  P L A N A R  C O N S T R U Ç Õ E S  E  
EMEPREENDIMENTO EIRELLI. DA ALTERAÇÃO: Em 
razão do equivoco que se fez constar saldo 
remanescente, ONDE SE LÊ: (...) O saldo remanescente 
no valor de R$ 1.703.682,77( um milhão,setecentos e 
três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e sete 
centavos) LEIA - SE CALUSULA TERCEIRA - DO 
SALDO REMANESCENTE. Ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, especialmente 
sobre o preço, sendo que o valor a ser executado, no 
período previsto neste termo aditivo, é o saldo 
remanescente no valor de R$ 1.033.682,71( um milhão, 
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trinta e três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e 
setenta e um centavos). : DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e plenamente em  vigor as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato Originário, 
não modificadas por este instrumento. não modificadas 
DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 28 de SETEMBRO  de 
2 0 2 0 .  J O S E L E N E  C A R D I M  B A R B O S A  
SOUZA.MUNICIPIO.   PLANAR CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS EIRELI.CONTRATADA

AVISO DE RETIFICAÇÃO

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 
informa que na publicação do EXTRATO DE ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N.º 0480/2020 – PREGÃO Nº 
015/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL, veiculada no Diário 
Oficial do Município n.º 1494 do dia 02/09/2020, Onde se lê: 
PROMITENTE FORNECEDOR: MARTE EQUIPAMENTOS 
PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP. Leia-se: PROMITENTE 
FORNECEDOR: METALIC MEDICAL PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA – EPP. 

PORTARIA Nº 37/2020
DE 02 DE OUTUBRO DE 2020

AVISO DE ABERTURA – PREGÃO N.º 
163/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL

  
PREGÃO N.º 163/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL – AVISO 
DE ABERTURA. Objeto: Registro de Preço, para aquisição de 
material de expediente (pasta sanfonada em pvc 
transparente 31 divisões / envelope plástico tipo saco 11 
furos com tarja / pasta suspensa transparente) para futuras 
contratações de acordo com a conveniência da Administração 
Municipal de Camaçari. Acolhimento: 20/10/2020 a partir das 
08h00min; Abertura: 21/10/2020, às 09h00min; Disputa: 
2 1 / 1 0 / 2 0 2 0 ,  à s  1 0 h 0 0 m i n .  ( H o r á r i o  B r a s í l i a ) .   
Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br.  Licitação n.º: 
838885. Tel.: (71) 3621-6655. Michelle Silva Vasconcelos – 
Pregoeira da COMPEL

DISPÕE SOBRE A APURAÇÃO DE 
POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO 
R E C E B I M E N T O  D O  A U X Í L I O  
E M E R G E N C I A L  P O R  A G E N T E S  
PÚBLICOS ATIVOS E/OU INATIVOS DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO 
SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR-SUPERINTENTENDE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL do 
Município de Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais;

CONSIDERANDO os indícios de possível recebimento 
indevido de Auxílio Emergencial, instituído pela Lei 
Federal nº 13.982, de 02 de abril de 2020, por Agentes 
Públicos Ativos e/ou Inativos vinculados ao Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal, divulgado pelo 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia - 
TCM/BA, conforme Edital de Convocação nº 672/2020, 
em 25 de setembro de 2020;

CONSIDERANDO as orientações constantes na 
NOTIFICAÇÃO emitida pelo Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado da Bahia - TCM/BA, em 29 de 
setembro de 2020;

CONSIDERANDO o Ofício nº 000334.35.2020 expedido 
pela Controladoria Geral do Município de Camaçari, 
Estado da Bahia, em 29 de setembro de 2020;

CONSIDERANDO que o art. 3º, inciso III, do Decreto 
Federal nº 10.316/2020, estabelece expressamente que 
os beneficiários doAuxílio Emergencial não sejam 
titulares de benefício previdenciário;

CONSIDERANDO que o art. 7º, § 1º, inciso VI, do 
Decreto Federal nº 10.316/2020, estabelece 
expressamente que os agentes públicos, incluindo os 
ocupantes de cargo temporário, função de confiança, 
cargo em comissão e os titulares de mandato eletivo, não 
possuem direito ao benefício (Auxílio Emergencial);

CONSIDERANDO o dever da administração pública em 
zelar pelo interesse da coletividade e demais princípios 
norteadores que regem toda a gestão da res pública;

RESOLVE

Art. 1º.Determinar a apuração dos indícios de 
recebimento por parte de Agentes Públicos Ativos e/ou 
Inativos vinculados ao Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal do Auxílio Emergencial instituído pelo 
Governo Federal.

Art. 2º. Adotar os procedimentos necessários, com fins 
de auxiliar na regularização do possível recebimento 
indevido do Auxílio Emergencial, por parte de Agentes 
Públicos Ativos e/ou Inativos, conforme orientações do 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia - 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Terça-feira
06 de Outubro de 2020 - Ano XVIII
Nº 1517 - Pagina. 10 de 13

D
IC

O
M

P

DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

IS
S

M INSTITUTO DE SEGURIDADE 
DO SERVIDOR MUNICIPAL



TCM/BA.

Art. 3º. Na hipótese de ser confirmado o indício de 
recebimento indevido do Auxílio Emergencial, o Agente 
Público Ativo e/ou Inativo deverá ser notificado para 
apresentar esclarecimento/justificativa que julgar 
necessária, bem como para promover a devolução dos 
recursos, seguindo as orientações constantes da 
NOTIFICAÇÃO emitida pelo Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado da Bahia - TCM/BA, em 29 de 
setembro de 2020.

Parágrafo único. Os procedimentos de apuração ficarão 
sob a responsabilidade daControladoria e da Diretoria de 
Administrativa e Financeira do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal.

Art. 4º. A devolução espontânea dos recursos por meio 
de Guia de Recolhimento da Uniãopelo Agente Público 
Ativo e/ou Inativo não isenta da análise posterior e 
aprofundada pelos órgãos de controle sobre possíveis 
práticas delituosas.

Art. 5º.Deverá aControladoria, mensalmente, apresentar 
relatório específico ao Diretor-Superintendente 
informando o estágio atualizado de cada uma das 
apurações instauradas.

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

CAMAÇARI, 02 DE OUTUBRO DE 2020.

PEDRO JORGE VILLAS BÔAS ALFREDO 
GUIMARÃES

Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal

(assinado eletronicamente)

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2020

Aos vinte e um dias do mês de setembro 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 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) 

atualização acerca do cenário macroeconômico das 
expectativas de mercado; b) atualização acerca do 
comportamento da carteira de investimentos; c) 
apresentação dos pareceres relacionados aos 
investimentos propostos para o mês em curso com 
indicações de estratégias a serem seguidas pelo ISSM; 
d) elaboração da proposta de fluxo dos resgates e 
aplicações previstas para o mês em curso e 
monitoramento do demonstrativo da movimentação 
dos investimentos ocorridos no mês anterior; e) 
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, registrou a presença dos 
membros e convidados do Órgão Colegiado, concedendo, 
em seguida, a palavra ao presidente do Comitê de 
Investimentos, DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, 
para tratar sobre o primeiro item da pauta. Com a palavra, o 
presidente teceu breves considerações sobre o mercado 
financeiro mundial, destacando o clima de preocupação 
dos investidores e a megainvestigação de alguns bancos 
mundiais que estão sob suspeita de transferir grandes 
quantias de origem ilícita para contas obscuras entre os 
anos de 1999 e 2017, desafiando as leis contra a lavagem 
de dinheiro.  Ademais disso, destacou a possibilidade de 
uma segunda onda de disseminação do “coronavírus”, 
dando como exemplo o aumento de casos de 
contaminação na Europa após a flexibilização do 
distanciamento social e o novo lockdown que já está sendo 
considerado pelo Reino Unido, notícias estas que estão 
afetando bastante as bolsas mundiais. Informou que os 
analistas ficam na expectativa das medidas que bancos 
centrais e governos irão adotar para amparar as economias 
prejudicadas com a pandemia da Covid-19. Informou, 
ainda, que nos Estados Unidos da América (EUA) é 
aguardado um alinhamento entre republicanos e 
democratas sobre o tamanho do novo pacote de auxílio à 
economia, ressaltando que as eleições norte-americanas 
seguem no radar, pois impactam o cenário econômico, já 
podendo ser percebida a volatilidade do mercado, em que 
pese o pleito esteja marcado para novembro. Sobre o 
cenário interno, discorreu que o foco do mercado é a 
situação fiscal do Brasil e que as dúvidas dos investidores 
quanto à capacidade de o Tesouro Nacional refinanciar a 
dívida pública ocasionaram um estresse grande no 
mercado de títulos públicos, tendo impactado 
negativamente até mesmo os papéis de baixíssimo risco. 
Discorreu, ainda, que o Relatório de Mercado Focus, 
divulgado nesta segunda-feira, dia 21/09, indica a 
expectativa de retração de -5,05% do PIB deste ano, o que 
representa uma melhora da projeção apresentada na 
última reunião ordinária, que era de –5,95%. Outrossim, 
falou que a expectativa dos economistas é a de que a Selic 
se mantenha em 2,00%, sendo projetada para 2,50% em 
2021, o que demonstra a tendência de que o juros baixos 
devem prevalecer no Brasil. Por fim, informou que a 
expectativa é de que o IPCA encerre o ano em 1,99%, 
projeção de ajuste para cima ante 1,72% da projeção 
apresentada no mês anterior. Com a palavra, o gestor de 
recursos falou sobre a lateralização da Bolsa de Valores, 
que tem como principal índice o Ibovespa (IBOV), 
ressaltando que esta lateralização já foi objeto de análise 
compartilhada ao Comitê de Investimentos pela SMI 
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Consultoria e por instituições financeiras. Passando para o 
segundo item da pauta, b) atualização acerca do 
comportamento da carteira de investimentos, o gestor 
de recursos informou que no mês de agosto não foi mantida 
a tendência de recuperação gradativa da carteira, tendo ela 
registrado uma rentabilidade acumulada em torno de 0% 
no final do mês de julho, precisamente com alguns pontos 
percentuais abaixo de 0%, em decorrência da grave 
desvalorização dos seus ativos nos meses de fevereiro e 
março, não obstante nos meses de abril, maio, junho e julho 
a carteira de investimentos tenha obtido uma rentabilidade 
mensal próxima a 2%. Com a palavra, o presidente, em 
posse do relatório mensal de gestão de investimentos 
oriundo da Consultoria SMI, apresentou o desempenho da 
carteira do ISSM referente ao mês de agosto/2020, 
informando que a meta atuarial para o referido período foi 
de 0,72%, enquanto que a rentabilidade da carteira do 
ISSM ficou na ordem de -1,07%. Destacou que o referido 
período foi marcado pelos rumores da possiblidade de o 
governo não cumprir o teto de gastos, o que aumentou a 
cautela dos investidores e, por consequência, trouxe muita 
volatilidade aos mercados. Registrou que Ibovespa 
acumulou -3,44% de rentabilidade e que os fundos de 
renda fixa e renda variável tiveram uma performance 
negativa, não obstante as diversas medidas adotadas pelo 
Comitê de Investimentos para reverter tal cenário, a 
exemplo do aporte de recursos em fundos com 
indexadores IMA-B5 e S&P500, conforme orientação da 
SMI Consultoria e de instituições financeiras.  Em 
concordância com sua fala, o gestor de recursos declinou 
que o Comitê de Investimentos vem realizando diversas 
reuniões com todas as entidades credenciadas, buscando 
novas estratégias e alternativas de investimentos, tendo já 
agregado duas novas estratégias de investimentos, sendo 
uma com o aporte de recursos em IMA-B5 e outra com a 
aplicação em fundos multimercados com exposição à bolsa 
norte-americana – benchmark S&P 500, a fim de amenizar, 
ou até mesmo reverter, o impacto negativo de rentabilidade 
da carteira do Instituto, malgrado seja um cenário 
econômico comum a todos os RPPSs, não se tratando, 
portanto, de uma estratégia equivocada por parte do 
Comitê de Investimentos.  Ao pedir a palavra, a assessora 
especial ISIS LOBO DE SOUZA afirmou que o resultado 
obtido no mês de agosto foi o menor impacto negativo 
possível, que poderia ter sido maior se o Comitê de 
Investimentos não agisse com toda diligência, presteza e 
estratégia aplicadas diante das oscilações do mercado no 
referido período, o que foi corroborado pelo economista 
DIEGO SILVA DE SOUZA e pelo membro TIAGO CACIM 
D'ERRICO. Passando para o terceiro item da pauta, c) 
apresentação dos pareceres relacionados aos 
investimentos propostos para o mês em curso com 
indicações de estratégias a serem seguidas pelo ISSM, 
o gestor de recursos informou que o assunto colocado em 
pauta já foi tratado na 31ª reunião extraordinária do Comitê 
de Investimentos, ocasião em que a SMI Consultoria 
recomendou o aumento da exposição da carteira em IMA-
B5 e em fundos multimercados S&P500, não tendo, até a 
presente data, nova proposta a ser apresentada. Dando 
prosseguimento à reunião, passando ao 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, o gestor 
de recursos informou que, em razão da Lei Complementar 
nº 173, de 27 de maio de 2020, e da Lei Municipal nº 

1623/2020, de 09 de abril de 2020, que suspendeu a 
exigibilidade de contribuições patronais devidas ao ISSM e 
autorizou o parcelamento de tais débitos previdenciários, o 
repasse de recursos ao ISSM no mês de agosto foi na 
ordem de aproximadamente R$ 3,5 milhões, enquanto o 
pagamento dos benefícios previdenciários e das despesas 
administrativas foi na ordem de aproximadamente R$ 8 
milhões, resultando num déficit de aproximadamente R$ 
4,5 milhões, que vem sendo retratado nas reuniões do 
Comitê desde a implementação das referidas leis. Após 
informação, o gestor de recursos falou sobre a 
necessidade de pagar as despesas administrativas do 
ISSM e pediu autorização ao Comitê de Investimentos para 
utilizar dos recursos do IRF-M1 para tal finalidade, o que foi 
autorizado pelo Comitê de Investimentos. Em seguida, 
passado ao quinto item da pauta, a saber, e) decisão 
sobre 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 setembro/2020 será 
realizado com os recursos dos fundos de benchmark IRF-
M1. Por fim, 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. 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

Diego Silva de Souza
Analista em Seguro social – Economia

Convidado

Isis Lobo de Souza
Assessora Especial I

Convidada
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