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GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 19 DE JANEIRO DE 
2021.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº 006/2021
DE 19 DE JANEIRO DE 2021

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
– TFF à empresa J DA S SANTOS 
VESTUÁRIO EIRELI,  e  dá outras 
Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 
Lei Municipal nº 10272.18.08.705.2019, de 29 de 
novembro de 2019,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF à empresa J DA S SANTOS 
VESTUÁRIO EIRELI, estabelecida à Rua castro Alves, 
nº 147, Centro,   Camaçari/BA, CEP: 42.800-075, 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF nº 35.351.668/0001-58, inscrição 
mobiliária nº 39586001, conforme permissivo legal 
previsto no art. 20, incisos I e II, da Lei Municipal nº 1.101, 
de 13 de setembro de 2010, nos seguintes moldes:

I. Isenção de 100% da TFF para os meses de novembro a 
dezembro do exercício de 2019, e todo o exercício de 
2020;

II. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios 
subsequentes, a partir de 2021.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 
29/11/2019, data do requerimento, conforme estabelece 
o §2°, do art. 52, da Lei 1.039/2009.

PORTARIA Nº 005/2021
DE 19 DE JANEIRO DE 2021

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
– TFF e Taxa de Licença de Localização – 
TLL à empresa VANIA FREIRE SOUSA - 
ME, e dá outras Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 
Lei Municipal nº 07862.18.08.705.2017, de 06 de 
setembro de 2017,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF e da Taxa de Licença de 
Localização – TLL à empresa VANIA FREIRE SOUSA - 
ME, estabelecida à Av. Jorge Amado, S/N, Nova Vitória, 
Camaçari/BA, CEP: 42.800-970, Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF 
nº 28.367.961/0001-58, inscrição mobiliária nº 
37584001, conforme permissivo legal previsto no art. 20, 
incisos I e II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro 
de 2010, nos seguintes moldes:

I. Isenção de 100% da TLL;

II. Isenção de 100% da TFF para os meses de junho a 
dezembro do exercício de 2019, e todo o exercício de 
2020;

III. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios 
subsequentes, a partir de 2021.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 
06/09/2017, data do requerimento, conforme estabelece 
o §2°, do art. 52, da Lei 1.039/2009.
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GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 19 DE JANEIRO DE 
2021.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº 007/2021
DE 19 DE JANEIRO DE 2021

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
– TFF à empresa ANA PAULA LIMA DOS 
SANTOS, e dá outras Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 
Lei Municipal nº 01612.18.08.705.2020, de 11 de 
fevereiro de 2020,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF à empresa ANA PAULA LIMA 
DOS SANTOS, estabelecida à Rodovia BA Via Parafuso, 
S/N, Bairro Industrial,  Camaçari/BA, CEP: 42.800-938, 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF nº 35.631.773/0001-50, inscrição 
mobiliária nº 40015001, conforme permissivo legal 
previsto no art. 20, incisos I e II, da Lei Municipal nº 1.101, 
de 13 de setembro de 2010, nos seguintes moldes:

I. Isenção de 100% da TFF para os meses de novembro e 
dezembro do exercício de 2020, e todo o exercício de 
2021;

II. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios 
subsequentes, a partir de 2022.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 
11/02/2020, data do requerimento, conforme estabelece 
o §2°, do art. 52, da Lei 1.039/2009.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 19 DE JANEIRO DE 
2021.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº 008/2021
DE 19 DE JANEIRO DE 2021

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
– TFF e Taxa de Licença de Localização – 
T L L  à  e m p r e s a  C L I N I C A 
ODONTOLOGICA DENTAL CONFORT 
EIRELI, e dá outras Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 
Lei Municipal nº 04080.18.08.705.2019, de 07 de junho 
de 2019,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF e da Taxa de Licença de 
L o c a l i z a ç ã o  –  T L L  à  e m p r e s a  C L I N I C A 
ODONTOLOGICA DENTAL CONFORT EIRELI, 
estabelecida à Rua Costa Pinto, nº 273, Centro, 
Camaçari/BA, CEP: 42.800-049, Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF 
nº 33.705.776/0001-66, inscrição mobiliária nº 39215001, 
conforme permissivo legal previsto no art. 20, incisos I e 
II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, 
nos seguintes moldes:

I. Isenção de 100% da TLL;

II. Isenção de 100% da TFF para os meses de outubro a 
dezembro do exercício de 2019, e todo o exercício de 
2020;

III. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios 
subsequentes, a partir de 2021.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 
07/06/2019, data do requerimento, conforme estabelece 
o §2°, do art. 52, da Lei 1.039/2009.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 19 DE JANEIRO DE 
2021.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 
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PORTARIA Nº 010/2021
DE 19 DE JANEIRO DE 2021

 
Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
– TFF e Taxa de Licença de Localização 
– TLL à empresa J. J FISIOTERAPIA E 
ESTÉTICA E IRELI ,  e  dá  ou t ras 
Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 
Lei Municipal nº 07862.18.08.705.2017, de 06 de 
setembro de 2017,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF e da Taxa de Licença de 
Localização – TLL à empresa J. J FISIOTERAPIA E 
ESTÉTICA EIRELI, estabelecida à  Rua da Palha, nº 57, 
Dois de Julho, Camaçari/BA, CEP: 42.809-196, Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
– CNPJ/MF nº 34.255.028/0001-91, inscrição mobiliária 
nº 39030001, conforme permissivo legal previsto no art. 
20, incisos I e II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, nos seguintes moldes:

I. Isenção de 100% da TLL;

II. Isenção de 100% da TFF para os meses de outubro a 
dezembro do exercício de 2019, e todo o exercício de 
2020;

III. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios 
subsequentes, a partir de 2021.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 
13/08/2019, data do requerimento, conforme estabelece 
o §2°, do art. 52, da Lei 1.039/2009.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 19 DE JANEIRO DE 
2021.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº 011/2021
DE 19 DE JANEIRO DE 2021

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento – 
TFF e Taxa de Licença de Localização – 
TLL à empresa PAULO RM DA SILVA - ME, 
e dá outras Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 
Lei Municipal nº 08259.18.08.705.2017, de 21 de 
setembro de 2017,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF e da Taxa de Licença de 
Localização – TLL à empresa PAULO RM DA SILVA - ME, 
estabelecida à  Rua da Alegria, nº 66, Centro, 
Camaçari/BA, CEP: 42.809-470, Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF 
nº 21.955.110/0002-91, inscrição mobiliária nº 37290001, 
conforme permissivo legal previsto no art. 20, incisos I e II, 
da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, nos 
seguintes moldes:

I. Isenção de 100% da TLL;

II. Isenção de 100% da TFF para os meses de abril a 
dezembro do exercício de 2019, e todo o exercício de 
2020;

III. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios 
subsequentes, a partir de 2021.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 
21/09/2017, data do requerimento, conforme estabelece 
o §2°, do art. 52, da Lei 1.039/2009.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 19 DE JANEIRO DE 
2021.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 
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PORTARIA Nº 012/2021
DE 19 DE JANEIRO DE 2021

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
– TFF à empresa BASTOS FERRO E AÇO 
EIRELI e dá outras Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 
Lei Municipal nº 06878.18.08.705.2020, de 09 de 
novembro de 2020,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF à empresa BASTOS FERRO E 
AÇO EIRELI, estabelecida à Estrada da Cascalheira, 
s/n, Cascalheira - Abrantes,   Camaçari/BA, CEP: 
42.820-512, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 34.815.154/0001-
53, inscrição mobiliária nº 38486001, conforme 
permissivo legal previsto no art. 20, incisos I e II, da Lei 
Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, nos 
seguintes moldes:

I. Isenção de 100% da TFF para os meses de novembro a 
dezembro do exercício de 2019, e todo o exercício de 
2020;

II. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios 
subsequentes, a partir de 2021.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 
09/11/2020, data do requerimento, conforme estabelece 
o §2°, do art. 52, da Lei 1.039/2009.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 19 DE JANEIRO DE 
2021.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº 013/2021
DE 19 DE JANEIRO DE 2021

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento – 
TFF à empresa BASTOS TRANSPORTES 
E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTO EIRELI, 
e dá outras Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 
da Lei Municipal nº 06881.18.08.705.2020, de 09 de 
novembro de 2020,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de 
Fiscalização de Funcionamento – TFF à empresa 
BASTOS TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE 
EQUIPAMENTO EIRELI, estabelecida à BA 522, lote 
24, Parque Real Serra Verde, Camaçari/BA, CEP: 
42.820-512, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
do  M in is té r io  da  Fazenda  –  CNPJ/MF nº 
17.963.408/0001-72, inscrição mobil iária nº 
28215001, conforme permissivo legal previsto no art. 
20, inciso II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de 
setembro de 2010, nos seguintes moldes:

I. Isenção de 50% da TFF, a partir de dezembro de 
2020.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção 
concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de 
sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 
09/11/2020, data do requerimento, conforme 
estabelece o § 5°, do art. 52, da Lei 1.039/2009.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 19 DE JANEIRO DE 
2021.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº 015/2021
DE 19 DE JANEIRO DE 2021

Concede os benefícios de isenção da 
T a x a  d e  F i s c a l i z a ç ã o  d e 
Funcionamento – TFF à empresa ALN 
COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, e dá 
outras Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 
da Lei Municipal nº 09194.18.08.705.2019, de 01 de 
novembro de 2019,
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RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
d e  F u n c i o n a m e n t o  –  T F F  à  e m p r e s a  A L N 
COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, estabelecida à Rua 
Costa Pinto, nº 165, Centro, Camaçari/BA, CEP: 42.80-
049, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 35.315.112/0001-
16, inscrição mobiliária nº 39082001, conforme 
permissivo legal previsto no art. 20, incisos I e II, da Lei 
Municipal nº 1.101, de 13 de setembro de 2010, nos 
seguintes moldes:

I. Isenção de 100% da TFF para os meses de novembro a 
dezembro do exercício de 2019, e todo o exercício de 
2020;

II.Isenção de 50% da TFF, para os exercícios 
subsequentes, a partir de 2021.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 
01/11/2019, data do requerimento, conforme estabelece 
o §2°, do art. 52, da Lei 1.039/2009.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 19 DE JANEIRO DE 
2021.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

oRESOLUÇÃO N  049 / 2020
RETIFICADA

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
autos do RECURSO de nº 034/2020 vinculado ao Auto de 
Infração nº5171 / 2019 tendo como Contribuinte 
CONDOMINIO RESERVA DO LITORAL , DECIDIU, na 
Sessão Ordinária realizada no dia 25/11/2020, em 
Votação UNÂNIME dos seus Conselheiros, que segue 
acostada aos autos deste Auto de Infração, Decide Por 
considerar Saneado o Processo Administrativo em 
votação unânime dos Conselheiros e no Mérito 
Decidir pela Procedência da Autuação.

Camaçari, 19 de janeiro de 2021.

Clivio Marcos Pinheiro Sady
Presidente Suplente do Conselho

Municipal de Contribuintes
   Cadastro: 8088-8

PORTARIA Nº 009 / 2021
21 DE JANEIRO DE 2021

A Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no exercício da competência que lhe foi 
delegada pelo Decreto de 04 de janeiro de 2021 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 01558.22.09.828.2020, de 
28 de outubro de 2020, 

RESOLVE

 Art .  1 . º  -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (anos) anos, à 
HID IMUNIZAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 
04.733.589/0001-98, com sede na Rua Sotero Gomes, 
s/n, Vila de Abrantes, Camaçari/BA, coordenadas UTM 
579.445 E / 8.580.667 S, inserido na poligonal da Zona de 
Ocupação Consolidada – ZOCON 6, da Macrozona AB-
ZU.1, conforme Lei Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 
2008, Lei Municipal n° 913, de 03 de setembro de 2008, 
para funcionar com atividade de imunização, controle de 
pragas urbanas e colete de resíduos perigosos(Limpa 
Fossa), nesse mesmo local e município, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - manter e atualizar os programas 
coletivos relacionados à saúde, higiene, segurança 
operacional para os trabalhadores, conforme o 
estabelecido nas normas regulamentadoras de 
segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho 
e Emprego: a) manter em condições adequadas de 
funcionamento o Sistema de Proteção Contra Incêndio, 
NR - 23 do Ministério do Trabalho e Emprego; b) 
promover a utilização adequada dos Equipamentos de 
Proteção Individual - EPI, NR - 06 do Ministério do 
Trabalho e Emprego; c) cumprir os requisitos 
estabelecidos na NR- 11 do Ministério do Trabalho e 
Emprego relacionada à movimentação e armazenagem 
de materiais; II - promover periodicamente junto aos 
funcionários, a realização de programas de educação 
ambiental e de treinamento de segurança, quanto à 
aplicação do Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólido - PGRS, do Plano de Educação Ambiental - PEA, 
do Plano de Emergência Ambiental - PEA, do Programa 
de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, e 
apresentar à SEDUR, quando do requerimento de 
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r e n o v a ç ã o  d e s t a  l i c e n ç a  a  d o c u m e n t a ç ã o 
comprobatória, acompanhada dos resultados obtidos; III 
- apresentar o Programa de Gerenciamento de Risco - 
PGR. (Prazo: 30 dias); IV - manter nos materiais e 
substâncias empregados, manipulados ou transportados 
no local de trabalho, quando perigosos ou nocivos à 
saúde, rótulos com sua composição, recomendações de 
socorro imediato e o símbolo de perigo correspondente. 
(Prazo 30 dias); V - acondicionar adequadamente os 
resíduos sólidos de origem doméstica, para serem 
coletados pela Limpeza Pública de Camaçari; VI - 
acondicionar adequadamente e enviar para tratamento 
e/ou disposição os resíduos perigosos gerados em 
decorrência das operações, em instalação devidamente 
licenciada; VII - disponibilizar informações FISPQ - Ficha 
de Informação de Segurança de Produtos Químicos nos 
locais onde se manuseiam os produtos e manter a edição 
mais recente para conhecimento pelos funcionários; VIII - 
manter em seus arquivos documentação comprobatória 
de produtos movimentados, contemplando relação, 
quantidade, origem e destino, para fins de fiscalização; IX 
- para a gestão dos resíduos, priorizar a não geração, a 
redução, a reutilização e a reciclagem; X - as formulações 
prontas para o uso ou concentradas para posterior 
diluição ou outras manipulações, devem ser manipuladas 
em local adequado e por pessoal capacitado da empresa 
especializada antes de serem utilizadas para aplicação; 
XI - Os resíduos ocasionados pelo vazamento das 
embalagens, equipamentos de aplicação e outros 
procedimentos de manipulação deverão seguir as 
orientações do fabricante do produto e a destinação final 
deverá seguir as normas e legislações vigentes; XII - 
Após a prestação do serviço, a empresa deve recolher as 
embalagens vazias para inutilização e disposição final; 
XIII - Os equipamentos de aplicação e seus componentes 
(regulação de vazão, lubrificação, etc), deverão ter 
manutenção periódica e preventiva de acordo com as 
orientações do fabricante e sempre que necessário. 
Todos os procedimentos deverão ter seus respectivos 
registros; XIV - respeitar as áreas de preservação 
permanente, conforme estabelecido no Art. 51 da Lei 
Municipal nº 913, de 03/09/2008; XV - atender aos 
parâmetros da PORTARIA Nº 09 de 16 de NOVEMBRO 
de 2000 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 
ANVISA; XVI - atender aos parâmetros urbanísticos - 
ambientais vigentes e demais disposições contidas nas 
normas e regulamentos administrativos deste Município; 
XVII - entrar em contato com a CPA / SEDUR no 
máximo 30 (trinta) dias: a) para confecção de TAC por 
ter solicitado a renovação da LAS, fora do prazo de 
120(conto e vinte) dias, exigido por lei; b) apresentar 
a CLA / SEDUR, TAC assinado com a CPA em no 
máximo 60 dias; XVIII - manter a SEDUR atualizada 
quanto às alterações de consumo de água e energia 
elétrica, com a apresentação das cartas de viabilidades 
das concessionárias responsáveis; XIX - comunicar 
imediatamente à SEDUR, quando da ocorrência de 
acidentes ou ação resul tante das at iv idades 
desenvolvidas, que afete direta ou indiretamente o meio 
ambiente; XX - 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 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. 4.º É considerada infração ambiental passível de 
multa e revogação da mesma se descumprir os prazos 
para o atendimento de condicionantes, conforme 
Decreto Estadual Nº14.024/2012

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

GABINETE DA SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI EM 21 DE JANEIRO DE 2021.

ANDRÉA MONTENEGRO BARBOSA DA SILVA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

JOÃO CARLOS LEAL LIMA
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 01/2021
     DE 04 DE JANEIRO DE 2021

	 	 	 	 	 	
Revoga Portaria de nº 45/2019 de 30 de 
outubro de 2019, que estabelece as 
atribuições e designa Comissão de 
Recebimento de Materiais e Serviços da 
S e c r e t a r i a  M u n i c i p a l  d e 
Desenvolvimento Social e Cidadania - 
SEDES.

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA,  no uso de suas atr ibuições e 
considerando a necessidade de se disciplinar o 
controle do estoque de materiais do Almoxarifado da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e 
Cidadania,
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Considerando §2º do artigo 5º da Portaria de nº 45/2019 
de 30 de outubro de 2019, que estabelece as atribuições 
e designa Comissão de Recebimento de Materiais e 
Serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social e Cidadania – SEDES;

Considerando o que preceitua o parágrafo em epígrafe 

e a necessidade de recomposição da referida 

Comissão.
 

RESOLVE

Art. 1º Estabelecer as atribuições do almoxarifado 

referentes ao controle do recebimento e estoque de 

materiais de consumo e material didático e designar 

Comissão de Recebimento de Materiais e Serviços da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e 

Cidadania.

A r t .  2 º  C o m p e t e  a o  A l m o x a r i f a d o :

I - receber, conferir e atestar em documento fiscal, o 

atendimento das especificações, quantidades e valores 

dos materiais e serviços adquiridos pela Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Cidadania, através de 

L i c i t a ç õ e s  P ú b l i c a s ;

II - efetuar o registro sistemático do estoque;

III - zelar pela guarda e conservação do material em 

e s t o q u e ;

IV - distribuir o material de consumo e didático de acordo 

com as solicitações dos setores da Secretaria Municipal 

d e  D e s e n v o l v i m e n t o  S o c i a l  e  C i d a d a n i a ;

V - controlar o consumo dos produtos perecíveis, 

garantindo o uso dos produtos com a validade mais 

próxima de expirar, a fim de se evitar perdas;

VI - manter arquivo atualizado, relativo aos gastos e 

qualidade dos materiais, para fins de elaboração de um 

histórico para justificar futuros procedimentos de compra;

VII - comunicar ao Gabinete da Secretaria a necessidade 

de compra quando o estoque estiver no nível de 

reposição, para garantir o funcionamento contínuo das 

a ç õ e s  d a  S E D E S ;

VIII - elaborar inventário de bens em almoxarifado;

IX - fornecer dados e subsídios necessários à elaboração 

d e  r e l a t ó r i o s  e  p a r e c e r e s ;

X - realizar outras atividades, compatíveis com a 

natureza de suas funções, que lhe forem atribuídas.

Art. 3º Para fins desta Portaria conceitua-se:

I - “Materiais” são todos os produtos adquiridos pela 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e 

Cidadania, por processos de compra, ou ainda os 

r e c e b i d o s  p o r  d o a ç ã o  o u  c o n c e s s ã o ;

II – “Serviços” são definidos na literatura econômica 

convencional como "bens intangíveis". São o exercício 

ou desempenho de quaisquer atividades, materiais ou 

intelectuais, com o fim produtivo ou lucrativo; execução 

de determinado trabalho físico ou mental;

III - “Controle de Estoque” é a atividade técnico-

administrativo que tem por objetivo subsidiar a 

programação e aquisição de materiais, visando à 

manutenção dos níveis de estoques necessários ao 

atendimento da demanda, evitando-se a superposição 

de estoques ou desabastecimento do sistema;

IV - “Inventário” é a contagem física dos estoques para 

verificar se a quantidade de materiais estocada coincide 

com a quantidade registrada nas fichas de controle ou no 

sistema informatizado, com objetivo de realizar o controle 

de estoque, e manter o arquivo atualizado.

Art. 4º O Inventário, conforme o disposto no artigo 2º, 

i n c i s o  V I I I  s e r á  r e a l i z a d o ;

I  -  O b r i g a t o r i a m e n t e :

a )  n o  f e c h a m e n t o  d e  c a d a  e x e r c í c i o ;

b) quando o presidente da comissão de controle e 

chegada de estoque tomar posse na função.

I I  -  P e r i o d i c a m e n t e :

a) para monitorar os produtos de alto custo e os de maior 

r o t a t i v i d a d e ;

b) semanalmente, pela contagem por amostragem 

seletiva de 10% (dez por cento) a 20% (vinte

p o r  c e n t o )  d o  e s t o q u e ;

c) Quando solicitado pelo Gabinete da Secretaria de 

D e s e n v o l v i m e n t o  S o c i a l .

Parágrafo único – Os relatórios emitidos deverão ser 

encaminhados ao Gabinete do(a) Secretário(a) de 

D e s e n v o l v i m e n t o  S o c i a l  e  C i d a d a n i a

Art. 5º Ficam designados os servidores: Débora Cristina 

Santana Reis, matrícula nº 61001,Lilian Araújo 

Correia Brito Moura, matrícula nº 613340 e Luciana 

Dantas Cardoso, matrícula nº 61275, para sob a 

presidência da última constituírem a Comissão 

Permanente de Recebimento de Materiais e Serviços da 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania da 

Prefeitura Municipal de Camaçari, para mandato de 01 

( u m )  a n o ,  p e r m i t i d a  a  r e c o n d u ç ã o .

§ 1º No impedimento dos efetivos, serão chamados para 

compor a comissão, os suplentes Carla Angélica Araújo 

Campos, matrícula nº 613352, Mayara da Silva 

Santos, matrícula nº 61066 e  Telma Freitas Teixeira, 

m a t r í c u l a  n º  3 4 8 9 0 .

§ 2º O prazo de mandato dos membros designados no 
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artigo 1ºdesta Portaria é de um ano, permitida a 

r e c o n d u ç ã o  p o r  p e r í o d o  i n d e t e r m i n a d o .

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua 

p u b l i c a ç ã o .

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

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

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 04 DE JANEIRO 2021

RENOILDES SANTOS OLIVEIRA

Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania 

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0001/2020 DO 

CONTRATO Nº 0331/2020 ENTRE A SECRETARIA DE 

SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A 

COOPERATIVA DE TRABALHO NAS ATIVIDADES 

D A S  Á R E A S  D E  S A Ú D E ,  P R O M O Ç Ã O  E 

DESENVOLVIMENTO HUMANO - COONECTAR.

	

A SECRETARIA DE SAÚDE do Município de 

Camaçari, inscrito no CNPJ nº 14.109.763/0001-80, com 

sede na Rua Francisco Drumond, s/n, Camaçari-Bahia, 

representado neste ato pelo secretário, Sr. Luiz Evandro 

Vargas Duplat, brasileiro, casado, portador do R.G nº 

00.756.860-66 SSP-BA, inscrito no CPF sob o nº 

1 3 3 . 1 4 6 . 7 0 5 - 5 9 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a 

CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 

Contrato nº 0331/2020, conforme Processo nº 

01014/2019, que se regerá pela legislação pertinente, lei 

Federal nº 8.666/933, com as alterações introduzidas 

posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes: 

I N S T R U M E N T O  V I N C U L A N T E :  P r o c e s s o 

Administrativo nº 01014/2019 e Pregão Eletrônico nº 

0232/2019.

O B J E T O :  C O N T R ATA Ç Ã O  D E  E M P R E S A 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

M É D I C O S  E M  U N I D A D E S  D E  P R O N T O 

ATENDIMENTO, SAMU, POLICLÍNICAS, UNIDADES 

DE SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADES BÁSICAS DE 

SAÚDE E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTAS - 

CENTROS DE REFERÊNCIAS,  V ISANDO A 

CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

S A Ú D E ,  N O  Â M B I T O  D O  M U N I C Í P I O  D E 

CAMAÇARI/BA.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65, § 8º, da Lei 

Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 

nº 0001/2020, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 

Cláusula Segunda – DO RECURSO FINANCEIRO, 

prevista no instrumento inicial, acrescentando nova 

dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 

vigente:

Camaçari, 31 de Dezembro de 2020.

	 LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DE SAÚDE

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2021 DO 
CONTRATO N°0433/2020 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO 
DE ESTUDOS, PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS 
EXECUTIVOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS CORRELATOS, NAS ÁREAS DE 
INFRAESTRUTURA, INTERVENÇÕES URBANÍSTICAS E 
EDIFICAÇÕES INSTITUCIONAIS, NO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI -  BAHIA, ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI  E A EMPRESA GLOBO 
ENGENHARIA EIRELI.
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à 
Av. Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari – Bahia, neste ato representada pelo 
Secretário de Governo, Sr. JOSÉ GAMA NEVES, 
brasileiro, inscrito no CIC/MF sob o n° 259.708.445-00 e 
pela Secretária de Infraestrutura, Sra. JOSELENE 
CARDIM BARBOSA SOUZA, brasileira, inscrita no 
CIC/MF sob o n° 577.287.805-06, doravante 
denominada CONTRATANTE, resolve modificar 
unilateralmente o Contrato n° 00433/2020, que se regerá 
pela legislação pertinente, Lei Federal n° 8.666/93, com 
as alterações introduzidas posteriormente e pelas 
cláusulas e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE : CONCORRÊNCIA 
017/2019. 

O B J E T O :  C O R R E Ç Ã O  D E  D O T A Ç Ã O 
ORÇAMENTÁRIA: Elemento 4.4.90.51

FUNDAMENTO: Com base no art. 65,§8°, da Lei Federal 
n° 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
n°01/2021, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Segunda – DO RECURSO FINANCEIRO, 
prevista no instrumento inicial, complementando a 
dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente.

Camaçari, 04 de janeiro de 2021.

JOSÉ GAMA NEVES	 	
Secretário de Governo 

        JOSELENE CARDIM BARBOSA
							Secretária da Infraestrutura

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
171/2017.  CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA:  EMPRESA SERV FISIO 
LTDA – ME.  DO OBJETO:  Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a Cláusula TERCEIRA do Contrato n° 
01712017.  DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula 
anterior fica prorrogado por mais 12 (DOZE) meses, de 
modo que a partir de 18 de dezembro de 2020, passará a 
viger até 18 de dezembro 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°0171/2017. 
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  fon te  0114000  e  6102000 .  DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e aditivos não modificadas por este 
Instrumento, especialmente as disposições sobre o 
preço. DA ASSINATURA:  Camaçari-BA, 01 de 
dezembro de 2020. LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT. 
MUNICÍPIO. EMPRESA SERV FISIO LTDA  – ME. 
CONTRATADA.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 

0392/2020. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI. CONTRATADA:  EMPRESA LOCAMEDI 

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA 

MEDICA LTDA. DO OBJETO:  Este Termo Aditivo tem 

por finalidade alterar a Cláusula SEXTA do Contrato n° 

0392/2020, DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula 

anterior fica prorrogado por mais 30 (trinta) dias,  de 

modo que a partir de 14 de janeiro de 2021, passará a 

viger até 13 de fevereiro de 2021.  DO PREÇO:  Ficam 

mantidas as condições do pacto ora aditado, 

especialmente as disposição sobre o preço estipuladas 

pelo contrato n°0395/2020, no valor de R$ 40. 786,62      

(quarenta mil setecentos e oitenta e seis reais e sessenta 

e dois centavos) não sendo devido qualquer reajuste 

durante o prazo de vigência especificado  na clausula 

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 Ações: 2008/4019/4018, Natureza de Despesa : 

33.90.39.00   e fontes: 6102000/0114000. DA 

RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 

vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 

originário e aditivos não modificadas por este 

Instrumento, especialmente as disposições sobre o 

preço. DA ASSINATURA:  Camaçari-BA, 12 de janeiro 

de 2020. ELIAS NATAN MORAES DIAS. LOCAMEDI 

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E ASSISTENCIA 

MEDICA LTDA. CONTRATADO.

DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº 06/2011, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO 
DE CAMACARI E SR ABEL AMORIM FILHO. DO 
OBJETO:  o presente termo aditivo tem por objeto a 
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prorrogação do prazo do contrato n°006/2011 que tem 
por objeto a locação do imóvel urbano situado na rua 
antonio felix Martins neste município, visando a 
estocagem e logística de bens moveis da secretaria de 
saúde deste município. DO PRAZO: Fica prorrogado por 
mais 12 (doze) meses,  o prazo de vigência do contrato 
acima referido, passando, portanto, a partir de 05 de 
janeiro de 2021 aviger 05 de janeiro de 2022.  DO 
PREÇO: o valor global fixado para a locação no período 
da prorrogação ora ajustada é de  R$ 40.167,72 ( 
quarenta mil cento e sessenta e dois centavos), sendo o 
valor mensal na ordem de R$ 3.347,31 ( três mil, 
trezentos e quarenta e sete e trinta e um centavos). Os 
recursos financeiros para pagamento das despesas 
decorrentes do presente termo aditivo correrão por conta 
do programa 0014/ AÇÃO 2008/ elemento de despesa 
3 3 9 0 3 6 0 0 / 3 3 9 0 3 6 0 1 / F O N T E  6 1 0 2 0 0 0 .  D A 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e aditivos não modificadas por este 
Instrumento, especialmente as disposições sobre o 
preço. DA ASSINATURA:  Camaçari-BA, 14 de 
DEZEMBRO de 2020. LUIZ EVANDRO VARGAS 
D U P L AT. M U N I C I P I O .  S R  A B E L  A M O R I M 
FILHO.LOCADOR.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0014/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA - Objeto: Aquisição de aparelhos 
para fisioterapia cadastrados na proposta de aquisição n° 
11432.780000/1200-03 para as Unidades do Centro 
Multi de Reabilitação Física e Intelectual (CER II). 
Acolhimento: 03/02/2021 a partir das 08h00min; 
Abertura: 04/02/2021, às 09h00min; Disputa: 
04/02/2021, às 11h00min.  (Horár io Brasí l ia) .  

Edital/Informações .  : www.licitacoes-e.com.br
Licitação n.º: 853902. Tel.: (71) 3621-6776. Monique de 
Jesus Fonseca Senra – Pregoeira da COMPEL.

RESULTADO DE LICITAÇÃO 
FRACASSADA

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público para 
conhecimento dos interessados que foi FRACASSADO 
o PREGÃO N.º 0215/2020 (ELETRONICO) – COMEL, 
cujo objeto é o Registro de preços para aquisição de (TV 
COM MÍNIMO DE 49" SMART COM IPS E FOGÃO 4 
BOCAS), visando futuras contratações de acordo com a 
conveniência e necessidade da administração municipal. 
Camaçari, 21/01/2021. Michelle Silva Vasconcelos – 
Pregoeira da COMPEL.

HOMOLOGAÇÃO E ATAS DE REGISTRO 
DE PREÇOS

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - A Secretária de 
Educação do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 198/2020 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o Registro de 
Preço para aquisição com instalação de 247 (duzentos e 
quarenta e sete) conjuntos de lavatórios e acessórios 
para assepsia das mãos, incluindo adaptações das 
instalações existentes e materiais necessários para a 
instalação hidráulica, revestido externamente com 
plotagem adesiva com logomarca da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, contendo reservatório de água. 
LOTE 01: VALOR GLOBAL: R$  (seiscentos 607.620,00
e sete mil seiscentos e vinte reais); PROMINENTE 
FORNECEDOR: QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA. 
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 19/01/2021. NEURILENE 
MARTINS RIBEIRO.
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0024/2021 – 
PREGÃO Nº 198/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: o Registro de Preço para aquisição com 
instalação de 247 (duzentos e quarenta e sete) conjuntos 
de lavatórios e acessórios para assepsia das mãos, 
incluindo adaptações das instalações existentes e 
materiais necessários para a instalação hidráulica, 
revestido externamente com plotagem adesiva com 
logomarca da Prefeitura Municipal de Camaçari, 
contendo reservatório de água. PROMINENTE 
FORNECEDOR: QUALYMULTI SERVIÇOS LTDA. 
LOTE 01: VALOR GLOBAL R$  (seiscentos 607.620,00
e sete mil seiscentos e vinte reais), conforme descrito 
abaixo:

DATA DA ASSINATURA: 19/01/2021. NEURILENE 
MARTINS RIBEIRO – SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.
 
 
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - A Secretaria da 
Administração - SECAD, no uso de suas atribuições, 
homologa o PREGÃO - N.º 163/2020 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL, cujo objeto é o 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. 
LOTE 01: PROMITENTE FORNECEDOR: PARCO 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA; VALOR GLOBAL: R$ 
293.559,49 (duzentos e noventa e três mil quinhentos 
e cinqüenta e nove reais e quarenta e nove centavos); 
LOTE 02: PROMITENTE FORNECEDOR: F.RIBEIRO 
BRITO EPP; VALOR GLOBAL: R$  (cento e 148.094,80
quarenta e oito mil noventa e quatro reais e oitenta 
centavos); LOTE 03: PROMITENTE FORNECEDOR: 
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VILLAS COMERCIAL EIRELI; VALOR GLOBAL: R$ 
39.973,40 (trinta o nove mil novecentos e setenta e 
três reais e quarenta centavos).  DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 18/01/2021. HELDER ALMEIDA DE 
SOUZA.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0010/2021 – 
PREGÃO Nº 163/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
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. PROMITENTE 
FORNECEDOR: PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA; VALOR GLOBAL: R$ (duzentos e 293.559,49 
noventa e três mil quinhentos e cinqüenta e nove 
reais e quarenta e nove centavos), conforme descrito 
abaixo:

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0011/2021 – 
PREGÃO Nº 163/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
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. PROMITENTE 
FORNECEDOR: F.RIBEIRO BRITO EPP; VALOR 
GLOBAL: R$  (cento e quarenta e oito mil 148.094,80
noventa e quatro reais e oitenta centavos), conforme 
descrito abaixo:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0012/2021 – 
PREGÃO Nº 163/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
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. PROMITENTE 
FORNECEDOR: VILLAS COMERCIAL EIRELI; VALOR 
GLOBAL: R$ (trinta o nove mil novecentos e 39.973,40 
setenta e três reais e quarenta centavos), conforme 
descrito abaixo:

DATA DA ASSINATURA: 18/01/2021. HELDER ALMEIDA 

DE SOUZA Secretário da . – Administração – SECAD

 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da 

Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas 

atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 0180/2020 

(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o registro de 

preço para aquisição de medicamentos diversos, devido 

à necessidade da continuidade das ações em saúde  .

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 15/01/2021. ELIAS 

NATAN MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0001/2021 – 
PREGÃO Nº 0180/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 

medicamentos diversos, devido à necessidade da 

continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 

FORNECEDOR: ZUCK PAPEIS LTDA. DATA DA 
ASSINATURA: 15/01/2021. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0002/2021 – 
PREGÃO Nº 0180/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
F O R N E C E D O R :  M E D I S I L  C O M E R C I A L 
FARMACÊUTICA HOSPITALAR DE HIGIENE E 
TRANSPORTE LTDA. DATA DA ASSINATURA: 
15/01/2021.  ELIAS NATAN MORAES DIAS – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0003/2021 – 
PREGÃO Nº 0180/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
FORNECEDOR: NOVA BAHIA COMERCIO E 
REPRESENTACOES LTDA. DATA DA ASSINATURA: 
15/01/2021.  ELIAS NATAN MORAES DIAS – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0004/2021 – 
PREGÃO Nº 0180/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 

medicamentos diversos, devido à necessidade da 

continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 

FORNECEDOR: ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA 
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. DATA DA 
ASSINATURA: 15/01/2021. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0005/2021 – 
PREGÃO Nº 0180/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 

medicamentos diversos, devido à necessidade da 

continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 

FORNECEDOR: SALVADOR DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS EIRELI. DATA DA ASSINATURA: 
15/01/2021. ELIAS NATAN MORAES DIAS – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE.

                	 	                                                           
                           

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2020

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois 
mil e vinte, às 16h00min, 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 
P E D R O  J O R G E  V I L L A S  B O A S  A L F R E D O 
GUIMARÃES, com a participação dos seguintes 
servidores convidados: DIEGO SILVA DE SOUZA, 
analista em seguro social – economia, ACÁCIA CHAVES 
REIS, chefe de gabinete, ISIS LOBO DE SOUZA, 
assessora especial I, e MILENA TAVARES DO 
SACRAMENTO, analista em seguro social – ciências 
contábeis. 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 
supracitados, informando que, após ser avaliado pelo 
Instituto de Certificação Qualidade Brasil, entidade 
credenciada junto à Secretaria de Previdência, o ISSM 
aderiu ao Programa de Certificação Institucional e 
Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de 
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios (Pró-Gestão RPPS), nível II, o 
que representa uma grande conquista neste ano para o 
Instituto, fruto do trabalho e da dedicação de todos os 
servidores envolvidos. Outrossim, informou que, dentre 
os itens avaliados, dois subitens foram destacados pela 
auditoria da entidade certificadora, quais sejam: i) 
suspensão do recadastramento dos segurados do RPPS 
devido ao estado de calamidade pública decorrente da 
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Covid-19, o que será regularizado com a contratação de 
instituição bancária para restabelecimento de tal serviço; 
e ii) ausência da publicação do relatório de governança 
do Comitê de Investimentos, levando em consideração a 
não aderência ao estudo de ALM (Asset Liability 
Management), cuja decisão fora motivadamente tomada 
na 34ª reunião extraordinária, e o fato de não haver 
divulgação dos relatórios resumidos das atividades do 
Comitê, em que pese suas atas sejam integralmente 
publicadas no sítio eletrônico do ISSM e no Diário Oficial 
do Município (DOM), em observância ao princípio da 
publicidade e da transparência. Dito isso, tendo passado 
ao primeiro item da pauta, a) atualização acerca do 
cenário macroeconômico das expectativas de 
mercado, o gestor de recursos falou sobre a 
recuperação gradativa da Ibovespa (B3) e da carteira de 
investimentos do ISSM, destacando a performance dos 
benchmarks que a compõem. Falou, ainda, sobre a 
expectativa positiva do mercado financeiro quanto ao 
anúncio das vacinas disponíveis contra a Covid-19. 
Depois disso, concedeu a palavra ao presidente do 
Comitê de Investimentos, DIEGO RODRIGUES DE 
MAGALHÃES, o qual, na oportunidade, teceu breves 
considerações sobre o mercado financeiro mundial, 
ressaltando que as perspectivas são positivas com o 
início da vacinação contra a Covid-19 no Reino Unido e 
nos Estados Unidos da América (EUA), podendo a 
imunização alcançar o “grande público” no começo do 
ano que vem (2021) com a disponibilização de outras 
vacinas que estão em fase de teste. Ressaltou, ainda, 
que o otimismo do cenário mundial também tem a ver 
com o resultado das eleições dos EUA, especialmente 
com a confirmação pelo Colégio Eleitoral americano de 
Joe Biden como presidente eleito. Nesse sentido, alegou 
que tal confirmação já foi reconhecida por alguns chefes 
de Estado, a exemplo do presidente da Rússia, Vladimir 
Putin, do presidente do México, André Manuel López 
Obrador e do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que 
cumprimentaram o candidato democraticamente eleito, 
Joe Biden. Ademais disso, alegou que outro fator positivo 
das eleições norte-americanas é a composição do 
Congresso, visto que os republicanos conseguiram 
manter o controle do Senado, afastando, assim, o 
suposto receio de serem aprovadas medidas que 
aumentem os gastos governamentais. Ainda sobre os 
EUA, disse que as negociações para um novo pacote de 
estímulos econômicos parecem estar mais próximas de 
um acordo, pois democratas e republicanos voltaram a 
debater a matéria e podem chegar a um consenso ainda 
neste ano sobre o valor dos estímulos. Sobre o mercado 
acionário brasileiro, disse que o mês de dezembro está 
sendo bem positivo e vem sendo impulsionado pela 
entrada de capital estrangeiro na bolsa, ocasionando 
uma valorização do real frente ao dólar, bem como das 
empresas que estavam mais defasadas por conta da 
desvalorização ocasionada pela Covid-19 durante o ano. 
Em sentido contínuo, aduziu que na data de ontem, 
15/12, o Ibovespa superou 116 mil pontos e praticamente 
foram zeradas as perdas registradas na B3 no corrente 
ano. Aduziu, ainda, que o Copom divulgou ata da última 
reunião do Banco Central que definiu a permanência da 
Selic em 2% ao ano, na qual consta a informação de que 
não há necessidade de aumento imediato da Selic, 
porém sinaliza mudanças que podem ocorrer em breve. 

Outrossim, relatou que no referido documento os 
membros do Copom apontaram que as últimas leituras 
da inflação foram acima do esperado e no mês de 
dezembro a inflação deve se mostrar elevada, mas essa 
pressão inflacionária é temporária e sua evolução segue 
monitorada com muita atenção. Relatou, ainda, que 
conforme Relatório de Mercado Focus divulgado na 
última segunda-feira, dia 14/12, a expectativa para o PIB 
deste ano é de retração de -4,41%, o que representa uma 
pequena melhora da projeção apresentada na última 
reunião ordinária, de -4,66%. Para a Selic, declinou que a 
expectativa dos economistas é a manutenção em 2,00% 
e que o IPCA encerre o ano em 4,35%, em que pese a 
projeção apresentada no mês anterior tenha sido de 
3,25%. Ao pedir a palavra, corroborando com a fala do 
presidente, o economista DIEGO SILVA DE SOUZA falou 
que no mês de novembro houve uma grande entrada de 
recursos estrangeiros na B3, equivalente a mais de meio 
trilhão de reais, tendo tal movimento ganhado novo 
impulso após notícias da eficácia das vacinas contra a 
Covid-19. Ressaltou, no entanto, que embora a bolsa 
apresente uma recuperação gradativa, há novos 
desafios a serem superados, dando como exemplo as 
incertezas que pairam quanto à volatilidade da B3, 
notadamente se ela continuará “zerada” ou crescerá 
“lateralizada”, fala esta que foi endossada pelo membro 
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS. Passando 
para o segundo item da pauta, b) atualização acerca do 
comportamento da carteira de investimentos, o 
gestor de recursos, em posse do relatório mensal de 
gestão de investimentos oriundo da SMI Consultoria, 
apresentou o desempenho da carteira do ISSM referente 
ao mês de novembro/2020, informando que a meta 
atuarial para o referido período foi de 1,37%, enquanto 
que a rentabilidade da carteira do ISSM ficou na ordem 
de 3,05%. Ponderou que novembro foi um mês muito 
positivo tanto para a renda variável quanto para a renda 
fixa, em que pese os fundos de gestão ativa não estejam 
performando satisfatoriamente quando comparado com 
resultados pretéritos. No caso da B3, discorreu que além 
das vacinas que contribuíram fortemente para o 
resultado positivo, houve uma entrada grande de capital 
estrangeiro, o que ajudou o Ibovespa a chegar à alta de 
15,90% no mês em referência. Discorreu, ademais, que a 
meta atuarial ainda não foi alcançada mesmo com a 
constatação de recuperação gradativa da carteira, 
provavelmente por fatores externos que não estão sob 
controle do Comitê de Investimentos, uma vez que este 
adotou todas as medidas e recomendações cabíveis 
para o alcance da reportada meta. Alegou que o déficit 
financeiro mensal consignado no relatório mensal de 
gestão de investimentos é decorrente da suspensão das 
contribuições patronais, conforme dispõe a Lei nº 
1623/2020, de 09 de abril de 2020. Alegou, ainda, que foi 
acertada a decisão de realocação de recursos aos 
fundos multimercados vinculados ao benchmark 
S&P500, tendo em vista que os mesmos estão com 
rendimento de aproximadamente 10% no mês de 
novembro. 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 falou que no momento não há 
recomendação a fazer, considerando o fato de que o 
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Comitê de Investimentos já realizou as movimentações 
recomendadas por ele e pela SMI Consultoria em outra 
ocasião, razão pela qual sugere a manutenção da 
posição da carteira. 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 
declinou que, embora não verifique uma estratégia a ser 
recomendada na presente data, é salutar lembrar que o 
Comitê de Investimentos já aprovou as seguintes 
movimentações financeiras, as quais já foram efetivadas: 
i) resgate de R$ 15 milhões do IRF-M1+ e aplicação de 
R$10 milhões no IMA-B5 e R$5 milhões no IRF-M1; ii) 
bem como realocação de R$ 10 milhões do Fundo IRF-
M1+ para o Fundo IMA-B5, todos da Caixa Econômica 
Federal, cujas movimentações encontram-se registradas 
no relatório mensal de gestão de investimentos. Sobre o 
pagamento da folha de dezembro/2020, o gestor de 
recursos sugeriu que fosse realizado com os recursos do 
benchmark IRF-M1, bem como os novos recursos sejam 
aportados no mesmo benchmark, tal como nos meses 
pretéritos. 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 os recursos do benchmark 
IRF-M1 seriam utilizados para o pagamento da folha do 
mês de dezembro/2020. Ato contínuo, 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 no 
benchmark IRF-M1. Por fim, passando ao último item da 
pauta, g) o que ocorrer, o gestor de recursos, levando 
em consideração o término do mandato do eminente 
presidente do Comitê de Investimentos, DIEGO 
RODRIGUES DE MAGALHÃES,  p res tou - lhe 
homenagens pelo reconhecido trabalho e pela dedicação 
ofertada durante o período em que esteve à frente do 
Órgão Colegiado, especialmente na condução dos 
trabalhos de credenciamento das instituições financeiras 
e dos fundos de investimentos jamais vistos no âmbito do 
ISSM, estendendo tais homenagens aos demais pares 
que integram à atual composição do Comitê de 
Investimentos. Na oportunidade, os seus pares 
compartilharam da mesma admiração e apreço 
expendidos pelo gestor de recursos, reiterando suas 
palavras.  Ao pedir a palavra, a convidada ISIS LOBO DE 
SOUZA lembrou o início da gestão do atual presidente 
fazendo menção aos desafios que lhe esperavam, os 
quais foram superados ao longo do tempo, ressaltando o 
seu crescimento profissional e a contribuição digna de 
reconhecimento que por ele foi dada ao Órgão Colegiado 
durante o seu mandato, palavras estas que foram 
estendidas a todos os demais membros do Comitê de 
Investimentos. Com uso da fala, o presidente agradeceu 
a todos pelas homenagens que lhe foram expendidas, 
pondo-se à disposição para contribuir com a próxima 
gestão. Por último, o gestor de recursos informou que 
será realizada uma nova reunião extraordinária na 
próxima semana, provavelmente na terça-feira, dia 
22/12, para credenciamento de fundos de investimentos 

e possível anúncio da nova composição do Comitê de 
Investimentos para o ano de 2021, que será previamente 
comunicada aos presentes. 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

Milena Tavares do Sacramento
Analista em Seguro Social – Ciências Contábeis

Convidada

ATA DA 41ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2020

Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e 
vinte, às 15h00min, por intermédio da plataforma de 
comunicação Microsoft Teams, 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 
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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 CIRO AUGUSTO MIGUEL, LÍDIO 
MOTA NETO CARNEIRO, LARISSA CAROLINE ALVES 
PENIDO, EVON BOREL NETO e LUAN AUGUSTO 
SILVEIRA DA COSTA, representantes da ASSET da 
Caixa Econômica Federal. A teor do art. 15 da Portaria n° 
111/2019, após verificação do quórum legal para 
instalação, foi estabelecida a seguinte pauta: a) call com 
os representantes da ASSET da Caixa Econômica 
Federal; e b) o que ocorrer. Aberta a reunião, o gestor 
de recursos e membro nato do Comitê de Investimentos, 
P E D R O  J O R G E  V I L L A S  B O A S  A L F R E D O 
GUIMARÃES,  r eg i s t r ou  a  pa r t i c i pação  dos 
representantes da ASSET da Caixa Econômica Federal 
(CEF) e dos demais convidados supracitados, os quais, 
em síntese, foram convidados para falar sobre o atual 
cenário econômico interno e externo, apontando, 
ademais, eventuais estratégias de mercado com base na 
nova Política de Investimentos aprovada pelo Conselho 
Administrativo e Previdenciário do ISSM, com vigência a 
partir de 2021, que, dentre outras medidas, autoriza 
aporte de recursos em fundos enquadrados no art. 9° da 
Resolução CMN nº 3.922/2010, o que até então não era 
permitido ao Instituto fazê-lo. Depois disso, concedeu a 
palavra ao executivo CIRO AUGUSTO MIGUEL, que, na 
ocasião, apresentou seus pares e agradeceu pela 
oportunidade de estar dialogando com o Comitê de 
Investimentos e apresentando os produtos da ASSET da 
CEF. Ato contínuo, teceu breves considerações sobre o 
mercado externo, ressaltando que o candidato Joe Biden 
foi eleito o mais novo presidente dos Estados Unidos da 
América (EUA) e, por consequência, os possíveis 
pacotes de estímulo fiscal serão efetivados no próximo 
ano com sua ascensão ao reportado cargo. Ressaltou, 
ainda, que já é notória a segunda onda de pandemia da 
Covid-19 na Europa, não sabendo dizer se haverá o 
mesmo impacto ocasionado no primeiro período de 
contaminação, o que faz pairar várias incertezas no 
mercado financeiro.  Sobre o cenário interno brasileiro, 
destacou a discussão sobre o orçamento de 2021, 
especialmente no que diz respeito ao teto de gastos, 
assunto este que tem causado preocupação no âmbito 
doméstico. Destacou, ainda, que os números de 
atividade seguirão em evolução favorável e que a 
inflação ao consumidor deve continuar pressionada pelo 
choque dos alimentos. Aduziu que o Banco Central deve 
fazer ajustes moderados em sua comunicação para 
refletir a recente deterioração no balanço dos riscos 
internos. Em seguida, apresentou, em tela, as seguintes 
projeções do Relatório Focus para 2020 e 2021, 
respectivamente: IPCA, 3,54% e 3,47%; Selic, 2% e 3%; 
PIB, -4,5% e 3,45%; e Câmbio, R$ 5,36 e R$ 5,20. Em 
contraste ao aludido relatório, apresentou a seguinte 
expectativa de mercado da ASSET da CEF para os 
mesmos períodos: IPCA, 3% e 2,80%; Selic, 2% e 3%; 
PIB, -5,10% e 2,8%; e Câmbio, R$ 5,40 e R$ 4,80%. 
Depois disso, falou sobre a volatilidade das Letras 
Financeiras do Tesouro (LFTs), bem como apresentou 
gráficos sobre a curva de juros do DI e da NTN-B, 
levando-se em consideração o período compreendido de 
30/12/2019 a 20/11/2020. Ademais disso, apresentou um 
quadro demonstrativo com a relação de vários fundos 

vinculados à bolsa estrangeira, dentre os quais se 
destacaram dois com performance superior à meta 
a tuar ia l  ( IPCA + 6%),  a  saber,   F IA CAIXA 
INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I, com rentabilidade 
acumulada de 53,70% até 30/11/2020 e performance de 
801,76% da meta atuarial; e FI BOLSA AMERICANA 
MULT LP, com rentabilidade acumulada de 7,80% até 
30/11/2020 e performance de 116,53% da meta atuarial. 
Outrossim, apresentou a carteira sugerida da ASSET da 
CEF, discorrendo que os fundos de investimentos foram 
escolhidos com base no seu histórico de desempenho e 
nas perspectivas futuras de mercado, a exemplo dos 
seguintes fundos de renda fixa: CAIXA BRASIL  IRF-M 1 
TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, CAIXA FI BRASIL  
IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP, CAIXA 
BRASIL  IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 
LP, CAIXA BRASIL  IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI 
RENDA FIXA LP e CAIXA FI BRASIL  GESTÃO 
ESTRATÉGIA RF; bem como dos fundos de renda 
variável: CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR AÇÕES, 
C A I X A VA L O R  R P P S  F I C  A Ç Õ E S ;  C A I X A 
C O N S T R U Ç Ã O  C I V I L  F I  A Ç Õ E S  e  C A I X A 
INFRAESTRUTURA FI AÇÕES. Para além disso, 
considerando a nova Política de Investimentos do ISSM 
que prevê a possibilidade de aportes em fundos 
enquadrados no art. 9° da Resolução CMN nº 
3.922/2010, o executivo apresentou o FUNDO CAIXA 
FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES 
INVESTIMENTO NO EXTERIOR, enquadrado no art. 9°, 
II, estruturado na modalidade FoF (Fund of Funs), com 
aplicação inicial de R$ 25 mil e taxa de administração de 
1%a.a. Por fim, apresentou outros fundos de renda 
variável, sendo eles: CAIXA FIC EXPERT CLARITAS 
VALOR AÇÕES, enquadrado no art. 8°, II, a, estruturado 
na modalidade “fundo espelho”, que replica um fundo já 
existente, com aplicação inicial de R$ 10 mil e taxa de 
administração de 1,25%a.a.; CAIXA FI INDEXA SHORT 
DOLAR MULT LP, enquadrado no art. 8°, III, o fundo se 
beneficia do enfraquecimento da moeda norte-
americana, aplicação inicial de R$ 100,00 e taxa de 
administração de 0,80%a.a.; e CAIXA FIC HEDGE 
MULTIMERCADO LONGO PRAZO, enquadrado no art. 
8°, III, com estratégia de proteção “hedge”, aplicação 
inicial de R$ 100,00 e taxa de administração de 1%a.a. 
Com a palavra, ao verificar que alguns fundos 
apresentados ainda não foram credenciados pelo Comitê 
de Investimentos, o gestor de recursos solicitou à ASSET 
da CEF que encaminhasse a documentação dos 
respect ivos fundos para anál ise e  poster ior 
credenciamento. Ao pedir a palavra, o membro CARLOS 
HENRIQUE DA ROCHA SANTOS solicitou os portfólios 
dos fundos apresentados para análise, pelo que a 
ASSET da CEF se comprometeu de enviá-los por e-mail. 
Com a fala, o presidente do Comitê de Investimentos, 
DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, reiterou a 
solicitação do gestor de recursos, especialmente no que 
diz respeito ao encaminhamento da documentação dos 
fundos enquadrados no art. 9° da Resolução 3922/10, 
para análise e posterior credenciamento, oportunidade 
em que a ASSET da CEF ficou responsável de fazê-lo. Ao 
retomar a palavra, o gestor de recursos falou sobre a 
suspensão dos repasses das contribuições patronais, 
ressaltando que recentemente foi aprovado o 
parcelamento de tais contribuições e o restabelecimento 
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dos pagamentos devidos ao ISSM, razão pela qual no 
próximo ano o Instituto terá recursos para aportar em 
novos fundos, inclusive em fundos estrangeiros, haja 
vista a aprovação da nova Política de Investimentos que 
autoriza aportes em fundos enquadrados no art. 9. 
Ademais, destacou que no decorrer desta semana 
haverá auditoria no ISSM para aderência ao programa de 
certificação institucional “PRÓ-GESTÃO RPPS”, 
oportunidade em que serão aumentados os limites de 
investimentos. Destacou, ainda, que o município de 
Camaçari está implementando as alterações legislativas 
necessárias para adequação à Emenda Constitucional 
103/2019, já tendo encaminhado para a Câmara 
Municipal os respectivos projetos de lei que dão origem a 
“Nova Previdência”, o que contribui para a saúde 
financeira e atuarial do RPPS. Em conclusão, o gestor de 
recursos aproveitou a oportunidade para perquirir da 
ASSET da CEF sobre como estavam os trâmites de 
contratação da instituição bancária para prestação do 
serviço de recadastramento dos segurados do ISSM 
(prova de v ida) .  Em resposta,  o gerente da 
Superintendência Executiva de Governo da Caixa, 
EVON BOREL NETO, informou que havia encaminhado 
um modelo de recadastramento para a chefe de gabinete 
da Diretoria Administrativa e Financeira (DAF), ACÁCIA 
CHAVES REIS, que não atendia a pretensão do ISSM, 
razão pela qual está providenciando um novo modelo 
junto à Caixa Econômica Federal em Feira de 
Santana/BA que será encaminhado ao Instituto para 
avaliação, acreditando que a partir de janeiro/2021 a 
acenada instituição bancária já operacionalize o serviço 
de recadastramento dos segurados do ISSM (prova de 
vida). Dito isso, o gestor de recursos solicitou uma 
reunião neste mês de dezembro para tratar sobre o 
assunto em questão. Outrossim, 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 ASSET da Caixa Econômica 
Federal (CEF), ficarão dispensadas as assinaturas de 
CIRO AUGUSTO MIGUEL, LÍDIO MOTA NETO 
CARNEIRO, LARISSA CAROLINE ALVES PENIDO, 
EVON BOREL NETO e LUAN AUGUSTO SILVEIRA DA 
COSTA, devendo, para tanto, ser tomadas as 
assinaturas 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 42ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2020

Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e 
vinte, às 11h00min, por intermédio da plataforma de 
comunicação Cisco WebEx Meeting Center, em 
videoconferência, atendendo às determinações do 
Decreto Municipal n° 7314/2020, reuniram-se 
extraordinariamente os membros do Comitê de 
Investimentos, sob a presidência do primeiro, DIEGO 
RODRIGUES DE MAGALHÃES, CARLOS HENRIQUE 
DA ROCHA SANTOS, TIAGO CACIM D'ERRICO e 
P E D R O  J O R G E  V I L L A S  B O A S  A L F R E D O 
GUIMARÃES, com a participação dos seguintes 
convidados: DIEGO SILVA DE SOUZA, analista em 
seguro social – economia, e ACÁCIA CHAVES REIS, 
chefe de gabinete, além de EDMILSON ROGÉRIO 
ALVES, ADRIANO MENDES RIBEIRO e MANOEL 
MÁRCIO DOS SANTOS SOUZA, representantes da 
ASSET do Safra. Ausente o membro ERNÂNI 
BERNARDINO ALVES DE SENA. A teor do art. 15 da 
Portaria n° 111/2019, após verificação do quórum legal 
para instalação, foi estabelecida a seguinte pauta: a) call 
com os representantes da ASSET do Safra; e b) o que 
ocorrer. Aberta a reunião, o gestor de recursos e 
membro nato do Comitê de Investimentos, PEDRO 
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, 
registrou a participação dos representantes da ASSET do 
Safra e dos demais convidados, tecendo breves 
comentários sobre o atual cenário econômico e o 
propósito da reunião, ocasião em que, após referidas 
considerações, concedeu a palavra ao executivo 
EDMILSON ROGÉRIO ALVES, para tratar sobre o item 
inaugural da pauta. Com a fala, o executivo apresentou 
seus pares e agradeceu pela oportunidade que lhe foi 
conferida, passando, em seguida, a discorrer sobre o 
atual cenário econômico externo, notadamente sobre os 
efeitos da segunda onda de contaminação da pandemia 
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da Covid-19 na Europa e nos Estados Unidos da 
América(EUA). Discorreu, ainda, sobre a recuperação da 
economia, especialmente da China, em que pese o 
período pandêmico que tem afetado significativamente 
vários setores, a exemplo do turismo, levando em 
consideração dados do 3º trimestre. Falou sobre o 
resultado das eleições dos EUA em que teve o candidato 
Joe Biden eleito como o novo presidente da nação norte-
americana para o próximo mandato, bem como sobre a 
reação positiva do mercado quanto ao resultado da 
eleição, tendo em vista que o presidente eleito é mais 
aberto ao diálogo que o atual.  Destacou que os 
estímulos fiscais concedidos pelos EUA durante a 
pandemia são os maiores já registrados na história, e os 
juros são os mais baixos, o que tem ocasionado um 
expansionismo da economia, mesmo em tempo de 
pandemia. Nesse sentido, apresentou as seguintes 
projeções dos EUA para 2020 e 2021, respectivamente: 
PIB, -3,5 e 6%; e IPCA, 1,6% e 1,5%. Sobre o cenário 
interno, falou sobre a aprovação, pelo Senado, do Projeto 
de Lei Complementar (PLP) n° 19/2019, que estabelece 
mandatos estáveis e requisitos para nomeação e 
demissão do presidente e dos diretores do Banco Central 
(Bacen), bem como vedações aos ocupantes dos 
respectivos cargos, texto base de lei que, em tese, dá 
autonomia ao Bacen. Falou, ainda, sobre as incertezas 
que pairam o mercado brasileiro, destacando a questão 
da dívida pública que atualmente está comprometendo 
quase 96% do Produto Interno Bruto(PIB), haja vista que 
o Brasil foi o 4º país a colocar mais dinheiro na economia 
durante a pandemia, notadamente com auxílios 
emergências e incentivos fiscais. Diante do quadro fiscal 
brasileiro, defendeu a necessidade das reformas em 
trâmite no Congresso Nacional, sobretudo para controle 
dos gastos públicos. Ato contínuo, discorreu que o setor 
agropecuário brasileiro está batendo recorde de 
produção, especialmente na safra de grãos, a despeito 
do setor de serviços que está aquém do esperado, o qual 
representa mais de 50% do PIB. Discorreu, ainda, sobre 
a entrada de novos investidores na Bovespa (B3), 
ressaltando que a moeda real foi valorizada em 
detrimento do dólar. Declinou que a taxa de desemprego 
está em torno de 14%, sendo a maior taxa já registrada 
desde 2012, não obstante os estímulos injetados na 
economia brasileira e os juros baixos que acompanham o 
cenário de expansionismo global. Ademais disso, 
apresentou as seguintes projeções elaboradas pela 
ASSET do Safra para o ano de 2020 e 2021, 
respectivamente: PIB, -4,1 e 4,4; Selic, 2%a.a. e 3%a.a.; 
e IPCA, 4,4% e 3,2%. Sobre a rentabilidade da carteira, 
aduziu que muitos institutos não conseguirão bater a 
meta atuarial, fala esta compartilhada na 53ª edição do 
Congresso Nacional de RPPSs, na cidade de 
Fortaleza/CE, de modo que o momento é de posicionar a 
carteira de investimentos visando o ano de 2021, quando 
então haverá novas oportunidades de mercado. 
Corroborando com sua fala, o gestor de recursos 
informou que a carteira do ISSM ficou positiva a partir do 
mês de novembro, oportunidade em que o executivo 
afirmou que poucos RPPSs estão com essa realidade. 
Em seguida, o executivo falou sobre o seguimento de 
renda fixa, dando como exemplo os indicadores CDI e 
pós-fixado, afirmando que este último é inviável para 
alcance da meta atuarial. Falou, ainda, sobre a 

precificação do IRF-M1, defendendo que o mesmo pode 
ser utilizado como estratégia de defesa e pagamento da 
folha do RPPS, mas não como estratégia para alcance da 
meta atuarial. Outrossim, falou sobre o IRF-M1+ que 
ainda pode ter algum prêmio na curva longa de juros, 
bem como defendeu a estratégia de IMA-B, que, por ser 
uma estratégia mais volátil, tem muito prêmio para se 
buscar, podendo fechar o ano acima do CDI. Defendeu, 
ainda, a importância de o RPPS trabalhar com 
estratégias ativas para maiores rentabilidades. Sobre o 
seguimento de renda variável, alegou que se o Brasil 
resolver a equação fiscal, as empresas voltarem a 
produzir em escala, o consumo aumentar e a taxa de 
desemprego baixar, a Bovespa (B3) terá uma melhor 
performance, fazendo com que haja uma maior 
exposição dos investidores à bolsa brasileira, incluindo-
se os RPPSs que devem adotar uma postura de 
estratégia ativa  nos investimentos para maiores 
resultados. Nesse sentido, declinou que os fundos de 
renda variável do Safra estão positivos frente à bolsa 
brasileira, o que, em tese, seria uma oportunidade para 
novos aportes. Sobre os investimentos no exterior, falou 
que tal seguimento possui estratégia relacionada ao 
câmbio (dólar) e que o Safra possui gestão ativa nesse 
seguimento. Não obstante, alegou que em razão do atual 
impedimento de o ISSM investir em fundos enquadrados 
no art. 9° da Resolução CMN nº 3.922/2010, o que 
somente poderá ser feito a partir de 2021, poderá investir 
em fundos multimercados vinculados ao benchmark 
S&P500 como uma forma de estratégia alternativa. Com 
a palavra, o gestor de recursos falou sobre as 
dificuldades enfrentadas pelo ISSM durante o ano de 
2020, notadamente com a suspensão dos repasses 
patronais que inviabilizara a adoção de estratégias mais 
ativas, ressaltando que, muito embora o mês de 
novembro tenha sido proveitoso, ainda não fora 
suficiente para restituir as perdas decorrentes da 
pandemia. Falou, ainda, sobre a aderência do ISSM ao 
programa de certificação institucional “PRÓ-GESTÃO 
RPPS”, nível II, que possibilitará, a partir de 2021, o 
aumento dos limites de investimentos internos e 
externos, haja vista que fora aprovada pelo Conselho 
Administrativo e Previdenciário a inclusão do art. 9° da 
Resolução CMN nº 3.922/2010 na Polít ica de 
Investimentos, bem como a proposta de parcelamento 
das contribuições patronais em aberto, que possibilitará 
novos investimentos. Com a fala, o executivo 
EDMILSON ROGÉRIO ALVES parabenizou o Instituto 
pela adesão ao programa de certificação institucional 
“PRÓ-GESTÃO RPPS”, nível II, ao tempo em que 
apresentou os novos produtos do Safra enquadrados ao 
perfil do RPPS, os quais terão seus portfólios 
encaminhados ao membros do Comitê de Investimentos 
por e-mail. Ao verificar que alguns fundos do Safra ainda 
não foram credenciados, o presidente do Comitê de 
Investimentos, DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, 
solicitou o encaminhamento da documentação dos 
respectivos fundos para análise e credenciamento, 
oportunidade em que a ASSET do Safra ficou 
responsável de fazê-lo. Por fim, o gestor de recursos 
reiterou a solicitação feita pelo presidente, registrando 
que, em razão do meio pelo qual ocorreu a reunião, 
notadamente por meio de videoconferência, estando 
cada participante em local distinto, inclusive fora do 
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estado da Bahia, como no caso dos representantes da 
ASSET do Safra, ficarão dispensadas as assinaturas de 
EDMILSON ROGÉRIO ALVES, ADRIANO MENDES 
RIBEIRO e MANOEL MÁRCIO DOS SANTOS SOUZA, 
devendo, para tanto, ser tomadas as assinaturas 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

Acácia Chaves Reis
Chefe de Gabinete

Convidada

Mateus Reissurreição da Silva
Secretário

Diego Silva de Souza
Analista em Seguro social – Economia

Convidado

ATA DA 43ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2020

Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e 
vinte, às 12h00min, 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, e ACÁCIA CHAVES REIS, 
chefe de gabinete. 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 a recomendação de realocação da 
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, após registrar a presença de todos os 

presentes, discorreu que convocara a presente reunião 
para deliberar sobre a recomendação da SMI Consultoria 
veiculada na ata da 39ª reunião extraordinária, datada em 
17/11/2020, notadamente no que diz respeito à proposta 
de redução de 3% dos recursos aportados no benchmark 
IRF-M1+ e consequente aumento de exposição da 
carteira em IMA-B5, dado que amanhã, dia 09/12, o 
Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central 
(BC) anunciará a nova meta de inflação (Selic), que no 
último Relatório Focus apontava sua projeção de elevação 
para 2020 e 2021, razão pela qual a adoção de tal 
estratégia é medida que se impõe, cuja proposta ora é 
submetida à apreciação do Comitê de Investimentos. Dito 
isso, após profundos debates e considerações 
pertinentes, os membros do Comitê de Investimentos 
decidiram, à unanimidade, acolher a recomendação da 
SMI Consultoria, no sentido de aprovar a realocação de 
R$ 10 milhões do Fundo IRF-M1+ para o Fundo IMA-B5, 
ambos da Caixa Econômica Federal, determinando-se, 
desde logo, à tesoureira ACÁCIA CHAVES REIS a adoção 
das providências cabíveis para efetivação de tal 
movimentação financeira. Ao passar para o último item da 
pauta, b) o que ocorrer, o gestor de recursos informou 
aos membros e convidados que nos dias 15 e 17/12, no 
período vespertino, será realizado um curso on-line sobre 
investimentos no exterior, a fim de capacitá-los, cujo link 
de acesso será oportunamente disponibilizado a todos. 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
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ATA DA 44ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2020

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois 
mil e vinte, às 15h00min, por intermédio da plataforma de 
comunicação Google Meet, em videoconferência, 
atendendo às determinações do Decreto Municipal n° 
7314/2020, reuniram-se 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, ISIS LOBO DE SOUZA, assessora especial 
I, e MILENA TAVARES DO SACRAMENTO, analista em 
seguro social – ciências contábeis. A teor do art. 15 da 
Portaria n° 111/2019, após verificação do quórum legal 
para instalação, foi estabelecida a seguinte pauta: a) 
informe sobre as medidas adotadas pelo ISSM ante a 
ausência do encaminhamento dos demonstrativos 
contábeis por parte do Fundo Reag Renda FII, CNPJ 
n° 17.374.696/0001-19; b) credenciamento de 
instituições financeiras e fundos de investimentos; e 
c) 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, ao tempo em que, considerando o primeiro 
item da pauta, comunicou que no dia de ontem, 21/12, 
protocolou uma denúncia perante a Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) em face do Fundo Reag Renda FII, 
CNPJ n° 17.374.696/0001-19, tombada sob o 
recebimento de n° 8210939 e autuada sob o protocolo de 
n° SCW105367559, a qual, em síntese, noticia a 
ausência do encaminhamento dos demonstrativos 
contábeis (extratos) do mês de novembro que, em 
observância ao prazo legal, seriam enviados ao Tribunal 
de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM), 
para fins de prestação de contas, não obstante as 
reiteradas solicitações por parte da tesoureira do ISSM, 
ACÁCIA CHAVES REIS, que, inclusive, encaminhou 
duas notificações formuladas pela Assessoria Técnica do 
Instituto para o e-mail institucional do reportado fundo, 
veiculando que, caso não seja sanada a referida 
omissão, o ISSM adotará as medidas judiciais e 
extrajudiciais cabíveis para obtenção dos respectivos 
demonstrativos. Com efeito, diante de tal omissão, o 
gestor de recursos informou que, além da denúncia 
formulada perante a CVM, reproduziu no relatório de 
prestação de contas encaminhado ao TCM o mesmo 
valor informado pelo Fundo Reag Renda FII no mês 
pretérito, colacionando aos autos uma nota explicativa do 
Controle Interno do ISSM justificando o motivo pelo qual 
foi replicado o referido valor, em que pese a Corte de 
Contas tenha postergado o prazo de entrega da referida 
documentação até o dia 25/01/2021. Feitas tais 
considerações, passando ao segundo item da pauta, b) 
credenciamento de instituições financeiras e fundos 
de investimentos, foi concedida a palavra ao presidente 

do Comitê de Investimentos, DIEGO RODRIGUES DE 
MAGALHÃES, que falou sobre a necessidade de dar 
continuidade ao processo de credenciamento das 
instituições financeiras e dos fundos de investimentos 
que encaminharam suas respectivas documentações 
para análise, os quais somente poderão receber 
recursos financeiros do ISSM se estiverem devidamente 
credenciados na forma da Resolução CMN nº 
3.922/2010, da Portaria MPS nº 519/2011, da Resolução 
nº 001/2020 do Conselho Administrativo e Previdenciário 
do ISSM, publicada no Diário Oficial do Município (DOM) 
de 17/02/2020, e do Edital de Credenciamento de 
Instituições Financeiras e Fundos de Investimentos n° 
002/2020, publicado no DOM de 15/05/2020. Na 
oportunidade, com uso da fala, o economista DIEGO 
SILVA DE SOUZA apresentou análise técnica sobre as 
instituições e os fundos de investimentos em processo de 
credenciamento, cujo inteiro teor fora previamente 
disponibilizado a todos pelo aplicativo WhatsApp. Em 
seguida, os membros do Comitê de Investimentos, após 
analisarem a documentação apresentada, observando 
entre outros critérios, o histórico e a experiência, o 
volume de recursos sob a gestão e administração da 
instituição, a solidez patrimonial, a exposição a risco 
reputacional e as condições de segurança, rentabilidade, 
solvência e l iquidez dos at ivos, decidiram, à 
unanimidade, credenciar, através do Termo de 
Credenciamento nº 012/2020, como administrador, 
custodiante e distribuidor a instituição financeira RJI 
C O R R E T O R A  D E  T Í T U L O S  E  VA L O R E S 
MOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ n° 42.066.258/0001-30, 
que obteve parecer favorável emitido pelo Controle 
Interno do ISSM, por estar em conformidade com os 
preceitos legais. Ato contínuo, os membros do Comitê de 
Investimentos examinaram os documentos para o 
credenciamento, na qualidade de gestor, da instituição 
f inanceira QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS 
FINANCEIROS LTDA, CNPJ 07.250.864/0001-00, 
oportunidade em que fora verificado que a mesma não 
está classificada entre os vinte maiores gestores de 
recursos do ranking da Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais 
(ANBIMA), notadamente em descompasso com quanto 
previsto na Política de Investimentos do ISSM que 
estabelece tal critério para recebimento de recursos do 
Instituto. Assim sendo, os membros do Comitê de 
Investimentos decidiram, por unanimidade, indeferir o 
credenciamento da reportada instituição. Outrossim, foi 
observado que o FUNDO DE INVESTIMENTO 
MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO, 
CNPJ 14.655.180/0001-54, embora possua recursos do 
ISSM cujo resgate já fora solicitado por via administrativa 
e judicial, encontra-se elencado na Lista de Aplicações 
não elegíveis aos RPPS/FUNDOS VEDADOS da 
Subsecretaria de Regimes Próprios de Previdência 
Social (SRPPS), o seu administrador/gestor não instituiu 
o comitê de auditoria e comitê de riscos, nos termos da 
regulamentação do Conselho Monetário Nacional – CMN 
– (art. 15, § 2º, I, § 8º da Resolução CMN nº 3.922/2010), 
e não está classificado entre os vinte maiores gestores de 
recursos do ranking da ANBIMA, razão pela qual os 
membros do Comitê de Investimentos decidiram, à 
unanimidade, indeferir o credenciamento do reportado 
fundo, para todos os efeitos jurídicos. Ao pedir a palavra, 
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a convidada ISIS LOBO DE SOUZA, levando em 
consideração o fato de que o ISSM possui recursos 
a p o r t a d o s  n o  F U N D O  D E  I N V E S T I M E N TO 
MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO, 
não obstante já tenha pedido o resgate administrativa e 
judicialmente, sugeriu que fosse realizada uma consulta 
junto à Secretaria de Previdência (SPREV) sobre a 
possibilidade (ou não) de credenciá-lo ou, ainda, sobre 
como o ISSM deve se posicionar diante de tal situação, o 
que foi corroborado pelo membro CARLOS HENRIQUE 
DA ROCHA SANTOS, que ficou responsável de formular 
a remissiva consulta. Ato contínuo, os membros do 
Comitê de Investimentos passaram a analisar a 
documentação apresentada pela administradora 
SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE 
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, CNPJ 
62.318.407/0001-19, cuja documentação já fora objeto 
de análise prévia por parte do Controle Interno do ISSM 
que exarou parecer favorável para credenciá-la. Em 
assim sendo, observando entre outros critérios, o 
histórico e a experiência, o volume de recursos sob a 
gestão e administração da instituição, a solidez 
patrimonial, a exposição a risco reputacional e as 
condições de segurança, rentabilidade, solvência e 
liquidez dos ativos, os membros do Comitê de 
Investimentos decidiram, à unanimidade, credenciar a 
referida administradora, através do Termo de 
Credenciamento nº 013/2020, para todos os efeitos 
legais. Dando prosseguimento ao processo de 
credenciamento, foi analisada a documentação 
apresentada para o credenciamento, na qualidade de 
gestor, custodiante e distribuidor, do BANCO DO 
NORDESTE DO BRASIL S/A, CNPJ 07.237.373/0001-
20, oportunidade em que foi observado que o mesmo não 
está classificado entre os vinte maiores gestores de 
recursos do rank ing ANBIMA,  em mani fes to 
descompasso com a Política de Investimentos do ISSM 
que exige de tal critério para aporte de recursos, motivo 
pelo qual os membros do Comitê de Investimentos 
decidiram, por unanimidade, indeferir o credenciamento 
do reportado banco, o que, por consequência, prejudicou 
a análise de todos os fundos de investimentos geridos 
por ele. Em sentido contínuo, em posse dos documentos 
apresentados pelas instituições financeiras pertencentes 
ao já credenciado conglomerado financeiro do BANCO 
SAFRA, observando, entre outros critérios, as condições 
de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez dos 
ativos, os membros do Comitê de Investimentos 
decidiram, por unanimidade, declarar credenciados os 
seguintes fundos: SAFRA AÇÕES LIVRE FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 
INVESTIMENTO EM AÇÕES, CNPJ 32.666.326/0001-
4 9 ;  S A F R A  C O N S U M O  P B  F U N D O  D E 
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 
INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR-NÍVEL I, CNPJ 
28.580.812/0001-72; SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 
D E  I N V E S T I M E N T O S  E M  A Ç Õ E S ,  C N P J 
14.476.729/0001-43; SAFRA FOF INSTITUCIONAL 
AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, CNPJ 
28.289.089/0001-77; SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 
D E  I N V E S T I M E N T O  E M  A Ç Õ E S ,  C N P J : 

02.097.252/0001-06; SAFRA CONSUMO AMERICANO 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR-NÍVEL I 
PB, CNPJ: 19.436.818/0001-80, para todos os efeitos 
legais. Em seguida, em posse dos documentos 
apresentados pela instituição financeira CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ 00.360.305/0001-04, 
também já previamente credenciada, observando, entre 
outros critérios, as condições de segurança, rentabilidade, 
solvência e liquidez dos ativos, os membros do Comitê de 
Investimentos também decidiram, por unanimidade, 
declarar credenciados os seguintes fundos: FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 
INVESTIMENTO CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR 
AÇÕES, CNPJ 30.068.060/0001-07; FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 
INVESTIMENTO CAIXA HEDGE MULTIMERCADO 
LONGO PRAZO, CNPJ 30.068.135/0001-50; FUNDO DE 
INVESTIMENTO CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR 
M U LT I M E R C A D O  L O N G O  P R A Z O ,  C N P J 
29.157.511/0001-01; FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA 
MULTIMERCADO MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES 
I N V E S T I M E N T O  N O  E X T E R I O R ,  C N P J 
39.528.038/0001-77, para todos os efeitos legais, valendo 
ressaltar que todos os supracitados fundos já foram objeto 
de análise por parte do Controle Interno do ISSM que 
exarou parecer favorável para credenciá-los. Depois 
disso, pelo presidente foi dito que todos os reportados 
documentos encontram-se arquivados no âmbito do ISSM 
e que os respectivos credenciamentos terão validade de 
um ano contado da presente data, vale dizer, do dia 
2 2 / 1 2 / 2 0 2 0  a  2 1 / 1 2 / 2 0 2 1 ,  r e s s a l v a d o s  o s 
credenciamentos dos fundos enquadrados no art. 9° da 
Resolução CMN nº 3.922/2010, que terão o prazo de 
validade contado a partir do dia 01/01/2021, com base na 
nova Política de Investimentos aprovada pelo Conselho 
Administrativo e Previdenciário do ISSM. Por fim, no 
último item da pauta, c) o que ocorrer, o gestor de 
recursos teceu breves comentários sobre os principais 
acontecimentos que se repercutiram no mercado 
financeiro no ano de 2020 e impactaram a carteira de 
investimentos do ISSM, indicando os possíveis desafios 
do ano subsequente que serão enfrentados pela nova 
composição do Comitê de Investimentos, que terá como 
presidente o membro CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 
SANTOS, ombreado pelos seus pares, a saber, TIAGO 
CACIM D'ÉRRICO e MATEUS REISSURREIÇÃO DA 
SILVA, para exercerem o mandato de um ano, a partir de 
02/01/2021, conforme Portaria nº 49/2020, de 17 de 
dezembro de 2020, publicada no Diário Oficial do 
Município (DOM) nº 1567, de 18 de dezembro de 2020. Ao 
ensejo, reiterou os cumprimentos e agradecimentos 
deferidos na última reunião ordinária ao atual presidente 
do Comitê de Investimentos, DIEGO RODRIGUES DE 
MAGALHÃES, por seu excelente trabalho à frente do 
referido Órgão Colegiado durante seu respetivo mandato 
regimental. 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. 
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