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CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo nº 3968/2019,

 
RESOLVE

 

REDUZIR a carga horária do (a) servidor (a) LUCIANA 

AMANCIO SILVA, matrícula nº 62933, ocupante do cargo 

de provimento efetivo/estatutário de TERAPEUTA 

OCUPACIONAL, lotado (a) na Secretaria da Saúde - 

SESAU, de 30 horas semanais para 15 horas semanais, 
pelo período de 01 (um) ano sem prejuízo da sua 
remuneração, a partir da data da publicação deste 
Decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM  01 DE SETEMBRO DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT

SECRETÁRIO DA SAUDE

DECRETO DE 06 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,

Considerando a Decisão Judicial nos Processos nº 
0501465-59.2017.8.05.0039  resolve:

NOMEAR, por ordem judicial, em regime estatutário, 
para o cargo público de provimento efetivo da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, os(as) candidatos(a)s no 
concurso público  001/2013, abaixo relacionados, e que 
atenderam ao chamamento na forma do edital acima 
mencionado:

PSICÓLOGO
Nº.             Nome     Insc.     Clas.
01 Erica Almeida Ortega          88357833      60ª
02 Priscila Anne De Jesus Santana    88371171      61ª

DECRETO DE 27 DE AGOSTO 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, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei 
nº. 874 de 04 Abril de 2008 e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo nº 1073/2020,

 
RESOLVE

 

REDUZIR a carga horária do (a) servidor (a) JOANICE 

DOS SANTOS FERREIRA, matrícula nº 7349, ocupante 

do cargo de provimento efetivo/estatutário de AUX. DE 

LABORATORIO, lotado (a) na Secretaria da Saúde - 

SESAU, de 30 horas semanais para 15 horas semanais, 
pelo período de 01 (um) ano sem prejuízo da sua 
remuneração, a partir da data da publicação deste 
Decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM  27 DE AGOSTO DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT

SECRETÁRIO DA SAUDE

DECRETO DE 01 DE SETEMBRO 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, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei 
nº. 874 de 04 abril de 2008 e,

DECRETOS



GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM  06 DE OUTUBRO DE 2020

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 65002/2020
 DE 10 DE SETEMBRO DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998, Lei Municipal 
nº 1310 de 27 de dezembro de 2013 e Parecer Normativo 
nº 003/2017 ,  Lei Municipal nº 1601/2019 e  Lei Municipal 
1620/2020 ,                                                                                                                                                                                               

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 1821/2020, 

RESOLVE

 

CONCEDER ao (a) servidor (a) ANA SEMIRAMES 

MOURA MIRANDA, matricula 7347, ocupante do cargo 

de efetivo/estatutário de Enfermeiro, lotado (a) na 

Secretaria da Saúde - SESAU, Licença Prêmio pelo 
período de 03 (três) meses referente ao quinquênio 

aquisitivo de 02/06/2015 a 02/07/2020, a partir de 14 de 
Setembro de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 10 DE SETEMBRO DE 
2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DA SAUDE

PORTARIA N° 65005/2020
 DE 15 DE SETEMBRO DE 2020

                                                            

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998, Lei Municipal 
nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, Parecer Normativo 
nº 003/2017 , Lei Municipal nº 1601/2019 e  Lei Municipal 
1620/2020 ,                                                                                                                                                                                               

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo nº 1036/2020,

RESOLVE

 
RETIFICAR o decreto de 25 de Agosto de 2020 publicado 
no DOM n°1493 de 01 de Setembro de 2020 o qual 
concedeu Licença Prêmio ao (a) servidor (a) MANOEL 
FRANCISCO CERQUEIRA LOPES DE BRITO, 
matricula 8142, ocupante do cargo de provimento 
efetivo/estatutário de Professor I lotado (a) na Secretaria 
da Educação - SEDUC, Licença Prêmio pelo período de 
03 (três) meses referente ao quinquênio aquisitivo de 
17/05/2000 a 16/05/2005, onde se lê: 01 de Setembro de 
2020  leia-se: 04 de Agosto de 2020 após compensação 
das faltas justificadas, o período aquisitivo será de 
17/05/2000 a 19/03/2009.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 15 DE SETEMBRO 
DE 2020

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO     

PORTARIA Nº520/2020
DE 11 DE SETEMBRO DE 2020.

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com o constante na Lei nº 
407 de 30 de agosto de 1998, art. 110 e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  
01581.11.02.895.2020,

RESOLVE
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CONCEDER LICENÇA SEM VENCIMENTOS a 
A N D R E A  PA R A N H O S  E L O Y ,  m a t r í c u l a  
n º9880 , ocupan te  do  ca rgo  de  p rov imento  
efetivo/estatutário de Assistente Administrativo, lotada 
na Secretaria da Saúde- SESAU,pelo período de 24 
(vinte e quatro) meses, a partir de01 de outubro de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 11 DE SETEMBRO DE 
2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

LUIS EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 65006/2020
 DE 15 DE SETEMBRO DE 2020

Dispõe sobre a concessão de benefício de 
Licença- Prêmio a Servidor Municipal

A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407/98, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Camaçari e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão do benefício conforme 
comprovação nos autos do Processo Administrativo nº 
24377/2009,

                         RESOLVE

 
Retificar o decreto de 18 de Novembro de 2010 o qual 
concedeu Licença Premio ao (a) servidor (a) 
MARINALVA FERREIRA NASCIMENTO, matricula 
8149 ,  ocupante do cargo de ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO, lotado (a) na SECRETARIA DA 
EDUCAÇÃO- SEDUC, onde se lê:05/05/1995 a 
04/05/2000, leia-se: 05/05/2000 a 04/05/2005.

GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 15 DE 
SETEMBRO DE 2020

HELDER ALMEIDA DE SOUZA                                                   
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 65007/2020 
 DE 17 DE SETEMBRO DE 2020             

                                                            

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 

uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que Delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, 
Parecer Normativo nº 003/2017 , Lei Municipal nº 
1601/2019 e  Lei Municipal 1620/2020 ,                                                                                                                                                                                               

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo nº 01458/2018,

RESOLVE

 
RETIFICAR o decreto de 19 de setembro de 2018 
publicado no DOM n°1022 de 02 de outubro de 2018 o 

qual concedeu Licença Prêmio ao (a) servidor (a) IARA 

VIANA SANTOS OLIVEIRA, matricula 5635, ocupante do 
cargo de provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR 
II lotado (a) na Secretaria da Educação - SEDUC, Licença 
Prêmio pelo período de 06 (seis) meses referente aos 
quinquênios aquisitivos de 28/02/2000 a 27/02/2005 e 
28/02/2010 a 27/02/2015, onde se lê:28/02/2010 a 
28/02/2015 leia-se: 28/02/2010 a 27/02/2015 após 
compensação das faltas justificadas, o período aquisitivo 
será de 28/02/2010 a 13/06/2016, a partir 01 de outubro  
de 2018.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 17 DE SETEMBRO 
DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA N° 65018/2020
 DE 29 DE SETEMBRO DE 2020

                                                            

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998, Lei Municipal 
nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, Parecer Normativo 
nº 003/2017 , Lei Municipal nº 1601/2019 e  Lei Municipal 
1620/2020 ,                                                                                                                                                                                               

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo nº 2315/2019,

RESOLVE
 

RETIFICAR o decreto de 11 de Fevereiro de 2020 
publicado no DOM n°1362 de 02 de Março de 2020 o qual 
concedeu Licença Prêmio ao (a) servidor (a) EDILEUSA 
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ALMEIDA DOS SANTOS SOUZA, matricula 8019, 
ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário de 
Professor I lotado (a) na Secretaria da Educação - 
SEDUC, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) 
meses referente ao quinquênio aquisitivo de 01/08/1994 
a 31/07/1999, onde se lê: 01/08/1994 a 31/07/1999  leia-
se: 01/08/2014 a 31/07/2019, a partir de 06 de Março de 
2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 29 DE SETEMBRO 
DE 2020

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

   PORTARIA N° 65019/2020
 DE 30 DE SETEMBRO DE 2020

                                                            

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que Delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, 
Parecer Normativo nº 003/2017 , Lei Municipal nº 
1601/2019 e  Lei Municipal 1620/2020 ,                                                                                                                                                                                               

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  
24113/2009,

RESOLVE
 

RETIFICAR o decreto de 28 de Julho  de 2010 publicado 
no DOM n°370 de 31do 07 a 06 de Agosto  de 2010 o qual 
concedeu Licença Prêmio ao (a) servidor (a) LEILA 
MARIA DE OLIVEIRA, matricula 8002, ocupante do 
cargo de provimento efetivo/estatutário de Professor 
Especial II lotado (a) na Secretaria da Educação - 
SEDUC, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) 
meses referente ao quinquênio aquisitivo de 01/07/2010 
a 29/09/2010, onde se lê: 01/07/2010 a 29/09/2010  leia-
se: 01/08/1994 a 31/07/1999, a partir de 02 de Agosto 
de 2010.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 30 DE SETEMBRO 
DE 2020

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO       

                 

PORTARIA N° 65020/2020
 DE 30 DE SETEMBRO DE 2020

                                                            

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que Delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, 
Parecer Normativo nº 003/2017 , Lei Municipal nº 
1601/2019 e  Lei Municipal 1620/2020 ,                                                                                                                                                                                               

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo nº 23916/2011,

RESOLVE

 
RETIFICAR o decreto de 16 de Fevereiro de 2012 
publicado no DOM n°452 de 25 do 02 a 02 de Março de 
2012 o qual concedeu Licença Prêmio ao (a) servidor (a) 
ALEXANDRINA SAMPAIO OLIVEIRA, matricula 9094, 
ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário de 
Agente de Suporte lotado (a) na Secretaria da 
Educação - SEDUC, Licença Prêmio pelo período de 03 
(três) meses referente ao quinquênio aquisitivo de 
21/03/2005 a 07/04/2010, onde se lê: 21/03/2005 a 
07/04/2010 leia-se: 21/03/2005 a 23/01/2011 após 
compensação das faltas justificadas, o período aquisitivo 
será de 21/03/2005 a 23/01/2011, a partir de 01 de Março 
de 2012.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 30 DE SETEMBRO 
DE 2020

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA N° 65021/2020
 DE 30 DE SETEMBRO DE 2020

                                                            

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que Delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, 
Parecer Normativo nº 003/2017 , Lei Municipal nº 
1601/2019 e  Lei Municipal 1620/2020 ,                                                                                                                                                                                               

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo nº 18945/2015, 
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RESOLVE
 

RETIFICAR o decreto de 13 de Julho de 2016 publicado 
no DOM n°681 de 16 a 22 de Julho de 2016 o qual 
concedeu Licença Prêmio ao (a) servidor (a) 
ALEXANDRINA SAMPAIO OLIVEIRA, matricula 9094, 
ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário de 
Agente de Suporte lotado (a) na Secretaria da 
Educação - SEDUC, Licença Prêmio pelo período de 03 
(três) meses referente ao quinquênio aquisitivo de 
08/04/2010 a 07/04/2015, onde se lê: 08/04/2010 a 
07/04/2015 leia-se: 24/01/2011 a 23/01/2016 após 
compensação das faltas justificadas, o período aquisitivo 
será de 24/01/2011 a 23/01/2016, a partir de 01 de Agosto  
de 2016.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 30 DE SETEMBRO 
DE 2020

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

         

PORTARIA N° 111/2020
DE 01 DE OUTUBRO DE 2020

D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d e  
Amembramento de duas áreas contíguas 
denominadas Lote 7U e 7V, situadas na 
Avenida Jorge Amado, s/n°, Bairro Ponto 
Certo, no Distrito Sede, no Município de 
Camaçari, medindo 20.474,04 m² e a outra 
com 6.550,88 m² a serem amembradas em 
01 (uma) nova área resultante denominada 
7V-A de 27.024,92 m², na forma que indica:

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelos Decretos nº 6720, de 27 de junho de 
2017, nº. 4.365, de 22 de fevereiro de 2007 e tendo em 
vista o que consta no Processo Administrativo nº 
00737.22.09.836.2019, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE: 

Art. 1° - Aprovar o amembramento de duas áreas 
contíguas denominadas Lote 7U e 7V, situadas na 
Avenida Jorge Amado, s/n°, Bairro Ponto Certo, no 
Distrito Sede, no Município de Camaçari, medindo 
20.474,04 m² e a outra com 6.550,88 m² a serem 
amembradas em 01 (uma) nova área resultante 
denominada Lote 7V-A de 27.024,92 m².
    
Parágrafo único – As áreas ora amembradas são de 

propriedade da ICAL PARTICIPAÇÕES S.A., inscrita no 
CNPJ sob nº: 10.858.529/0001-02, conforme os registros 
no Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de 
Comarca de Camaçari – Bahia, sob as matrículas de nº 
22.414 e 22.415.    

Art. 2° - A situação atual das áreas está assim descrita:

ÁREAS ORIGINAIS 
M E M O R I A L    D E S C R I T I V O – LOTE 7U

 
Município: CAMAÇARIUF:         BA
Datum:   SIRGAS 2000       MERID.CENTRAL: 39 WGr 
Área(m2): 20.474,04 m²       Matrícula:        22.414
Área (ha): 2,04740 ha          Perímetro:   662,76 m

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V-01, de 
coordenadas N 8.594.374,68m e E 575.081,46m; 
confrontando neste trecho com LOTE 1 (EIXO VIÁRIO 2; 
deste segue com azimute de 121°47'07" e distância de 
142,63 m até o vértice V-02, de coordenadas N 
8.594.299,55m e E 575.202,69m; deste segue com 
azimute de 173°20'21" e distância de 20,33m e distância 
em arco de 20,82m e raio de 27,50m, até o vértice V-03 
de coordenada N 8.594.279,36m e E 575.205,05m; 
deste segue com azimute de 172°38'16" e distância de 
21,02m e distância em arco de 21,49m e raio de 29,50m, 
até o vértice V-04 de coordenada N 8.594.258,51m e E 
575.207,75m; deste segue com azimute de 193°37'05" e 
distância de 20,33m e distância em arco de 20,33m e raio 
de 2.986,75m, até o vértice V-05 de coordenada N 
8.594.238,76m e E 575.202,96m; confrontando neste 
trecho com LOTE 7V, área de propriedade da ICAL 
PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ SOB Nº 10.858.529/0001-
02, matrícula 22.415; deste segue com azimute de 
288°10'47" e distância de 106,47 m até o vértice V-06, de 
coordenadas N 8.594.271,98m e E 575.101,80m; deste 
segue com azimute de 220°36'14" e distância de 59,38 m 
até o vértice V-07, de coordenadas N 8.594.226,89m e E 
575.063,16m; confrontando neste trecho com 
TERRENO,  área  de  p ropr iedade da  WAR 
PATRIMONIAL LTDA; deste segue com azimute de 
287°56'51" e distância de 116,84 m até o vértice V-08, de 
coordenadas N 8.594.262,90m e E 574.952,00m; 
confrontando neste trecho com ÁREA VERDE, matrícula 
22.536; deste segue com azimute de 45°48'14" e 
distância de 160,19 m até o vértice V-09, de coordenadas 
N 8.594.374,57m e E 575.066,85m; confrontando neste 
trecho com LOTE 1 (EIXO VIÁRIO 2); deste segue com 
azimute de 89°34'35" e distância de 14,61 m até o vértice 
V-01, de coordenadas N 8.594.374,68m e E 
575.081,46m; ponto inicial da descrição deste perímetro. 
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Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a 
partir das estações ativas da RBMC do IBGE: Estação 
IBGE SAT-93235, situada em Salvador/BA, de 
coordenadas E 561.583,034m e N 8.569.514,404m. 
Estação IBGE SAT-93236, situada em Salvador, BA, de 
coordenadas E 552.438,838m e N 8.565.561m, e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr, tendo 
como o Datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano 
de projeção UTM.

M E M O R I A L    D E S C R I T I V O – LOTE 7V
 
Datum:  SIRGAS 2000       MERID. CENTRAL: 39 WGr
Área(m2): 6.550,88 m²       Matrícula:       22.415
Área (ha): 0,65509 ha        Perímetro: 353,38 m

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V-06, de 
coordenadas N 8.594.271,98m e E 575.101,80m; 
confrontando neste trecho com LOTE 7U, área de 
p r o p r i e d a d e  d a  L D  PA R T I C I PA Ç Õ E S  E  
INVESTIMENTOS S/A, CNPJ SOB Nº 15.736.596/0001-
60, matrícula 22.415; deste segue com azimute de 
108°10'47" e distância de 106,47 m até o vértice V-05, de 
coordenadas N 8.594.238,76m e E 575.202,96m; 
confrontando neste trecho com LOTE 1 (EIXO VIÁRIO 
2); deste segue com azimute de 193°59'30" e distância 
de 27,35 m até o vértice V-10, de coordenadas N 
8.594.212,22m e E 575.196,35m; deste segue com 
azimute de 194°35'57" e distância de 27,35 m até o 
vértice V-11, de coordenadas N 8.594.185,76m e E 
575.189,46m; confrontando neste trecho com 
TERRENO,  área  de  p ropr iedade de  WAR 
PATRIMONIAL LTDA; deste segue com azimute de 
288°02'28" e distância de 63,14 m até o vértice V-12, de 
coordenadas N 8.594.205,31m e E 575.129,42m; deste 
segue com azimute de 288°02'26" e distância de 69,70 m 
até o vértice V-07, de coordenadas N 8.594.226,89m e E 
575.063,16m; confrontando neste trecho com LOTE 7U, 
área de propriedade da LD PARTICIPAÇÕES E 
INVESTIMENTOS S/A, CNPJ SOB Nº 15.736.596/0001-
60, matrícula 22.415; deste segue com azimute de 
40°36'14" e distância de 59,38 m até o vértice V-06, de 
coordenadas N 8.594.271,98m e E 575.101,80m; ponto 
inicial da descrição deste perímetro. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro, a partir das estações 
ativas da RBMC do IBGE: Estação IBGE SAT-93235, 
situada em Salvador/BA, de coordenadas E 
561.583,034m e N 8.569.514,404m. Estação IBGE SAT-
93236, situada em Salvador, BA, de coordenadas E 
552.438,838m e N 8.565.561m, e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central 39° WGr, tendo como o Datum o 
SIRGAS 2000. Todos os azimutes e distâncias, áreas e 
perímetros foram calculados no plano de projeção UTM.

Art. 3° - A área resultante do amembramento ficará assim 
descrita e caracterizada:

ÁREA RESULTANTE DO AMEMBRAMENTO

M E M O R I A L    D E S C R I T I V O – LOTE 7V-A

Datum:  SIRGAS 2000     MERID. CENTRAL:   39 WGr
Área(m2): 27.024,92 m²   Matrícula:      GERAL
Área (ha): 2,70249 ha       Perímetro: 684,44 m

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V-01, de 
coordenadas N 8.594.374,68m e E 575.081,46m; 
confrontando neste trecho com LOTE 1 (EIXO VIÁRIO 
2); deste segue com azimute de 121°47'07" e distância 
de 142,63 m até o vértice V-02, de coordenadas N 
8.594.299,55m e E 575.202,69m; confrontando neste 
trecho com LOTE 1 (EIXO VIÁRIO 2); deste segue com 
azimute de 173°20'21", distância em reta de 20.33m, em 
arco de 20,82m e raio de 27,50m, até o vértice V-03 de 
coordenada N 8.594.279,36m e E 575.205,05m; 
confrontando neste trecho com LOTE 1 (EIXO VIÁRIO 
2); deste segue com azimute de 172°38'16", distância 
em reta de 21.02m, em arco de 21,49m e raio de 29,50m, 
até o vértice V-04 de coordenada N 8.594.258,51m e E 
575.207,75m; confrontando neste trecho com LOTE 1 
(EIXO VIÁRIO 2); deste segue com azimute de 
193°37'05," distância em reta de 20.33m, em arco de 
20,33m e raio de 2.986,75m, até o vértice V-05 de 
coordenada N 8.594.238,76m e E 575.202,96m; deste 
segue com azimute de 193°59'30" e distância de 27,35 m 
até o vértice V-06, de coordenadas N 8.594.212,22m e E 
575.196,35m; deste segue com azimute de 194°35'57" e 
distância de 27,35 m até o vértice V-07, de coordenadas 
N 8.594.185,76m e E 575.189,45m; confrontando neste 
trecho com TERRENO área de propriedade de WAR 
PATRIMONIAL LTDA; deste segue com azimute de 
288°02'28" e distância de 63,14 m até o vértice V-08, de 
coordenadas N 8.594.205,31m e E 575.129,42m; deste 
segue com azimute de 288°02'26" e distância de 69,70 m 
até o vértice V-09, de coordenadas N 8.594.226,89m e E 
575.063,16m; confrontando neste trecho com 
TERRENO área de propriedade de WAR PATRIMONIAL 
LTDA; deste segue com azimute de 287°56'51" e 
distância de 116,84 m até o vértice V-10, de coordenadas 
N 8.594.262,90m e E 574.952,00m; confrontando neste 
trecho com ÁREA VERDE, matrícula 22.536; deste 
segue com azimute de 45°48'14" e distância de 160,19 m 
até o vértice V-11, de coordenadas N 8.594.374,57m e E 
575.066,85m; confrontando neste trecho com LOTE 1 
(EIXO VIÁRIO 2); deste segue com azimute de 
89°34'35" e distância de 14,61 m até o vértice V-01, de 
coordenadas N 8.594.374,68m e E 575.081,46m; ponto 
inicial da descrição deste perímetro. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro, a partir das estações 
ativas da RBMC do IBGE: Estação IBGE SAT-93235, 
situada em Salvador/BA, de coordenadas E 
561.583,034m e N 8.569.514,404m. Estação IBGE SAT-
93236, situada em Salvador, BA, de coordenadas E 
552.438,838m e N 8.565.561m, e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central 39° WGr, tendo como o Datum o 
SIRGAS 2000. Todos os azimutes e distâncias, áreas e 
perímetros foram calculados no plano de projeção UTM.

Art. 4º - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 
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pena de caducidade prevista em Lei.

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

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 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DE 01 DE OUTUBRO 
DE 2020.

SUELEN CARVALHO TRAVASSOS
DIRETORA DE URBANISMO - SEDUR

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

esolução nº. 170/2014, 
do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CONANDA, que dispõe sobre o Processo 
de escolha em data unificada em todo território nacional 
dos membros do Conselho Tutelar.

Considerando o Edital nº. 01/2019, do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que 
trata da abertura do Processo de Escolha unificado para 
membros do Conselho Tutelar de Camaçari sede e orla, 
mandato 2020-2024; 
Considerando o Edital nº. 02/2020, do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que 
trata da Homologação do resultado final do Processo de 
Escolha unificado para  membros do Conselho Tutelar de 
Camaçari– sede e orla, mandato 2020-2024;
Considerando o disposto no art. 2º, inciso IX, da Lei 
Municipal 216/1991, o qual dispõe que “dar posse aos 
membros dos Conselhos Tutelares do município, 
autorizar o afastamento deles nos termos do respectivo 

RESOLUÇÃO Nº 02/2020 
CMDCA/CAMAÇARI

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS 
CONSELHEIROS TUTELARES NO 
PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO 
PARA MEMBROS DO CONSELHO 
TUTELAR DE CAMAÇARI - SEDE/ORLA. 
QUADRIÊNIO 2020 – 2024.

O CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA 
E ADOLESCENTE – CMDCA DE CAMAÇARI- BA, no 
uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal nº. 
216/91, alterada pela Lei Municipal nº. 859/2008, bem 
como pelo art. 139 Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), e a R

regimento e declarar vago o cargo por perda de 
mandato.”, como uma das atribuições do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

RESOLVE :

Art. 1º.Dar posse aos 20 (vinte) Conselheiros Tutelares 
eleitos no Processo de Escolha unificado para membros 
do Conselho Tutelar de Camaçari– sede e orla, mandato 
2020-2024. Com base no Termo de Posse assinado pelo 
colegiado, na Cerimônia de Posse realizada dia 10 de 
janeiro de 2020, conforme Anexo I.

Art. 2º.Esta Resolução entre em vigor na data de sua 
publicação, revogada as disposições em contrário.

Camaçari, 04 de março de 2020.

José Hilton Alves dos Santos
Presidente do CMDCA/Camaçari-BA

ANEXO 1

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quinta-feira
08 de Outubro de 2020 - Ano XVIII

Nº 1519 - Pagina. 07 de 15
S

E
D

E
S

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E CIDADANIA



EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO N° 0439/2019. 
CONTRANTE:  MUNICÍPIO  DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA:  SONIA MARIA PEREIRA COSTA.  
DO OBJETO:  Este Termo Aditivo tem por finalidade 
alterar a CLÁUSULA SEGUNDA (DO PRAZO) do 
Instrumento contratual n° 0439/2019.  DO PRAZO:  O 
contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado 
por 12 (doze) meses, a partir de 16 de outubro de 2020, 
passará a viger até 16 de outubro de 2021.  DO 
PREÇO: Em virtude do Contrato original n° 0439/2019 
ter como objeto uma locação Imobiliária, que por sua 
natureza é de caráter continuado, considerando a 
prorrogação de prazo contida na Cláusula Segunda do 
presente Termo Aditivo, o valor global estipulado para o 
referido Instrumento é de R$51.864,00 (cinquenta e 
um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais) e o 
valor mensal é de R$4.322,00 (quatro mil, trezentos e 
vinte e dois reais), que permanecem inalterados, 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 
prevista no bojo do contrato original.  Os recursos 
financeiros para pagamento das despesas decorrentes 
do presente termo aditivo correrão por conta da AÇÃO: 
2034, ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36.00 e 
FONTE: 0100.00.  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, 09 de setembro de 2020.  
ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA. 
MUNICIPIO. SONIA MARIA PEREIRA COSTA. 
LOCADORA. 

DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO N° 332/2008. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI . 
CONTRATADA:  ALECSANDRA RIBEIRO PAZ.  DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO do Instrumento 
contratual n° 332/2008;  DO PRAZO: O contrato descrito 
na cláusula anterior fica prorrogado por 12 (doze) meses, 
deste modo, a partir de 02 de Agosto de 2020, passará a 
viger até 01 de Agosto de 2021.  DO PREÇO:  Em virtude 
do Contrato original n° 332/2008 ter como objeto uma 
Locação Imobiliária, que por sua natureza é de caráter 
continuado, considerando a prorrogação de prazo 
contida na Cláusula Segunda do presente Termo Aditivo, 
o valor global estipulado para o referido Instrumento é de 
R$ 56.752,44 (cinquenta e seis mil, setecentos e 
cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), não 
sendo devido qualquer reajuste no período de que trata a 
cláusula anterior.  Os recursos financeiros para 
pagamento  das despesas decorrentes do presente 
termo correrão por conta da Ação: 4009; Elemento: 
33900360.00; Fonte: 7101.000.  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, 01 de Agosto de 2020. 
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. 
MUNICÍPIO.  ALECSANDRA RIBEIRO PAZ.  
LOCADORA.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
286/2018. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI .  CONTRATADA:   LABNALISE 
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME.  
DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade 
alterar a Cláusula Terceira do Contrato nº 286/2018. DO 
PRAZO; O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por mais 12 (doze) meses, de modo que, a 
partir de 31 de agosto de 2020, passará a viger até 31 de 
agosto de 2021.  DO PREÇO: Ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, especialmente 
as disposições sobre o preço, no valor global de R$ 
2.078.316,00 (dois milhões setenta e oito mil trezentos e 
dezesseis reais), o qual permanece inalterado, 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: 
4023, Natureza da Despesa: 3390.3900 e Fontes: 
6102000/0114000.  DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário não modificadas por 
este Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari, 14 de 
Julho de 2020. LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT.  
MUNICÍPIO.  LABNALISE LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME. CONTRATADA.

TERMO  DE RETI - RATIFICAÇÃO AO CONTRATO N° 
145/2016. CONTRATADA:  MUNICICPIO DE 
CAMACARI.  CONTRATANTE: RR CLÍNICA 
OFTALMOLÓGICA LTDA . DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade Reti - ratificar o quinto Termo 
Aditivo ao contrato n° 145/2016, instrumento que foi 
firmado pelas partes em 17 de junho de 2016, no tocante 
ao equivoco constatado na ordem numérica do aditivo. 
DA ALTERAÇÃO:  Em razão do equívoco que se fez 
constar na ordem numérica do aditivo referente ao 
Contrato  N° 145/2016, ONDE SE LÊ:  QUINTO TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO N°145/2016,.  LEIA -SE: 
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
145/2016, conforme objeto retro citado. 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, 29 de junho 
de 2020. LUIZ  EVANDRO VARGAS DUPLAT. 
MUNICIPIO. RR CLÍNICA OFTALMOLÓGICA LTDA. 
CONTRATADA.

                                                       
RETIFICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DO 

CREDENCIAMENTO 004/2019

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 
informa a retificação da publicação do valor global do 
HOMOLOGO DO CREDENCIAMENTO 004/2019, 
veiculada no Diário Oficial do Município  n.º 1510 de 
25/09/2020. 

 
Onde se lê:  R$ 1.909.713,60 (um milhão novecentos e 
nove mil setecentos e treze reais e sessenta 
centavos). 

 
Leia-se:  R$ 1.915.893,30 (um milhão novecentos e 
quinze mil, oitocentos e noventa e três reais e 
sessenta centavos).

  

RETIFICAÇÃO DO CONTRATO 
Nº 0445/2020

 
A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 
informa a retificação do valor global do CONTRATO Nº 
0445/2020, veiculada no Diário Oficial do Município  n.º 
1510 de 25/09/2020.

 

 
Onde se lê:  R$ 1.909.713,60 (um milhão novecentos e 
nove mil setecentos e treze reais e sessenta 
centavos).

 

 
Leia-se R$ 1.915.893,30 (um milhão novecentos e 
quinze mil, oitocentos e noventa e três reais e 
sessenta centavos).

 

AVISO DE ABERTURA – PREGÃO N.º 
167/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL

 

Objeto: Registro de Preço para contratação de Pessoa 
jurídica especializada para a prestação de serviços de 
captura, remoção e relocação de colmeias de abelhas, 
bem como enxames de marimbondos, com vistas a 
garantir efetivo controle e adequado manejo ambiental 
da fauna sinantrópica nociva no município de Camaçari - 
Bahia. Acolhimento: 21/10/2020 a partir das 08h00min; 
Abertura: 22/10/2020, às 09h00min; Disputa: 
22/10/2020, às 10h00min. (Horário Brasília). 

Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. 
Licitação n.º: 839441. Tel.: (71) 3621-6880 – Aricele 
Guimaraes Machado Oliveira – Pregoeira.

ATA DA 33ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2020

Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e 
vinte, às 10h18min, 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 
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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 EDUARDO BARÃO e RICARDO 
GIOVENARDI, ambos representantes da SMI 
Consultoria, que ingressaram na sala virtual de reunião 
às 11h00min. A teor do art. 15 da Portaria n° 111/2019, 
após verificação do quórum legal para instalação, foi 
estabelecida a seguinte pauta: a) credenciamento de 
novos fundos de investimentos; b) deliberação sobre 
a proposta de liquidação do Fundo Sculptor Crédito 
Privado Multimercado; c) call com a SMI Consultoria 
sobre o estudo de ALM; e d) 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 supracitados, 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 informou que recebeu do Banco Bradesco a 
documentação referente aos seguintes fundos: 
BRADESCO H FI RENDA FIXA NILO, CNPJ 
15.259.071/0001-80, enquadrado no art. 7º, inciso IV, 
alínea a, da Res. 3922/2010, com alocação de recursos 
em títulos públicos federais (86,16%), operações de 
recompra ou compromissadas (8,26%), depósitos a 
prazo (3,66%) e títulos de crédito privado (1,36%) que 
totalizam o patrimônio líquido de R$ 908.483.765,12; 
BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION, CNPJ 
03.660.879/0001-96, enquadrado no art. 8º, inciso II, 
alínea a, da Res. 3922/2010, cuja composição da carteira 
é de quase 100% em ações e o patrimônio líquido totaliza 
R$ 712.756.435,21; e BRADESCO FIC FI EM AÇÕES 
IBOVESPA VALUATION, CNPJ 11.675.309/0001-06, 
enquadrado no art. 8°, inciso II, alínea a, da Res. 
3922/2010, com carteira composta de ações (98,73%) e 
operações compromissadas que totalizam o patrimônio 
líquido de R$ 80.986.588,57, os quais já foram objeto de 
análise prévia por parte do Controle Interno do ISSM, que 
exarou parecer favorável ao credenciamento dos 
aludidos fundos, por estarem em conformidade com os 
regramentos jurídicos vigentes. Dito isso, os membros do 
Comitê de Investimentos, após analisarem a 
documentação apresentada, observando, entre outros 
critérios, as condições de segurança, rentabilidade, 
solvência e liquidez dos ativos, decidiram, por 
unanimidade, declarar credenciados os reportados 
fundos, para todos os efeitos legais, cujos documentos 
encontram-se arquivados no âmbito do ISSM e os 
respectivos credenciamentos terão o prazo de validade 
de um ano, contado da presente data, isto é, do dia 
18/09/2020 a 18/09/2021. Ato contínuo, passando para o 
segundo item da pauta, a saber, b) deliberação sobre a 
proposta de liquidação do Fundo Sculptor Crédito 
Privado Multimercado, o gestor de recursos informou 
que recebeu da Queluz Asset Management, 
administradora do Fundo Sculptor Crédito Privado 
Multimercado, um plano de liquidação do acenado fundo, 
no qual o ISSM aportou R$ 15 milhões em 
novembro/2017 e teve tal aplicação questionada pela 
Secretaria de Previdência (SPREV), motivo pelo qual 

ensejou a abertura de processo de sindicância no âmbito 
do Instituto para apuração de eventuais irregularidades, 
além da adoção de medidas judiciais cabíveis para 
prestação de contas e resgate dos respectivos recursos. 
Dito isso, apresentou em tela o plano de liquidação 
proposto, o qual já fora previamente disponibilizado a 
todos os membros e convidados do Comitê de 
Investimentos, discorrendo sobre as principais 
características do fundo, tais quais: taxa de 
administração (1,50%), taxa de performance (10,00%), 
taxa de índice de performance (IPCA+6%a.a.) e 
conversão de cota para resgate (D+90 ou D+1440). 
Ressaltou, no entanto, que o fundo encontra-se fechado, 
por tempo indeterminado, para novas aplicações e 
resgates. Ademais disso, apresentou a composição do 
patrimônio líquido do fundo, sendo assim distribuída: 
crédito privado (59,56%), títulos públicos & 
compromissada (1,75%), caixa (0,00%), cotas dos 
fundos (32,70%), valores a receber (6,13%) e despesas 
(0,14%), que totalizam o montante de R$ 180.638.021,6. 
Informou que, segundo o plano de liquidação, o caixa 
disponível de aproximadamente R$ 3,2 milhões será 
mantido frente às obrigações do fundo com taxa de 
administração, custódia, despesas advocatícias e outras 
similares durante o período de amortização. Informou, 
ainda, que a devolução dos recursos alocados em fundos 
fechados foi estimada de acordo com o término do prazo 
de duração de cada fundo, sendo que para os fundos 
abertos foram solicitados os resgates no início da gestão 
da Queluz Asset Management, que já tem data definida 
para liquidação, e para os fundos fechados de prazo 
indeterminado ou muito longo, superior ao prazo de 
liquidação de 6 anos (2021-2026), a proposta é de dar as 
cotas de tais fundos como dação em pagamento. Dito 
isso, o gestor de recursos apresentou o fluxo de caixa 
estimado da carteira de crédito, os investimentos em 
FIPs, FIPs e imobiliários, FIIs, FIC FIM e FIM, além do 
fluxo estimado de recebimento da carteira de fundos e do 
fluxo estimado de devolução dos recursos aos cotistas, 
que está previsto para ser iniciado a partir do ano de 2021 
e concluído em 2026, com previsão de ser devolvido o 
valor total de R$ 156.855.115,85, de forma proporcional a 
quota de cada cotista. Após apresentação, o membro 
TIAGO CACIM D'ERRICO aduziu que a única certeza 
que se tem do plano de liquidação é, em tese, o 
pagamento fixo da taxa de administração que está 
escalonado em 6 anos. Em concordância com sua fala, a 
assessora especial ISIS LOBO DE SOUZA observou que 
o plano de liquidação não apresentou nenhum estudo 
sobre a liquidez dos ativos indicados, não se podendo, 
portanto, afirmar que haverá o resgate dos respectivos 
valores nas datas previstas na proposta de liquidação. 
Observou, ainda, que o pagamento da taxa de 
administração é fixo e não está condicionado a nenhum 
parâmetro de retorno aos cotistas, isto é, de efetivo 
resgate dos valores previstos no plano, podendo, 
inclusive, em caso de não haver valores em caixa para 
cobrir tal despesa, recair o ônus do pagamento da taxa de 
administração sobre os cotistas, o que não é razoável. 
Defendeu que o ISSM deveria ter prioridade no 
recebimento dos recursos em processo de liquidação por 
ter ingressado com uma ação judicial antes mesmo do 
fechamento do Fundo Sculptor Crédito Privado 
Multimercado, cujo objeto consiste justamente no 
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resgate dos valores nele aportados. Para além disso, 
pontuou que não houve auditoria das contas do fundo, o 
que torna questionável a proposta de liquidação 
apresentada, revelando-se, em verdade, um plano mais 
benéfico ao gestor e ao administrador, que receberão a 
taxa fixa de administração, do que para os cotistas, que 
correm o risco de ainda arcar com tal despesa. Ao pedir a 
palavra, o membro ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE 
SENA alegou um suposto conflito de interesses entre os 
administradores do fundo e os cotistas, em razão da 
cobrança da taxa fixa de administração sem, contudo, 
existir uma efetiva garantia de resgate dos valores em 
liquidação. Em concordância com as falas que lhe 
antecederam, o gestor de recursos indicou três pontos 
que não estão devidamente esclarecidos no plano de 
liquidação proposto pela Queluz Asset Management, 
sendo eles: (i) a inexistência de estudo sobre a liquidez 
dos ativos; (ii) a ausência de demonstrações financeiras 
auditadas; e (iii) a inexistência de estudo que comprove 
que a taxa fixa de administração é a mais adequada e 
vantajosa no processo de liquidação em testilha, razão 
pela qual alegou que o Comitê de Investimentos não tem 
condições de  deliberar sobre o plano de liquidação 
proposto enquanto não forem sanadas tais omissões. 
Dito isso, o gestor de recursos propôs a elaboração de 
um voto escrito sobre o posicionamento do Instituto para 
que fosse remetido à administradora Queluz Asset 
Management até o dia 21/09, a fim de que a mesma 
tomasse conhecimento dos motivos pelos quais o ISSM 
não aprova o plano de liquidação proposto, ficando, 
desde logo, a cargo da assessora especial ISIS LOBO 
DE SOUZA a elaboração da minuta do voto condutor, que 
será submetida à apreciação do Comitê de 
Investimentos, o que foi concorde pelos membros e 
convidados do Órgão Colegiado. Dando prosseguimento 
à reunião, passando para o terceiro item da pauta, c) call 
com a SMI Consultoria sobre o estudo de ALM, o 
gestor de recursos registrou a presença dos consultores 
EDUARDO BARÃO e RICARDO GIOVENARDI, que 
ingressaram na sala virtual às 11h00min, concedendo, 
em seguida, a palavra ao segundo para tratar sobre o 
assunto em pauta. Com a fala, o consultor RICARDO 
GIOVENARDI teceu breves comentários sobre o estudo 
de ALM (Asset Liability Management), discorrendo que 
trata-se de um estudo relacionado a ativos e passivos 
para atingir os objetivos  financeiros do Instituto, o qual foi 
elaborado e, doravante, seria apresentado pelo consultor 
EDUARDO BARÃO. Com a palavra, o consultor 
EDUARDO BARÃO falou que o estudo de ALM foi 
elaborado considerando o atual cenário econômico, a 
carteira do plano e o comportamento passivo-atuarial do 
RPPS, buscando sempre encontrar uma carteira que, em 
tese, seja capaz de pagar o fluxo de passivo, com o 
menor risco no conjunto dos ativos submetido à 
simulação, ou, ainda, no caso de insolvência no longo 
prazo, consiga estender o maior tempo de patrimônio 
positivo ao plano. Dito isso, apresentou em tela o estudo 
de ALM, avaliado em 31/08/2020, com data-base de 
avaliação atuarial de 31/12/2019, discorrendo que o 
reportado estudo segue todas as diretrizes impostas pela 
legislação pertinente aos investimentos dos RPPSs, 
notadamente pela Resolução CMN nº 3.922, de 25 de 
novembro de 2010, alterada pelas Resoluções CMN nº 
4.604, de 19 de outubro de 2017 e CMN nº 4.695, de 27 

de novembro de 2018, e pela Portaria MPS nº 519, de 24 
de agosto de 2011 e suas alterações pelas Portarias MPS 
nº 170/2012, MPS nº 440/2013; MPS nº 65/2014 e MPS 
nº 300/2015, atendendo, ainda, aos requisitos 
estabelecidos no item 3.2.6 da Política de Investimentos 
do Manual do Pró-Gestão e as normas da Política de 
Investimentos do ISSM. Em seguida, apresentou a atual 
composição da carteira de investimentos do Instituto, 
distribuída nos seguintes seguimentos: IRF-M 1 
(14,98%),  IRF-M 1+ (12,22%), IMA-B (5,54%), IMA-
GERAL (49,22%), AÇÕES (16,63%) e FUNDOS 
ESTRUTURADOS (1,42%), os quais totalizam o 
patrimônio de R$ 356.601.415,54. Seguiu apresentando 
gráficos que demonstram o passivo atuarial do ISSM, 
levando em consideração dados e premissas atuariais. 
Discorreu sobre o atual cenário econômico, falando 
sobre as expectativas de mercado para algumas 
variáveis da econômica, tais quais: SELIC (2,00%), IPCA 
(1,78%), INPC (2,20%), PIB (-5,20%) e DÓLAR (R$ 
5,25). Ademais disso, apresentou o retorno médio anual 
esperado dos índices de renda fixa, obtido através de um 
algoritmo desenvolvido pela SMI Consultoria, em que 
foram utilizadas as expectativas futuras da SELIC, as 
variações dos DI Futuro e a duration dos Títulos Públicos, 
assim apresentado: CDI/IRF-M 1 (0,70%), IMA-GERAL 
(2,32%), IRF-M 1+ (2,15%), FUNDOS DE CARÊNCIA 
PÓS (6,55%), IRF-M (1,27%), IBOVESPA (9,06%), IMA-
B 5 (1,17%) EXTERIOR (6,94%), IMA-B 5+ (8,85%), 
ESTRUTURADOS (9,56%) e IMA-B (5,12%). Falou 
sobre a Teoria da Fronteira Eficiente de Harry Markowitz 
aplicada ao estudo de ALM, a qual trata-se de um 
conjunto otimizado de combinações de ativos que 
apresentam a melhor relação possível entre retorno e 
risco, potencializando a alocação dos recursos, de forma 
a estabelecer uma carteira de investimentos em ativos 
que alcance a taxa do retorno esperado com o menor 
risco possível ao patrimônio do RPPS. Informou que a 
SMI Consultoria projetou um retorno esperado de 3,44% 
da carteira de investimentos do ISSM, em que pese a 
meta atuarial definida na Política de Investimentos seja 
de INPC + 6%, razão pela qual o estudo de ALM, através 
do seu algoritmo, sugere uma carteira que 
provavelmente alcançará a meta atuarial trazendo um 
retorno médio de 6,01% ao ano, com a possibilidade de 
menor volatilidade anualizada de 4,38%. Para tanto, o 
consultor alegou que seriam necessárias as seguintes 
movimentações financeiras: (i) resgate de R$ 
10.678.889,26 dos FUNDOS CDI/IRF-M 1, ficando este 
benchmark com 13,62% do PL; (ii) resgate total dos 
FUNDOS IRF-M 1+; (iii) aporte de R$ 46.462.184,54 em 
FUNDOS IMA-B 5+ (13,03%); (iv) resgate total dos 
FUNDOS IMA-B e dos FUNDOS IMA-GERAL; (v) aporte 
de R$ 43.652.287,38 em FUNDOS DE AÇÕES, 
totalizando 29,93% do PL; (vi) aporte de R$ 
26.576.795,69 em FUNDOS DO EXTERIOR (7,45%); 
(vii) manutenção dos FUNDOS ESTRUTURADOS 
(1,32%); e (viii) aporte de R$ 123.549.315,11 em NTN-B 
2055/05, equivalente a 34,65% do PL. Ademais disso, 
justificou que tais movimentações deveriam ser adotadas 
de forma gradativa e proporcional a entrada de recursos, 
e que os retornos esperados e a volatilidade anualizada 
são de valores aproximados, haja vista que a proposta de 
investimentos em cotas de fundos e os rendimentos de 
alguns fundos possuem descontos como taxa de 
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administração e performance que devem ser 
considerados. Após apresentação do estudo de ALM, 
abertos os debates e oportunizada a palavra aos 
membros e convidados, o gestor de recursos 
demonstrou certa preocupação quanto à proposta de 
alocação de aproximadamente 1/3 do patrimônio líquido 
do Instituto em NTN-B, que está rendendo 4%, visto que 
tal estratégia, além de não alcançar a meta atuarial, 
engessaria significativamente o patrimônio do Instituto. 
Demonstrou, ainda, certa preocupação com a proposta 
de alocação de quase 1/6 do patrimônio líquido em IRF-
M1, que provavelmente não vai entregar 2% de 
rentabilidade ao ano, a despeito de a meta atuarial ser 
INPC + 6%. Ademais, observou que o estudo de ALM 
somente leva em consideração os benchmarks, 
desconsiderando as peculiaridades de alguns fundos, a 
exemplo dos fundos de gestão ativa, que neste ano 
obtiveram boa performance. Outrossim, questionou se 
haveria alguma forma de justificar a substituição de NTN-
B por fundos de gestão ativa, até que se consiga comprar 
NTN-B com rentabilidade compatível à meta atuarial, 
dada a baixa rentabilidade desse ativo (4%). Também 
questionou se existia a possibilidade de fixar um prazo 
para que o Instituto iniciasse a compra de NTN-B, já que o 
estudo de ALM propõe a compra gradual do aludido ativo 
sem, contudo, especificar a data inicial de compra.  Por 
fim, questionou o porquê de o estudo de ALM não ter 
considerado os fundos multimercados na composição da 
carteira, uma vez que tais fundos foram objeto de 
proposta de investimento por parte da própria SMI 
Consultoria e de outras instituições financeiras com 
expertise no assunto. Em resposta ao quanto 
questionado, o consultor RICARDO GIOVENARDI 
informou que o estudo de ALM não está muito 
preocupado com a volatilidade do mercado, mas sim com 
a relação ativo versus passivo do RPPS, no sentido de 
encontrar uma melhor rentabilidade dentro da menor 
volatilidade, aplicando-se, para tanto, a Teoria da 
Fronteira Eficiente de Harry Markowitz, tal como 
determina a legislação aplicável à espécie. Justificou que 
se houvesse no mercado algum ativo que pagasse mais 
do que a meta atuarial, e fosse menos volátil que a bolsa 
de valores, certamente o estudo de ALM o indicaria, e não 
a compra de NTN-B. No entanto, dada a volatilidade do 
seguimento de renda variável, o estudo de ALM indicou a 
compra de NTN-B como garantia de alongar uma 
aplicação. Com relação aos fundos multimercados, o 
consultor explicou que os fundos do exterior geralmente 
possuem como indexador o benchmark S&P 500 ou 
BDR, os quais já constam na carteira do Instituto. 
Reiterou que a Teoria da Fronteira Eficiente de Harry 
Markowitz busca a melhor rentabilidade com a menor 
volatilidade, e para isso, ainda que um título marcado na 
curva de juros não esteja entregando a meta atuarial, tal 
como a NTN-B, o estudo de ALM vai compensar essa 
baixa rentabilidade nos demais ativos, adequando a 
carteira para alcance da meta atuarial. Ressaltou que 
mesmo havendo redução do patrimônio líquido do 
Instituto, o estudo de ALM continuará levando em 
consideração os benchmarks indicados, com seus 
respectivos percentuais de alocação. Com a fala, o 
gestor de recursos questionou se o estudo de ALM não 
estaria ocasionando alguma perda de oportunidade para 
o RPPS quando desconsidera as ofertas do mercado em 

relação aos fundos de renda fixa ativa, dúvida esta 
compartilhada pela assessora especial ISIS LOBO DE 
SOUZA. Em resposta ao quanto questionado, o consultor 
alegou que não há nenhuma garantia de que os fundos 
de renda fixa ativa continuarão rendendo e terão a 
mesma performance de agora nos próximos anos, haja 
vista que em  2019 os fundos que mais renderam foram 
os de benchmark IMA-B 5+, e não os fundos de gestão 
ativa, ressaltando que o estudo de ALM é prospectivo e 
leva em consideração a taxa e a curva de juros futuros. 
Ao pedir a palavra, a assessora especial ponderou que o 
estudo de ALM propõe a compra de títulos NTN-B com 
duration de 35 anos, rentabilidade de 4% e aplicação de 
aproximadamente 1/3 do patrimônio do Instituto, o que, 
além de não garantir o alcance da meta atuarial, 
compromete as movimentações da carteira, engessando 
significativa parte do patrimônio líquido do Instituto, 
podendo ocasionar, inclusive, a perda de eventuais 
oportunidades de investimentos, oportunidades estas 
que certamente serão necessárias para o alcance da 
meta atuarial, visto que a rentabilidade do referido 
benchmark é abaixo da meta atuarial proposta, revendo-
se, portanto, uma estratégia de investimento 
questionável, ponderação esta compartilhada pelo 
gestor de recursos. Com a fala, o consultor RICARDO 
GIOVENARDI reconheceu que o estudo de ALM não 
resolverá todos os problemas da carteira de 
investimentos do Instituto, pois atém-se basicamente à 
legislação, notadamente no que diz respeito à garantia 
da existência de recursos ao longo do tempo para pagar 
os compromissos atuariais, criando uma carteira que 
observe a relação ativo versus passivo, em respeito à 
Teoria da Fronteira Eficiente de Harry Markowitz. 
Ademais disso, falou que, embora o estudo de ALM 
proponha uma migração gradual de recursos, não há 
previsão de quando tal migração deve ser iniciada. 
Todavia, ressaltou que a migração de recursos deve ser 
proporcional entre os ativos constantes da carteira, 
observando-se a volatilidade do mercado. Na 
oportunidade, a assessora especial ISIS LOBO DE 
SOUZA demonstrou certa preocupação com o 
engessamento que o estudo de ALM pode ocasionar às 
estratégias do Comitê de Investimentos para alcance da 
meta atuarial, bem como demonstrou preocupação com 
eventuais questionamentos por parte do Tribunal de 
Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM) sobre 
a proposta de aportar 1/3 do patrimônio líquido do 
Instituto em um ativo que rende menos do que a meta 
atuarial (INPC + 6%) e de desconsiderar o aporte de 
recursos em fundos de gestão ativa, que atualmente 
estão tendo boa performance. Nesse sentido, questionou 
como justificar tais estratégias aos órgãos de controle 
externo, tendo em vista que o ISSM provavelmente não 
alcançará a meta atuarial se seguir o estudo de ALM, a 
despeito do constante crescimento das despesas com a 
concessão de aposentadorias e pensões, aumento de 
segurados e dependentes e demais premissas que 
implicam diretamente na elevação do déficit atuarial do 
Instituto. Em atenção aos questionamentos suscitados, o 
consultor RICARDO GIOVENARDI informou que o 
estudo de ALM segue as orientações da Secretaria de 
Previdência (SPREV), e, como já dito anteriormente, 
possui uma lógica de relação ativo versus passivo para 
garantir o pagamento dos compromissos atuariais 
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futuros. Ao pedir a palavra, o consultor EDUARDO 
BARÃO justificou que o estudo de ALM leva em 
consideração o atual cenário econômico e as projeções 
de mercado realizadas neste momento, podendo, no 
entanto, ser alterado por fatos futuros e imprevisíveis, tal 
como a pandemia da Covid-19 que tem afetado a bolsa 
brasileira desde março/2020, e, em assim sendo, ser 
redirecionado com base em outro cenário. Outrossim, em 
resposta ao presidente sobre a possibilidade de substituir 
a compra de NTN-B por fundos de gestão ativa, o 
consultor afirmou ser possível tal substituição, porém 
explicou que uma eventual substituição daquele ativo por 
outro não previsto no estudo de ALM poderá aumentará a 
exposição da carteira à volatilidade do mercado, visto 
que os títulos NTN-B são marcados na curva de juros e os 
fundos de gestão ativa são marcados a mercado. 
Durante os debates, dado o consenso de que o atual 
cenário não permite a realocação automática de todos os 
recursos dos FUNDOS IMA-B e IMA-GERAL para NTN-
B, a assessora especial ISIS LOBO DE SOUZA propôs à 
SMI Consultoria a elaboração de um estudo que 
demonstrasse dois cenários anualizados, sendo um com 
o resultado que o ISSM obteria seguindo o estudo de 
ALM e outro com o resultado que o ISSM obteria se 
diversificasse 1/3 do seu patrimônio em outros 
benchmarks que não a NTN-B, para que o Comitê de 
Investimentos pudesse escolher a melhor proposta que 
se adequasse à sua Política de Investimentos. Com a 
fala, o consultor RICARDO GIOVENARDI afirmou que 
nenhum estudo pode garantir resultados, mesmo 
olhando para cenários pretéritos de determinados ativos 
e realizando prospectivas de rentabilidade futuras, e que 
o estudo de ALM foi elaborado com premissas indicadas 
pelo próprio Instituto, as quais levaram ao resultado 
então proposto. Ademais disso, sugeriu que o ISSM 
mantivesse contato com outros RPPSs, a exemplo do 
Reciprev, que contrataram o estudo de ALM, mas, 
contudo, suas carteiras não correspondem ao quanto 
fora proposto pelo respectivo estudo contratado. Em 
assim procedendo, alegou que o ISSM saberia como os 
RPPSs estão executando o estudo de ALM e teria 
melhores informações para aderir ou não o referido 
estudo. Acolhendo a sugestão do consultor, o gestor de 
recursos falou sobre a necessidade de se analisar melhor 
a proposta do estudo de ALM, ouvindo, inclusive, outros 
RPPSs sobre como o estão executando, para posterior 
deliberação. Ressaltou que o estudo de ALM não é uma 
opção para o Instituto que almeja ser certificado pelo Pró-
Gestão, como assim pretende o ISSM, visto que tal 
estudo é condição indispensável para certificação. Dito 
isso, pelo adiantado das horas e pela necessidade de 
maiores esclarecimentos, sugeriu que fosse designada 
uma nova reunião extraordinária para deliberar sobre o 
estudo de ALM, a qual seria oportunamente agenda e 
informada a todos os presentes, o que foi concorde pelos 
membros e convidados do Comitê de Investimentos. Em 
seguida, o gestor de recursos registrou que, em razão do 
meio pelo qual ocorreu a reunião, notadamente por meio 
de videoconferência, estando cada participante em local 
distinto, inclusive fora do estado da Bahia, como no caso 
dos representantes da SMI Consultoria, ficarão 
dispensadas as assinaturas de EDUARDO BARÃO e 
RICARDO GIOVENARDI, devendo, para tanto, ser 
tomadas as 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

Diego Silva de Souza
Analista em Seguro social – Economia

Convidado

ATA DA 34ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2020

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de 
dois mil e vinte, às 14h30min, 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) 
deliberação sobre o estudo de ALM apresentado pela 
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SMI Consultoria; 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 presença dos 
membros e convidados participantes, declinando, por 
conseguinte, o motivo pelo qual a reunião extraordinária 
fora convocada, notadamente para deliberar sobre o 
estudo de ALM apresentado pela SMI Consultoria na 33ª 
reunião extraordinária do Comitê de Investimentos, 
datada em 18/09/2020, visto que tal estudo, dentre outras 
recomendações, propõe o (i) resgate total dos FUNDOS 
IMA-B e dos FUNDOS IMA-GERAL e o (ii) aporte de R$ 
123.549.315,11 em NTN-B 2055/05, equivalente a 
34,65% do patrimônio líquido do Instituto, sem, contudo, 
indicar o prazo ou, ainda, o suposto momento adequado 
para o início das respectivas movimentações financeiras. 
Dito isso, demonstrou que a proposta de retirar todos os 
recursos dos fundos de gestão ativa para aloca-los em 
NTN-B 2055/05 não se coaduna com a estratégia de 
investimentos adotada pelo Comitê, tampouco com a 
Política de Investimentos do ISSM (2020), dado que os 
fundos de renda fixa ativa estão performando melhor do 
que a ínfima rentabilidade dos títulos pós-fixados (NTN-
B), que é de 4%. Demonstrou, ainda, que o estudo de 
ALM somente leva em consideração determinados 
benchmarks, desconsiderando as peculiaridades de 
alguns fundos que obtiveram boa performance neste 
ano, a exemplo dos fundos de gestão ativa, o que 
restringe eventuais possibilidades de investimentos. 
Destacou que a proposta de alocação de 
aproximadamente 1/3 do patrimônio líquido do Instituto 
em títulos pós-fixados (NTN-B), com apenas 4% de 
rentabilidade e duration de 35 anos, além de não 
alcançar a meta atuarial (INPC + 6%.), engessaria 
significativamente o Comitê de Investimentos para a 
realização de eventuais movimentações financeiras, 
bem como inviabilizaria a liquidez dos ativos, podendo, 
inclusive, ocasionar eventuais questionamentos por 
parte do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da 
Bahia (TCM), e de outros órgãos de controle externo, por 
colocar 1/3 do patrimônio líquido do Instituto em um ativo 
que rende menos do que a meta atuarial (INPC + 6%) e 
por desconsiderar o aporte de recursos em fundos de 
gestão ativa, que atualmente estão tendo boa 
performance, razão pela qual o estudo de ALM, no 
presente momento, não se mostra adequado à realidade 
do ISSM. Abertos os debates, após profundas análises e 
considerações pertinentes, levando em consideração o 
quanto suscitado pelo gestor de recursos, e 
considerando que o atual cenário mundial revela-se 
instável, volátil e descompensado, o que implica a 
necessidade de alta liquidez da carteira de 
investimentos, a qual não está devidamente 
demonstrada no estudo de ALM, uma vez que propõe o 
engessamento de 1/3 do patrimônio líquido em ativo que 
rende abaixo da meta atuarial, em notáveis 35 anos, os 
membros do Comitê de Investimentos decidiram, por 
unanimidade, não acolher o estudo de ALM elaborado 
pela SMI Consultoria, pelas razões ora expostas. 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

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 003/2020

Processo Administrativo: 018/2020
Pregão Presencial: 003/2020

Objeto da licitação: Registro de Preço para 
Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de locação, instalação, 
manutenção, deslocamento e suporte de até 10 
(dez) equipamentos denominados PMV'S - Painéis 
de Mensagens Variáveis Móveis, para atender às 
necessidades da Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público de Camaçari, conforme 
especificações constantes no Anexo I, parte 
integrante e indissociável do Edital.

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quinta-feira
08 de Outubro de 2020 - Ano XVIII
Nº 1519 - Pagina. 14 de 15

S
T

T SUPERINTENDÊNCIA DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE



O Pregoeiro da STT, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o resultado do Processo Licitatório 
na modalidade de Pregão Presencial de nº 
003/2020, com base na Lei Federal n. 10.520/2002, 
decido ADJUDICAR os objetos licitados à empresa 
abaixo indicada, da seguinte forma:

LOTE ÚNICO
Empresa: SHEMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA, CNPJ 53.188.322/0001-72
Valor total de R$ 894.000,00 (oitocentos e 
noventa e quatro mil reais).

Camaçari - BA, 02 de Outubro de 2020.

HERTZ BARRETO R. SEABRA
Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020

O Diretor Superintendente da Superintedência de 
Trânsito e Transporte Público – STT - do Município 
de Camaçari(BA), HOMOLOGA o resultado do 
Pregão Presencial nº 003/2020, que ADJUDICOU 
o objeto licitado no Lote Único à empresa SHEMPO 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 
53.188.322/0001-72, no valor total de R$ 
894.000,00 (oitocentos e noventa e quatro mil 
reais), para que esta cumpra as finalidades da 
licitação que foi realizada. 

Camaçari(BA), 07 de Outubro de 2020.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente 
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