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Orgânica do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e 
§2º da Lei nº. 874 de 04 abril de 2008 e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  
01233.11.02.907.2021,

CONSIDERANDO a ordem judicial prolatada em favos 
da servidora, processo judicial de nº 0504596-
42.2017.8.05.0039,

RESOLVE

REDUZIR a carga horária do (a) servidor (a) CLEIDE 
BATISTA CUNHA, matrícula nº 3750, ocupante do cargo 
de provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR, 

lotado (a) na Secretaria da Educação - SEDUC, de 40 

horas semanais para 20 horas semanais, sem prejuízo da 
sua remuneração, com data retroativa a 05 de fevereiro 
de 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 14 DE JULHO DE 2021. 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

ATA DE AVALIAÇÃO DA CAS

ASSUNTO: PROPOSTAS DE RETOMADA DE 
EXECUÇÃO E ADEQUAÇÃO AS NORMAS 
SANITÁRIAS REFERENTE AO COVID-19

EDITAL DE APOIO À CULTURA N° 001/2018 - 
PROCESSO N° 00689.11.07.611.2018

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

DECRETO N° 7581/2021
DE 16 DE JULHO DE 2021

Prorroga o prazo previsto no art. 11 da Lei 

Municipal nº 781, de 23 de abril de 2007, e dá 

outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no uso de 

suas atribuições que lhe conferem o Art. 94 da Lei 

Orgânica do Município, publicada no DOM de nº 240, de 

02 a 08 de fevereiro de 2008 e considerando o disposto 

no Art. 59 da Constituição do Estado da Bahia,

DECRETA

Art. 1º. Fica prorrogado pelo período de 60 (sessenta) 

dias, o prazo estabelecido pelo art. 11, caput, da Lei 

Municipal nº 781, de 23 de abril de 2007, que trata do 

prazo de vigência do mandato dos membros do Conselho 

Municipal de Educação – CME.

Parágrafo Único: o prazo previsto no caput do presente 

artigo poderá ser prorrogado uma única vez e por igual 

período.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor em data da sua 

publicação, com efeitos retroativos a 28 de junho de 

2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, BAHIA, EM 16 DE JULHO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

DECRETO DE 14 DE JULHO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
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Aos nove dias, do mês de julho de 2021, às dez horas e 

dois minutos, sob a presidência de Matheus Sêna Santos 

de Jesus, os membros da CAS – Comissão de Análise e 

Avaliação da Secretaria de Cultura se reuniram em 

sessão presencial para avaliação das propostas de 

retomada de execução e adequação as normas 

sanitárias referente ao Covid-19, dos projetos 

contemplados no Edital de Apoio à Cultura de Camaçari, 

n 001/2018, processo n° 0669.11.07.611.2018.

Após análise e aprovação de todas as propostas 
apresentadas, o presidente da CAS, não tendo mais 
nada a acrescentar, encerrou a reunião virtual às dez 
horas e quarenta e seis minutos, do dia 26 de abril de 
2021, lavrando a presente Ata que vai assinada pelos 
participantes.

CAMACARI-BA, 09 de julho de 2021.

ISMAEL BERNARDO DOS SANTOS
Mat. 831292

SÍLVIA PEREIRA BRANDÃO
Mat. 62625

MARIANA OLIVEIRA MACIEL
Mat. 833980

JEAN COSTA OLIVEIRA
Mat. 831278

MATHEUS SÊNA SANTOS DE JESUS

Mat. 831330      

TERMO DE REVOGAÇÃO

O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, no uso de suas atribuições legais, em 

oconformidade com o disposto no art. 49, da Lei n  

o8.666/93, resolve REVOGAR o PREGÃO N  0164/2020 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o Aquisição de 
aparelhos eletrodomésticos e ut i l idades (ar 
condicionado, balde, bebedouro, cronômetro, escada, 
forno microondas, refrigerador, máquina para fabricação 
de gelo, soprador térmico, telefone, televisor) para as 
Unidades do Centro Multi de Reabilitação Física e 
Intelectual (CER II). 16/07/2021. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS – Secretário da Saúde.

O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, no uso de suas atribuições legais, em 

oconformidade com o disposto no art. 49, da Lei n  
8.666/93, resolve REVOGAR o LOTE (11) do PREGÃO 

o
N  0015/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é 
registro de preço para aquisição de materiais 
odontológicos (cimento forrador, hidróxido de cálcio, 
cimento cirúrgico, cimento de fosfato, restaurador 
provisório, cimento obturador, ionômetro de vidro, 
cimento provisório, guardanapo), para atender as 
Unidades de Saúde e ao Centro de Especialidades 
Odontológicas do município de Camaçari-BA. 
14/07/2021. ELIAS NATAN MORAES DIAS – Secretário 
da Saúde.

O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, no uso de suas atribuições legais, em 

oconformidade com o disposto no art. 49, da Lei n  
8.666/93, resolve REVOGAR o LOTE 07 DO PREGÃO 

oN  0103/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é 
o Registro de preço para aquisição de lâmina de bisturi, 
lanceta, garrote e kit teste urease, para atender as 
Unidades de Saúde do município. 14/07/2021. ELIAS 
NATAN MORAES DIAS – Secretário da Saúde.

O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, no uso de suas atribuições legais, em 

oconformidade com o disposto no art. 49, da Lei n  
o8.666/93, resolve REVOGAR o PREGÃO N  0026/2021 

(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto Registro de é 
preço para aquisição de bomba a vácuo, para atender as 
Unidades de Saúde e ao Centro de Especialidades 
Odontológicas do município de Camaçari-BA. 
15/07/2021. ELIAS NATAN MORAES DIAS – Secretário 
da Saúde.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 
informa que na publicação da Ata de Registro de Preços 
N.º 0286/2021 do PREGÃO - N.º 0072/2021 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o registro de 
preço para aquisição de medicamentos diversos, devido 
à necessidade da continuidade das ações em saúde, 
veiculada no Diário Oficial do Município n.º 1705 do dia 
14/07/2021.

Onde se lê:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0286/2021 – 
PREGÃO Nº 0072/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
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medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
FORNECEDOR: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. 
DATA DA ASSINATURA: 06/07/2021. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

Leia-se:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0286/2021 – 
PREGÃO Nº 0072/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde.  PROMITENTE 
FORNECEDOR: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. 
DATA DA ASSINATURA: 06/07/2021. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0185/2016 ENTRE 
CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAMACARI E A 
E M P R E S A  I N S T I T U T O  D E  G E S T Ã O  E  
HUMANIZAÇÃO IGH.DO OBJETO: Este termo aditivo 
tem por finalidade alterar a clausula quinta do 
instrumento original nº0185/2016, assinado em 14 de 
julho de 2016, cujo o objeto é o supracitado.DO PRAZO: 
O contrato descrito na clausula anterior fica prorrogado, 
em caráter execepicional, por 3 (três) meses, a partir 14 
de julho de 2021, passara a viger ate 14  de outubro de 
2021, observando o artigo 57, 4º da lei nº8666/93. DO § 

PREÇO: Ficam mantidas as condições negociais do 
pacto ora ditado, especialmente as disposições sobre o 
preço no valor global de R$ 3.690.746,16( três milhoes, 
seicentos e noventa mil, setecentos e quarenta e seis 
reais e dezesseis centavos), proporcional ao preriodo 
ora aditado, o qual permanece inalterado. Fica mantida  
a forma de pagamento prevista no bojo do contratto 
original.Os recursos financeiros para pagamento das 
desepsas decorrentes do presente termo aditivo 
correrão por conta das ações 2008 e 4019: Elemento de 
Despesa 33903400 e fontes 6102000 e 0114000. DA 
RESCISÃO AUTOMATICA: Na eventualidade de ser 
finalizada licitação com o objeto do contrato ora aditado 
e formaliza a nova contrataçãp decorrentes de tal 
licitação, ficara automaticamente rescindido o presente 
termo aditivo de prazo. DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalterados e em pleno vigor as demais 
clausulas e diposições do contrato originario e de seus 
termos aditivos não modificads por este instrumento, 
não sendo devido o pagamento de nenhum valor alem 
do que foi estavelecido no presente intrumento, 
renunciando , expressamente, ao reajuste previsto na 
clausula 3º, § 1º ,II do contrato nº0185/2016. DA 
ASSINATURA :Camaçari, 23 de junho de 2021.ELIAS 
NATAN MORAES DIAS. MUNICÍPIO. ISTITUTO DE 
GESTÃO E HUMANIZAÇÃO-IGH.CONTRATADA.

APOSTILAMENTO 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 
0054/2021, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE 
S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL NA FORMA 
ABAIXO: 
A Secretaria da Administração, neste ato representado 
pelo secretário, Sr. HELDER ALMEIDA DE SOUZA, 
inscrito no CPF sob n.° 123.825.745-34, doravante 
denominado CONTRATANTE, resolve modificar 
unilateralmente o Contrato 0054/2021, conforme 
Processo Administrativo n.° 01214.11.07.611.2018, que 
se regerá pela legislação pertinente, Lei 8.666/93, com 
as alterações introduzidas posteriormente e pelas 
cláusulas e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Licitatório nº. 
00249.11.07.2020; Pregão Eletronico nº.084/2020 – Ata 
de Registro de Preços nº.0075/2021.

OBJETO: Empresa especializada em atender as 
necessidades dos órgãos e entidades pertencentes a 
administração Direta e Indireta do Municipio de 
Camaçari, para eventual prestação de serviços abaixo 
discriminados: Lote 01 (Voz Digital); Lote 02 ( Voz e 
Dados); Lote 03 (Tecnologia da Informação e 
comunicação com transmissão de dados- Redundância); 
Lote 04 (Tecnologia da Informação e comunicação com 
transmissão de dados- Principal) Lote 05 (Tecnologia da 
Informação com Infraestrutura); Lote 06 (Sistema).
FUNDAMENTO: Com base no art. 65 §8° da Lei Federal 
8.666/1993, realiza-se o presente Apostilamento, cujo 
objetivo é a alteração do Disposto na Cláusula Segunda 
- Do Recurso Financeiro, prevista no instrumento 
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inicial, acrescentando as Dotações Orçamentárias, 
conforme o orçamento fiscal vigente:

Este termo de apostilamento tem seu efeito 
retroativo a 01 de julho 2021.

Camaçari-BA, 16 de julho 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2021

                            
Realizada em 09/06/2021

Participação
Membros natos do Comitê de Investimentos:
Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães – Diretor 
superintendente e gestor de recursos
Ernâni Bernardino Alves de Sena – Diretor administrativo 
e financeiro

Membros do Comitê de Investimentos:  
Carlos Henrique da Rocha Santos - Presidente 
  
Tiago Cacim D'Errico

      
Convidados:
Acácia Chaves Reis – Chefe de gabinete da diretoria 
administrativa e financeira
Isis Lobo de Souza – Assessora especial I
Diego Silva de Souza – Analista de seguro social – 
Economia
Anderson Scheiner – Gerência de Distribuição da ASSET 
do Banco Itaú

Rodrigo Figueiredo Silva – Supervisor comercial poder 
público da ASSET do Banco Itaú

Secretária:
Milena Tavares do Sacramento – Designada pela portaria 
nº 02/2021

Pauta da Reunião

a)Videoconferência com representantes da ASSET do 

Banco Itaú;

b)O que ocorrer;

Reunião

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

e um, às 15h00min, por intermédio da plataforma de 

comunicação Microsoft Teams, em videoconferência, 

atendendo às determinações da Lei Complementar nº 

1644/2020, reuniram-se extraordinariamente os 

membros do Comitê de Investimentos, sob a presidência 

do primeiro, 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: ACÁCIA CHAVES REIS, chefe de 

gabinete, ISIS LOBO DE SOUZA, assessora especial I e 

DIEGO SILVA DE SOUZA, analista em seguro social – 

economia. Além de ANDERSON SCHEINER e 

RODRIGO FIGUEIREDO SILVA, representantes da 

ASSET do Banco Itaú. Ausente justificadamente por 

motivo de gozo de férias durante o mês de junho, o 

membro do Comitê de Investimentos MATEUS 

REISSURREIÇÃO DA SILVA.   A teor do art. 15 da 

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

para instalação, foi estabelecida a seguinte pauta: a) 

videoconferência com representantes da ASSET do 

Banco Itaú; b) o que ocorrer. Aberta a reunião, o gestor 

de recursos e membro nato do Comitê de Investimentos, 

PEDRO JORGE V ILLAS BOAS ALFREDO 

GUIMARÃES, registrou a presença dos membros e 

convidados supracitados, em seguida passou a palavra 

para ANDERSON SCHEINER, o qual agradeceu pela 

oportunidade de participar mais uma vez da reunião do 

Comitê de Investimentos. Ato contínuo iniciou a 

apresentação informando sobre o panorama geral do 

atual cenário econômico interno e externo. Onde 

ressaltou que as perspectivas sobre a consolidação da 

retomada internacional seguem em foco. Visto que o 

ritmo do avanço da vacinação, sobretudo em países 

desenvolvidos, bem como dados de atividades 

melhores, indica uma consolidação do nosso cenário-

base, de continuidade da recuperação global, com os 

Estados Unidos como destaque. Comunicou que o início 
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da temporada de resultados das empresas nos diversos 

continentes vem confirmando e superando as 

expectativas. Nesse contexto, afirmou que estão 

otimistas com ações internacionais no modo geral. 

Informou que, tanto os mercados emergentes, como 

Europa e Japão devem se beneficiar da recuperação 

cíclica e da recente diminuição de pressão sobre juros 

americanos, inseridos em um ambiente com liquidez 

ainda presente. E que, o grande ponto de atenção para o 

mercado está relacionado à velocidade de retomada e 

consequente inflação/aumento de juros básicos nos 

Estados Unidos. Ressaltou que o Banco Central Norte- 

americano (FED) continua indicando baixa probabilidade 

de elevações na taxa de juros básica antes de 2023. Mas 

acredita que estes movimentos devem ser monitorados 

de perto, dado que a elevação de juros pelo FED tende a 

impactar não só o Brasil, mas o mercado emergente 

como um todo.  Em seguida, apresentou sobre o cenário 

nacional, informou que no curto prazo os fatos que mais 

exigem acompanhamento são o andamento da CPI da 

COVID-19 e a questão fiscal que ainda se encontra 

instável. Continuamente, apresentou em tela as 

projeções esperadas para o cenário econômico nacional, 

pela ASSET do Banco Itaú para 2021 e 2022, 

respectivamente: PIB 5,3% e 2,5%; IPCA 6,2% e 3,9%; 

taxa Selic 6% e 6,5%. Relatou que mesmo que o Banco 

Central eleve a taxa Selic mais rapidamente do que está 

previsto, não conseguiria conter a elevação do IPCA para 

2021. Ao pedir a palavra, o presidente do Comitê de 

Investimentos comentou sobre o pronunciamento do 

presidente Jair Bolsonaro sobre o aumento na projeção 

do PIB no Brasil e ressaltou que esse aumento está 

relacionado ao retorno à normalidade de algumas 

economias como, por exemplo, EUA e China, que 

passaram a consumir mais, elevando a demanda por 

commodities e não propriamente em virtude de ações 

tomadas pelo governo federal. ANDERSON SCHEINER, 

confirmou a informação e falou ainda sobre outro ponto 

que muitas vezes é apresentado de forma distorcida, 

como se fosse algo positivo, que seria a relação dívida x 

PIB. Que nos últimos dias tem apresentado resultado 

menor, apenas pelo fato da inflação estar elevada, o que 

é negativo.  Sobre Macro alocação, mencionou que o 

ideal é tentar aumentar a parcela em renda variável, 

investimento no exterior e multimercados. E na renda fixa 

reduzir ativos prefixados, visto que estamos em período 

de tendência de subida da taxa Selic, e esse tipo de ativo 

em um cenário como esse, tende a performar 

negativamente. Além de recomendar a priorização do 

curto prazo, já que a pressão na subida de juros inclina a 

ter impactos nos juros mais longos.  Continuamente, 

apresentou como recomendação o fundo ITAÚ 

INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA 

LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - CNPJ nº 

32.972.942/0001-28, enquadrado no artigo 7º, IV, da 

resolução CMN nº 3922/2010. Descreveu como sendo 

um fundo que combina as principais estratégias de 

Renda Fixa da Itaú ASSET de forma dinâmica e eficiente 

com objetivo de superar o CDI no longo prazo. Atua nos 

mercados de juros e índices de preços locais, com 

flexibilidade para operar no mercado de juros 

internacional, adquirindo pela bolsa de valores brasileira 

e que, portanto, não tem variação cambial. Informou que 

em 2020 o referido fundo conseguiu atingir o objetivo e 

alcançou CDI + 1,34%, o que totalizou 4,11%. Em 2021 

ainda está um pouco abaixo do CDI, mas nominalmente 

está com 0,78%.  Falou que é o tipo de fundo que se 

beneficia em todas as tendências do mercado, pois o 

gestor tem os instrumentos para isso, podendo ficar 

“comprado” ou “vendido” nessas classes de ativo. Possui 

taxa administrativa de 0,50% a.a. Taxa de performance 

de 20% do que exceder 100% do CDI e liquidez em D+1. 

DIEGO SILVA DE SOUZA solicitou a palavra e perguntou 

qual seria o nível de risco do fundo. ANDERSON 

SCHEINER, informou que está classificado entre baixo e 

médio risco, posto que apresentou volatilidade de 0,57% 

nos últimos doze meses. Em seguida, apresentou o ITAÚ 

INSTITUCIONAL IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO 

PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 

FUNDOS DE INVESTIMENTO –  CNPJ nº  

41.200.277/0001-45, enquadrado no artigo 7º, IV, da 

resolução CMN nº 3922/2010. Relatou que o fundo tem 

como estratégia buscar superar IPCA + 3% no médio e no 

longo prazo, atuando nos mercados de juros, índices de 

preço e crédito privado no Brasil. Mencionou ser um 

fundo de renda fixa, com lastro da carteira tanto em 

títulos públicos quanto em crédito corporativo, que 

estejam atrelados ao IPCA. A estratégia conta com 

gestão ativa de risco de mercado e risco de crédito, com o 

objetivo de superar IPCA + 3% líquido de taxas, no médio 

e longo prazo. Possui taxa administrativa de 0,50% a.a. e 

taxa de performance de 20% do que exceder IPCA + 3%. 

E liquidez em D+1. Informou que é um fundo recém-

lançado e por esse motivo não possui histórico de 

rentabilidade. O gestor de recursos comentou que ficou 

feliz em ver que o mercado está criando opções voltadas 

para necessidades dos RPPSs, pois fundos atrelados a 

CDI não faz sentido para realidade do Instituto, já que 

com vínculo a esse benchmark não é possível alcançar a 

meta atuarial. Atentou ainda, que quase 70% (setenta por 

cento) da composição da carteira de investimentos são 

em renda fixa, o que torna ainda mais imprescindível ter 

boas opções de aportes nesse segmento. Ao retomar a 
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palavra, ANDERSON SCHEINER deu continuidade a 

apresentação dos fundos recomendados, passando 

para o ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 

INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO 

EXTERIOR - CNPJ nº 31.217.153/0001-19, enquadrado 

no artigo 9-A, II, da resolução CMN nº 3922/2010. 

Esclareceu que é um fundo com exposição internacional, 

com diversificação. Tem acesso via fundo local, com 

exposição cambial. Contudo, relatou que a tendência é 

de que seu desempenho no longo prazo seja maior pela 

valorização do preço dos ativos do que pelo dólar. A 

estratégia busca acompanhar as variações do índice 

MSCI World, acrescido de variação cambial, em dólar. 

Relatou que o índice tem cobertura a 23 mercados 

desenvolvidos pelo mundo e acesso a mais de 1600 

empresas. E que seus ativos estão mais concentrados 

nos Estados Unidos, pulverizando também pelo Japão, 

Reino Unido, França e Canadá. Obteve como 

rentabilidade nos últimos doze meses 43,82% e em 2021 

14,84%. Possui taxa de administração de 0,15% a.a., 

não cobra taxa de performance. E tem liquidez em D+5; 

Passou em seguida para apresentação do ITAÚ AÇÕES 

MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO 

EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 

DE FUNDO DE INVESTIMENTO - CNPJ nº 

35.727.674/0001-77, enquadrado no artigo 9-A, II, da 

resolução CMN nº 3922/2010. Informou que possui 

acesso diversificado ao mercado de ações de mais de 20 

países emergentes e tem exposição cambial. Possui 

2825 ativos distribuídos principalmente entre a China, 

Taiwan, Coreia do Sul, Índia e Brasil. Possui variação 

cambial em todas as praças que tem atuação. A taxa de 

administração cobrada é de 0,15% a.a., não possui taxa 

de performance e tem liquidez em D+5. Finalizou 

apresentando o CARTEIRA ITAÚ INTERNACIONAL DE 

INVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 

MULTIMERCADO CNPJ 36.346.391/0001-48. Informou 

que iniciaram a abertura de cotas em janeiro de 2021. 

Está enquadrado no artigo 9-A, II, da resolução CMN nº 

3922/2010. E tem como objetivo oferecer um portfólio 

diversificado, para compor seus investimentos 

internacionais, de acordo com as perspectivas 

econômicas e a visão estratégica de investimento do Itaú 

Unibanco por meio de um fundo, que busca 

oportunidades de investimento em todo o mundo. A 

posição da carteira no mês de abril de 2021 reflete as 

visões para cada classe de ativos, levando em 

consideração o posicionamento de longo prazo e as 

adaptações às circunstâncias momentâneas do 

mercado. Inteirou que o fundo trás uma consolidação 

comprando diversos fundos do Itaú, considerando as 

sugestões propostas pelo canal personnalite. Em 

seguida, apresentou a composição da carteira referente 

ao mês de abril de 2021: 31,2% de ações americanas; 

3,4% ações europeias; 4,7% ações japonesas; 14,4% 

ações em mercados emergentes; 10% crédito high yield 

EUA; 9,20% crédito mercados emergentes; 4,8% 

inflação americana; 13% treasury 10 anos; 8,8% ouro. 

Relatou que é um fundo para efeito de diversificação e 

estratégia por conter renda variável e renda fixa global. 

Possui taxa de administração de 0,50% (máxima 0,65%), 

não há taxa de performance e liquidez em D+5. O gestor 

de recursos solicitou a palavra e comentou que na última 

participação da ASSET do Banco Itaú, foram 

apresentadas duas recomendações de fundos em renda 

variável: ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI e ITAÚ 

OLIMPO FIC FIA, dito isso, perguntou se a indicação 

permanece ou tem outras opções a serem apresentadas 

para esse segmento. ANDERSON SCHEINER, 

comentou que permanecem as duas sugestões e 

acrescentou mais uma recomendação para análise, o 

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 

INVESTIMENTO - CNPJ nº 36.347.815/0001-99, 

informou que este fundo foi criado no intuito de atender 

os clientes que gostariam de ampliar a posição do antigo 

ITAÚ FIC FIA DUNAMIS, que se encontra fechado, pois 

o fundo supra mencionado compra a mesma estratégia e 

tem o mesmo gestor. Comentou que é um fundo de ações 

de retorno absoluto, que tem o seu foco em análise 

fundamentalista com visão internacional sobre a bolsa 

brasileira. A estratégia conta com robusta análise bottom-

up, avaliando os fundamentos, saúde financeira da 

empresa, preço justo e posicionamento dos agentes de 

mercado. O Portfólio da estratégia é concentrado, com 

cerca de 20 ações, sem restrição de market-cap e 

alocação tática em caixa. Teve rendimento de 49,54% 

nos últimos doze meses e 11,93% em 2021. Possui taxa 

de administração de 2% a.a. Taxa de performance de 

20% do que exceder 100% do Ibovespa e liquidez em 

D+23. O gestor de recursos comentou que o Comitê de 

Investimentos está analisando a possibilidade de 

realocar os recursos que estão no ITAÚ FIC FIA 

DUNAMIS para um fundo com prazo de resgate menor. 

ANDERSON SCHEINER, respondeu que dentre as 

opções apresentadas de renda variável, o que melhor 

atenderia no sentido da liquidez seria o ITAÚ OLIMPO 

FIC FIA. Finalizou colocando-se à disposição para 

eventuais esclarecimentos e suportes na tomada de 

decisões. Por fim, o gestor de recursos, PEDRO JORGE 

VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, informou que, 

em razão das reuniões estarem sendo realizadas via 
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p la ta fo rma  de  comun icação  po r  me io  de  

videoconferência, estando cada participante em local 

distinto, ficarão dispensadas as assinaturas dos 

representantes da ASSET do Banco Itaú, ANDERSON 

SCHEINER E RODRIGO FIGUEIREDO SILVA, 

devendo, para tanto, ser registrada a assinada eletrônica 

pelos 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, MILENA 

TAVARES DO SACRAMENTO, na qualidade de 

secretária designada pela Portaria n° 02/2021, de 28 de 

janeiro de 2021, lavrei a presente ata que vai por mim e 

pelos demais assinada eletronicamente.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 

GUIMARÃES
SUPERINTENDENTE / MEMBRO NATO E GESTOR 

DE RECURSOS 

ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO / 

MEMBRO NATO

CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS
MEMBRO / PRESIDENTE

TIAGO CACIM D'ERRICO
MEMBRO

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

MILENA TAVARES DO SACRAMENTO
SECRETÁRIA

ASSINATURAS REGISTRADAS ELETRONICAMENTE 
COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL.

ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2021

                  Realizada em 09/06/2021

Participação 

Membros natos do Comitê de Investimentos:
Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães – Diretor 

superintendente e gestor de recursos
Ernâni Bernardino Alves de Sena – Diretor administrativo 
e financeiro

Membros do Comitê de Investimentos:  
Carlos Henrique da Rocha Santos - Presidente 
  
Tiago Cacim D'Errico

      
Convidados:
Acácia Chaves Reis – Chefe de gabinete da diretoria 
administrativa e financeira
Isis Lobo de Souza – Assessora especial I
Diego Silva de Souza – Analista de seguro social – 
Economia
Eduardo Reichert – Investidores Institucionais da XP 
Asset Management

Secretária:
Milena Tavares do Sacramento – Designada pela portaria 
nº 02/2021

Pauta da Reunião

a)Videoconferência com representantes da XP ASSET 
MANAGEMENT;
b)O que ocorrer; 

Reunião

Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte 
e um, às 16h00min, por intermédio da plataforma de 
comunicação Microsoft Teams, em videoconferência, 
atendendo às determinações da Lei Complementar nº 
1644/2020, reuniram-se extraordinariamente os 
membros do Comitê de Investimentos, sob a presidência 
do primeiro, 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: ACÁCIA CHAVES REIS, chefe de 
gabinete, ISIS LOBO DE SOUZA, assessora especial I e 
DIEGO SILVA DE SOUZA, analista em seguro social – 
economia.  Além de EDUARDO REICHERT, 
representante da XP ASSET MANAGEMENT.  A teor do 
art. 15 da Portaria n° 111/2019, após verificação do 
quórum legal para instalação, foi estabelecida a seguinte 
pauta: a) videoconferência com representante da XP 
ASSET MANAGEMENT; b) o que ocorrer. Aberta a 
reunião, o gestor de recursos e membro nato do Comitê 
de Investimentos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES, registrou a presença dos 
membros e convidados supracitados, em seguida 
passou a palavra para EDUARDO REICHERT, o qual 
agradeceu a oportunidade de apresentar alguns dos 
produtos que estão disponíveis na plataforma RPPS da 
XP ASSET MANAGEMENT. Ato contínuo, informou que 
selecionou fundos do gestor WESTERN ASSET E DA XP 
ASSET MANAGEMENT para apresentar como 
recomendação para o ISSM. Relatou que as duas 
Instituições financeiras fazem parte dos vinte maiores 
gestores da ANBIMA, em atendimento ao que rege a 
Política de Investimentos vigente do Instituto. Comunicou 
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ainda, que a WESTERN ASSET possui cerca de meio 
trilhão de dólares sob gestão e que está presente em 
mais de 30 (trinta) países. E que a XP ASSET 
MANAGEMENT possui mais de R$ 111.000.000,00 
(cento e onze bilhões de reais) sob gestão. 
Continuamente, apresentou os seguintes fundos de 
renda fixa ativa: WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO 
ATIVO RENDA FIXA, enquadrado no artigo 7º, I “b” da 
resolução CMN nº 3922/2010. Informou que possui 
patrimônio líquido de R$ 717.000.000,00 (setecentos e 
dezessete milhões de reais), tem como objetivo superar o 
benchmark IMA-B5 em 1,5%. Cobra taxa de 
administração de 0,40% a.a. e tem como data de início 
27/09/2013. WESTERN ASSET IMA-B ATIVO RENDA 
FIXA, enquadrado no artigo 7º, I “b” da resolução CMN nº 
3922/2010. Informou que possui patrimônio líquido de R$ 
591.000.000,00 (quinhentos e noventa e um milhões de 
reais). Tem como objetivo superar o benchmark IMA-B 
em 1,5%. Possui taxa de administração de 0,50% a.a. e 
tem como data de início 24/09/2010. Dando continuidade 
a reunião, discorreu que os dois fundos que serão 
apresentados a seguir são mais direcionados como 
alternativas para manter o dinheiro em disponibilidade. 
Sendo eles: WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO, 
enquadrado no artigo Art. 7º, IV, “a” da resolução CMN nº 
3922/2010. Informou que possui patrimônio líquido de 
mais de R$ 2.000.000,00 (dois bilhões de reais). Tem 
como objetivo superar o benchmark CDI em 1%. Cobra 
taxa de administração de 0,40% a.a. e tem como data de 
início 21/03/2000 e o fundo WESTERN ASSET RENDA 
FIXA ATIVO MAX, enquadrado no artigo Art. 7º, IV, “a” da 
resolução CMN nº 3922/2010. Informou que possui 
patrimônio líquido de R$ 368.000.000,00 (trezentos e 
sessenta e oito milhões de reais). Tem como objetivo 
superar o benchmark CDI em 2,5%. Iniciou em 
01/10/2004 e cobra taxa de administração de 0,80% a.a. 
Em seguida, apresentou o fundo XP INFLAÇÃO 
REFERENCIADO IPCA FIRF LP. Enquadrado no artigo 
7º, III, “a”, da resolução CMN nº 3922/2010. Ressaltou 
que é um fundo que tem como rentabilidade anual um 
percentual geralmente próximo da meta atuarial e que 
possui objetivo de superar o IPCA no longo prazo com 
uma volatilidade esperada igual à do IPCA. Possui taxa 
de administração de 0,5% a.a. Patrimônio líquido de R$ 
758.000.000,00 (setecentos e cinquenta e oito milhões 
de reais) e liquidez em D+5. Ao pedir a palavra, o gestor 
de recursos perguntou ao executivo qual o diferencial da 
XP ASSET MANAGEMENT que possa justificar a 
aplicação, sobretudo nos fundos de renda fixa, visto que 
tem muitos produtos similares no mercado. EDUARDO 
REICHERT informou que tomando como exemplo o 
fundo XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FIRF LP 
se mostra sendo um dos melhores do mercado, pois 
quando comparado nas janelas de 12 (doze), 24 (vinte e 
quatro) e 36 (trinta e seis) meses com os demais oferece 
ou mais retorno com menos volatilidade ou menos 
volatilidade com retorno igual ou mais retorno com a 
mesma volatilidade. Já sobre a plataforma, informou que 
por disponibilizar produtos de diversos gestores, 
promove competitividade entre eles, permitindo assim 
que o cliente faça uma comparação clara do portfólio que 
concorrem entre si. Ao dar continuidade a apresentação 
dos fundos, passou para o segmento de Investimentos 
no Exterior. Relatou sobre o fundo AXA WF 

FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADV. FIC FIA IE, 
enquadrado no artigo 9-A, II, da resolução CMN nº 
3922/2010. Tem como objetivo obter retornos positivos a 
longo prazo ao investir em empresas globais que se 
beneficiam do rompimento ao longo da cadeia de valor do 
comércio varejista e de atacado causada pela chegada 
do comércio eletrônico e a informatização e 
desenvolvimento de redes sociais, web-marketing, 
tecnologias de pagamento, inteligência artificial e a 
evolução dos serviços logísticos de aprovisionamento e 
fornecimento. A estratégia utiliza análise fundamentalista 
e gestão ativa de ações para construir uma carteira de 40 
a 60 ações. Obteve rentabilidade de 5,94% em 2021 e 
39,65% nos últimos doze meses. Possui taxa de 
administração de 0,8% a.a. Liquidez em D+5. Ato 
contínuo apresentou o fundo AXA WF FRAMLINGTON 
ROBOTECH ADV. FIC FIA IE, enquadrado no artigo 9-A, 
II, da resolução CMN nº 3922/2010. Informou que o 
objetivo do fundo é obter retornos positivos a longo prazo 
ao investir em empresas globais que se beneficiam da 
disrupção causada pelo desenvolvimento de tecnologias 
de robótica e automação nos setores de manufatura, 
transporte, saúde e consumo. A estratégia utiliza análise 
fundamental e gestão ativa de ações para construir uma 
carteira de 40 a 60 ações com perfil de alto crescimento 
de longo prazo. Obteve rentabilidade de 2,41% em 2021 
e 41,40% nos últimos doze meses. Possui taxa de 
administração de 0,8% a.a. E liquidez em D+5. Fundo JP 
MORGAN ESG EM DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE, 
enquadrado no artigo 9-A, II, da resolução CMN nº 
3922/2010. Ressaltou que tem uma abordagem 
fundamentalista bottom-up e foco de atuação em 
mercados emergentes. O portfólio contém usualmente 
entre 50 e 90 papéis, com posições que variam 
usualmente em até 10% em relação ao benchmark MSCI 
Emerging Markets. Possui o objetivo de geração de alpha 
de 3% em relação ao seu benchmark. Tem variação 
cambial. Teve início em 25/11/2020 e obteve 
rentabilidade de 4,52% em 2021. Possui taxa de 
administração de 0,8% a.a. E liquidez em D+5. Fundo JP 
MORGAN CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY FIC FIA 
IE, enquadrado no artigo 9-A, II, da resolução CMN nº 
3922/2010. O fundo tem uma estratégia long only com 
uma abordagem fundamentalista bottom-up e foco de 
atuação na China (A-Shares). O portfólio contém 
usualmente entre 50 (cinquenta) e 70 (setenta) papéis, 
com posições que variam usualmente entre 1% e 3% do 
patrimônio líquido. Ressaltou que este fundo investe 
apenas em empresas do mercado interno Chinês, que 
apesar de ter expectativa de crescimento para ser a 
maior economia mundial nos próximos 8 (oito) anos, a 
volatilidade é extremamente alta. Teve início em 
27/11/2020 e está no momento com rentabilidade de -
4,35% em 2021. Possui taxa de administração de 0,8% 
a.a. E liquidez em D+5. Em seguida, apresentou mais 
dois fundos de mercados emergentes, são eles: Fundo 
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY 
ADVISORY FIC FIA IE, enquadrado no artigo 9-A, II, da 
resolução CMN nº 3922/2010. É um fundo de ações 
internacional de estratégia long only com foco em 
mercados emergentes, que incorpora a abordagem top-
down como uma parcela relevante na construção do 
portfólio, que se soma à análise fundamentalista. Sem 
variação cambial. Teve início em 27/08/2020 e obteve 
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rentabilidade de 5,20% em 2021. Possui taxa de 
administração de 0,8% a.a. E liquidez em D+5. Fundo 
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DÓLAR 
ADVISORY FIC FIA IE, enquadrado no artigo 9-A, II, da 
resolução CMN nº 3922/2010. É um fundo de ações 
internacional de estratégia long only com foco em 
mercados emergentes, que incorpora a abordagem top-
down como uma parcela relevante na construção do 
portfólio, que se soma à análise fundamentalista. Com 
variação cambial. Iniciou em 26/08/2020 e até o 
momento está com rentabilidade de 9,64% em 2021. 
Possui taxa de administração de 0,8% a.a. E liquidez em 
D+5. Dando continuidade, apresentou o fundo 
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I, enquadrado no 
artigo 9-A, III, da resolução CMN nº 3922/2010. Tem por 
objetivo obter resultados consistentes e competitivos em 
relação ao mercado acionário norte-americano, não 
necessitando ser investidor qualificado. Obteve 44,06% 
de rendimento em doze meses e em 2021 está com 
rendimento de 12,07% até o momento.  Possui taxa de 
administração de 1,5% a.a. E liquidez em D+4. Ato 
contínuo, DIEGO SILVA DE SOUZA, solicitou a palavra 
para perguntar sobre o posicionamento da XP em 
relação à temática ESG. EDUARDO REICHERT 
respondeu que a XP é uma empresa listada na bolsa de 
Nova York e que para estar nesse patamar é necessário 
ter parâmetros muito altos em ESG. Relatou que 
possuem 25% (vinte e cinco por cento) do quadro de 
funcionários composto por mulheres e que o objetivo é 
que em 5 (cinto) anos consigam estar com 50% 
(cinquenta por cento). Falou ainda, que a nova sede 
respeitará todos os protocolos ambientais e em termos 
de governança prezam pelo máximo de transparência. 
Sobre os fundos de ESG, comentou que os fundos do 
exterior tem estruturalmente essa temática muito forte, 
até mesmo nos que não tem ESG no nome. Mas que os 
fundos em ESG do Brasil ainda estão em fase de 
crescimento e que também são mais complicados pelo 
fato do Brasil ser um país essencialmente de 
commodities, que são empresas de mais difícil aplicação 
dos critérios ESG. Finalizou recomendando ainda a 
aplicação em títulos públicos federais com marcação na 
curva, diversificação da carteira em fundos com proteção 
cambial e se colocou à disposição. O gestor de recursos 
solicitou a palavra e comentou que o pensamento do 
Comitê de Investimentos é de que se o Instituto já tem 
90% (noventa por cento) da carteira sem variação 
cambial, a intenção está sendo priorizar os 10% (dez por 
cento) permitidos para investimentos no exterior para 
fundos que tenham a variação cambial, no sentido de que 
sirvam como proteção nos momentos que a bolsa 
brasileira oscile negativamente. Aproveitou a 
oportunidade para perguntar mais detalhes sobre a 
compra de títulos públicos. EDUARDO REICHERT 
salientou que os RPPSs podem custodiar os títulos 
públicos com a XP ASSET gratuitamente. Relatou que a 
legislação vigente não aborda sobre ao processo de 
compra dos títulos públicos, mas que na minuta da nova 
portaria de parâmetros de Investimentos dos RPPS, que 
substituirá à portaria MPS nº 519/2011 informa que deve 
ser solicitado de forma simultânea 3 (três) cotações em 
pelo menos 2 (dois) dealers do tesouro nacional, 
informando o valor que desejam comprar, qual o título e o 
vencimento.  Ressaltou que, é preciso obter a resposta 

de todos até aproximadamente 11h da manhã por causa 
da variação das taxas e ser importante guardar as 
demais cotações para comprovação de que foi escolhida 
a melhor taxa ofertada. Por fim, o gestor de recursos, 
PEDRO JORGE V ILLAS  BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, informou que, em razão das reuniões 
estarem sendo realizadas via plataforma de 
comunicação por meio de videoconferência, estando 
cada participante em local distinto, ficarão dispensadas 
as assinaturas do representante da XP ASSET 
MANAGEMENT, EDUARDO REICHERT, devendo, para 
tanto, ser registrada a assinada eletrônica pelos 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, MILENA 
TAVARES DO SACRAMENTO, na qualidade de 
secretária designada pela Portaria n° 02/2021, de 28 de 
janeiro de 2021, lavrei a presente ata que vai por mim e 
pelos demais assinada eletronicamente.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

SUPERINTENDENTE / MEMBRO NATO E GESTOR 
DE RECURSOS 

ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO / 

MEMBRO NATO

CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS
MEMBRO / PRESIDENTE

TIAGO CACIM D'ERRICO
MEMBRO

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

MILENA TAVARES DO SACRAMENTO
SECRETÁRIA

assinaturas registradas eletronicamente com 
certificação digital.

ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2021

                     Realizada em 15/06/2021

Participação 
Membros natos do Comitê de Investimentos:
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Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães – Diretor 
superintendente e gestor de recursos
Ernâni Bernardino Alves de Sena – Diretor administrativo 
e financeiro

Membros do Comitê de Investimentos:  
Carlos Henrique da Rocha Santos - Presidente 
  
Tiago Cacim D'Errico

      
Convidados:
Acácia Chaves Reis – Chefe de gabinete da diretoria 
administrativa e financeira
Isis Lobo de Souza – Assessora especial I
Diego Silva de Souza – Analista de seguro social – 
Economia
Fernanda Vieira Lima – Representante da BB DTVM 

Secretária:
Milena Tavares do Sacramento – Designada pela portaria 
nº 02/2021

Pauta da Reunião

a)Videoconferência com representantes da BB DTVM;
b)O que ocorrer;

Reunião

Aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e 
vinte e um, às 14h30min, por intermédio da plataforma de 
comunicação Microsoft Teams, em videoconferência, 
atendendo às determinações da Lei Complementar nº 
1644/2020, reuniram-se extraordinariamente os 
membros do Comitê de Investimentos, sob a presidência 
do primeiro, 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: ACÁCIA CHAVES REIS, chefe de 
gabinete, ISIS LOBO DE SOUZA, assessora especial I e 
DIEGO SILVA DE SOUZA, analista em seguro social – 
economia. Além de FERNANDA VIEIRA LIMA, 
representante da BB DTVM.  A teor do art. 15 da Portaria 
n° 111/2019, após verificação do quórum legal para 
instalação, foi estabelecida a seguinte pauta: a) 
videoconferência com representante da BBDTVM; b) 
o que ocorrer. Aberta a reunião, o gestor de recursos e 
membro nato do Comitê de Investimentos, PEDRO 
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, 
registrou a presença dos membros e convidados 
supracitados, em seguida passou a palavra para 
FERNANDA VIEIRA LIMA, a qual iniciou a apresentação 
abordando sobre as perspectivas econômicas no cenário 
internacional. Informou que o 2º trimestre de 2021 tem 
testemunhado o início de uma grande convergência 
global, com a Europa se juntando aos Estados Unidos, na 
liderança do crescimento econômico. Informou que no 
decorrer desse trimestre o potencial de crescimento vai 
estar substancialmente a favor das economias 
avançadas e que acredita que os países emergentes 
buscarão por essa convergência ao final de 2021, em 
razão do processo de vacinação estar mais lento. 

Relatou que a BB DTVM avalia que a economia 
americana irá atingir o pico de crescimento neste 
segundo trimestre, ao passo que a Europa tem a 
perspectiva de grande evolução no segundo semestre. 
Explanou que a inflação americana superou o consenso 
e riscos inflacionários seguirão altos nos Estados Unidos 
e ao redor do mundo. Conjecturou que se trata de uma 
dinâmica temporária e que os principais Bancos Centrais 
globais não deverão reagir às pressões de preços vistas 
como não persistentes. Seguiu comunicando que 
vetores macro econômico apontam para continuidade do 
bom momento do ciclo econômico, moderada fraqueza 
do dólar e juros globais em elevação. Já no ambiente 
interno a atividade revelou-se mais resiliente à menor 
mobilidade, o que levou a BB DTVM rever a trajetória do 
PIB. Relatou que a retomada econômica ocorrerá a partir 
do 2º semestre, após os efeitos de imunização. Dito isto, 
informou as projeções dos indicadores para o final de 
2021 sob a ótica da BBDTVM. Noticiou que o PIB foi 
revisto de 4,2% para 5,2%, o Câmbio R$5,35, e IPCA 
para 5,4%, decorrente de maiores pressões de custos e 
mudança nas bandeiras tarifárias.  Ressaltou que têm 
como expectativa a alta de 0,75 pontos na próxima 
reunião do Comitê de Políticas Monetárias (COPOM) e 
em agosto de 2021, dadas às pressões inflacionárias 
mais persistentes, passando a projetar a SELIC a 6,5%. 
Em seguida, informou que a BB DTVM possui em 
portfólio 98 fundos aderentes a resolução CMN nº 
3922/2010 para os RPPSs e selecionou quatro fundos 
com estratégias de governança, equidade e 
sustentabilidade, além de um fundo BDR nível I para 
apresentar ao Instituto.  Informou ainda, que a BB DTVM 
a cada dia tem tentado incorporar na seleção de ativos as 
boas práticas ambientais, sociais e de governança – 
temática ESG. Salientou que esta abordagem está 
consolidada em estratégias de investimentos e produtos 
que convergem aos Princípios para o Investimento 
Responsável – PRI, que conta com o apoio da ONU e tem 
a BB DTVM como um dos signatários. Continuamente, 
apresentou os fundos a seguir mencionados: BB 
GOVERNANÇA FI AÇÕES, informou que a estratégia 
está voltada para adquirir papéis de empresas que 
possuem a melhor governança. Compondo uma carteira 
de ativos financeiros que reflita o comportamento da 
carteira teórica do índice de Governança Corporativa 
Trade (IGC-T), divulgado pela B3. Obteve rendimento de 
5,51% em maio, 8,26% em 2021 e 46,08% nos últimos 
doze meses. Possui taxa de administração de 1,00% a.a. 
e liquidez em D+3. BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR 
NÍVEL I, fundo com exposição ao câmbio, é indicado para 
clientes que desejem investir em empresas estrangeiras, 
porém em Reais e sem a necessidade de transferir 
recursos para o exterior, buscando retornos 
diferenciados em relação aqueles proporcionados por 
ativos nacionais. Tem como objetivo oferecer aos 
cotistas, a médio e longo prazo, performance consistente 
e competitiva em relação ao mercado acionário global, 
dentro das oscilações e riscos inerentes a este mercado, 
por meio do investimento de seus recursos 
primordialmente em recibos de ações de empresas 
estrangeiras que atendam os critérios da temática ESG 
negociados no Brasil (BDR). Obteve em maio -2,63%, 
11% em 2021 e 31,22% nos últimos doze meses. Possui 
taxa de administração de 0,50% a.a. e liquidez em D+4. 
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BB EQUIDADE FI AÇÕES, que é um fundo indicado para 
clientes que desejem investir em ações de empresas que 
incentivam a equidade de gênero e promovem a 
ampliação da participação feminina em cargos de 
liderança. O critério inicial de elegibilidade para a carteira 
do fundo é que sejam empresas signatárias do Women's 
Empowerment Principals (Princípios de Empoderamento 
das Mulheres), uma iniciativa da ONU para o meio 
empresarial que difunde, além da questão de equidade 
de gênero, a delegação de poder às mulheres no 
ambiente corporativo. Obteve 7,81% em maio, 6,59% em 
2021 e 45,01% nos últimos doze meses. Cobra taxa 
administrativa de 0,50% e tem liquidez em D+3. Por fim, o 
fundo BB AÇÕES SUSTENTABILIDADE FIC AÇÕES, 
que investe em ações de empresas que compõem a 
carteira teórica do Índice de Sustentabilidade 
Empresarial – ISE. O referido índice é composto por 
ações de empresas que apresentam proposta de 
responsabilidade corporativa ampla, que considera 
aspectos de boa governança, eficiência econômica, 
equilíbrio ambiental e justiça social. Obteve 5,31% em 
maio, 0,21% em 2021 e 23,59% nos últimos doze meses. 
Possui taxa de administração de 1,00% a.a. e tem 
liquidez em D+3. Ao pedir a palavra, DIEGO SILVA DE 
SOUZA comentou que ao comparar a rentabilidade de 
fundos que investem, por exemplo, em VALE e 
PETROBRAS com os fundos ESG observou que a 
rentabilidade acumulada do ESG está bem inferior a dos 
referidos fundos. Questionou, portanto, por que o 
Instituto deve ter uma visão de longo prazo na temática 
ESG. FERNANDA VIEIRA LIMA informou que a empresa 
VALE foi muito beneficiada pelo preço do minério, no 
contexto pandêmico de 2020 e que estão com o valuation 
esticado. O direcionamento da BB DTVM é de que 
haverá acomodação dos preços, o que significaria dizer 
que o retorno deles no próximo ano não seja tão robusto 
como o que ocorreu em 2020. Sobre a estratégia ESG, 
considera que ainda é muito insipiente no mercado, visto 
que a B3 não tem muita representatividade em 
quantidade de ações, quando comparada às bolsas 
globais, pois é muito concentrada em Instituições 
financeiras e commodities. Muito embora, ressaltou que 
é importante pensar nesse tipo de estratégia como 
complementar na composição do portfólio, pelo 
compromisso social e de governança que os RPPSs 
devem ter. Discorreu que, pensando no longo prazo, as 
empresas buscarão esse compromisso também, pois 
gera segurança tanto para o mercado, quanto para o 
investidor. Informou que acredita ser uma tendência que 
irá perdurar, pois esses ativos trazem um grau de 
qualidade muito bom, além de que já funcionam 
plenamente no exterior. Ao solicitar a palavra, o gestor de 
recursos comentou que o ISSM possui um investimento 
concentrado no fundo BB AÇÕES VALOR, perguntou se 
há recomendação de diversificar o montante investido 
neste ativo. A executiva comentou que o Instituto está 
com uma posição favorável nesse fundo e que no 
momento, com o ambiente de recuperação econômica 
que estamos vivendo, os ativos cíclicos tendem a se 
beneficiar por estarem bem abaixo do preço potencial. 
Por isso, o referido fundo tem apresentado um 
desempenho bem substancial. Mas recomendou 
diversificar, no intuito de reduzir os fatores de risco, deste 
modo, recomentou o fundo BB AÇÕES QUANTITATIVO, 

enquadrado no artigo 8º, II, “a” da resolução CMN nº 
3922/2010. Informou que este fundo pode investir até 
20% (vinte por cento) em BDR nível I, que gera um valor 
de proteção agregado, para que o gestor tenha 
possibilidade de descorrelacionar com os ativos do 
Brasil. Indicou também o fundo BB AÇÕES BOLSA 
AMERICANA, enquadrado no artigo 8º, II, “a”, da 
resolução CMN nº 3922/2010. É um fundo que replica o 
benchmark S&P, possui hedge e estará sujeito à variação 
dos ativos que compõem as 500 maiores empresas 
americanas. Ao solicitar a palavra, o gestor de recursos 
informou que a estratégia de investir em BDR nível I e 
investimentos no exterior com hedge está sendo adotada 
pelo ISSM, mas que são fundos que estão enquadrados 
respectivamente no artigo 9º, III, “a” e 8º, III da resolução 
CMN nº 3922/2010. Portanto, evidenciou que achou 
interessante a abordagem dos dois últimos fundos 
mencionados, dado que dão margem para 
descorrelacionar com a bolsa brasileira. E sendo assim, 
irá avaliar juntamente com o Comitê de Investimentos 
sobre esses ativos. Por fim, o gestor de recursos, 
PEDRO JORGE V ILLAS  BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, informou que, em razão das reuniões 
estarem sendo realizadas via plataforma de 
comunicação por meio de videoconferência, estando 
cada participante em local distinto, ficarão dispensadas 
as assinaturas da representante da BB DTVM, 
FERNANDA VIEIRA LIMA, devendo, para tanto, ser 
registrada a assinada eletrônica pelos 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, MILENA 
TAVARES DO SACRAMENTO, na qualidade de 
secretária designada pela Portaria n° 02/2021, de 28 de 
janeiro de 2021, lavrei a presente ata que vai por mim e 
pelos demais assinada eletronicamente. 

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

SUPERINTENDENTE / MEMBRO NATO E GESTOR 
DE RECURSOS 

ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO / 

MEMBRO NATO

CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS
MEMBRO / PRESIDENTE

TIAGO CACIM D'ERRICO
MEMBRO

ACÁCIA CHAVES REIS
CHEFE DE GABINETE

CONVIDADA

ISIS LOBO DE SOUZA
ASSESSORA ESPECIAL I 

 CONVIDADA
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DIEGO SILVA DE SOUZA
ANALISTA EM SEGURO SOCIAL – ECONOMIA 

CONVIDADO

MILENA TAVARES DO SACRAMENTO
SECRETÁRIA

assinaturas registradas eletronicamente com 
certificação digital.

TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS

O Diretor Superintendente da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público – STT - do Município de 
Camaçari(BA), torna público que aderiu como “carona” à 
Ata de Registro de Preço n° 0076/2021, Pregão 
Eletrônico n° 084/2020, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada em atender as necessidades dos 
órgãos e entidades pertencentes a administração Direta 
e Indireta do Município de Camaçari, para eventual 
prestação dos serviços abaixo descriminados: Lote 01 
(Voz digital); Lote 02 (Voz e dados); Lote 03 (Tecnologia 
da informação e comunicação com transmissão de 
dados – redundância); Lote 04 ( Tecnologia da 
informação e comunicação com transmissão de dados – 
Principal); Lote 05 (Tecnologia da informação com 
infraestrutura); Lote 06 (Sistema), conforme Anexo I do 
Edital da Licitação em epigrafe, realizado pela Prefeitura 
Municipal de Camaçari, responsável pelo gerenciamento 
da Ata, em que foi registrado preço da empresa ITS Brasil 
Telecomunicações se sagrou vencedora do Lote 04, 
inscrita no CNPJ sob o nº 08.772.214/0001-98, visando 
atender as necessidades desta Superintendência, por 
meio do Processo Administrativo n° 029/2021, no valor 
global de  R$ 132.571,00 (Cento e trinta e dois mil, 
quinhentos e setenta e um reais).

Camaçari(BA), 01 de Julho de 2021.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE 

EXTRATO DE CONTRATO DA STT

Processo Administrativo n° 029/2021. Adesão à Ata de 
Registro de Preço n° 0076/2021 da Prefeitura Municipal 
de Camaçari. Contrato n° 009/2021. Objeto: Contratação 
de empresa especializada na prestação dos serviços de 
Internet, Dados e Wi Fi para atender às necessidades 

desta Superintendência, conforme especificações 
constantes em anexo.

Contratado: ITS Brasil Telecomunicações Ltda. Valor 

global: R$ 132.571,00 (Cento e trinta e dois mil, 

quinhentos e setenta e um reais); Período de 

vigência: 12 (doze) meses contados a partir da sua 

assinatura em 05 de Julho de 2021; Fundamento 

legal: Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

Camaçari, 05 de Julho de 2021. 

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

EXTRATOS DE CONTRATO DA STT

Processo Administrativo n° 036/2021. 5° Termo Aditivo ao 
Contrato n° 007/2017. Objeto: Este termo aditivo tem 
como objeto alterar a Cláusula segunda – Do prazo da 
vigência do contrato nº 007/2017, assinado em 03 de 
Julho de 2017, cujo objeto é a Prestação de serviços de 
locação de veículos para uso administrativo e 
operacional da STT.
Contratado: RADIAL TRANSPORTE DE VEÍCULOS E 

CARGA LTDA. Valor global: R$ 361.949,40 (trezentos e 
sessenta e um mil, novecentos e quarenta e nove reais e 
quarenta centavos). Período de vigência: 12 meses a 
partir de 03 de Julho de 2021; Fundamento legal: Lei n° 
8.666/93 e alterações posteriores. 

Camaçari, 03 de julho de 2021.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

  EXTRATO DA ATA DA 297ª SESSÃO ORDINÁRIA 
DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE 

INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos.

Extrato da Ata da 297ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 01 de junho de 
2021, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:
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Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor 
recurso em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de 
Trânsito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari-BA, 08 de junho de 2021.

MÁRCIO MAGALHÃES
PRESIDENTE DA JARI

EXTRATO DA ATA DA 298ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE 

INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos.

Extrato da Ata da 298ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 08 de junho de 
2021, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor 
recurso em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de 
Trânsito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari-BA, 08 de junho de 2021.

MÁRCIO MAGALHÃES
PRESIDENTE DA JARI

EXTRATO DA ATA DA 299ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE 

INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos.

Extrato da Ata da 299ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 10 de junho de 
2021, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor 
recurso em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de 
Trânsito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari-BA, 14 de junho de 2021.

MÁRCIO MAGALHÃES
PRESIDENTE DA JARI

EXTRATO DA ATA DA 300ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE 

INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos.

Extrato da Ata da 296ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 14 de junho de 
2021, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor 
recurso em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de 
Trânsito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari-BA, 14 de junho de 2021.

MÁRCIO MAGALHÃES
PRESIDENTE DA JARI
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Nº DO PROCESSO PLACA AIT RESULTADO 
1349/2019 ECT 3967 G005600457 IMPROVIDO 

1329/2019 NTK 0689 G009002653 PROVIDO 
3318/2019 OUG 0368 G011400416 PROVIDO 
2910/2019 OZT 9980 G012700109 PROVIDO 
16012/2018 OUK 1918 G000800214 IMPROVIDO 
133/2019 JSW 1867 G009002868 IMPROVIDO 

15766/2018 PKB 8024 G001200206 IMPROVIDO 
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EXTRATO DA ATA DA 301ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE 

INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos.

Extrato da Ata da 301ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 16 de junho de 
2021, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor 
recurso em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de 
Trânsito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari-BA, 18 de junho de 2021.

MÁRCIO MAGALHÃES
PRESIDENTE DA JARI

EXTRATO DA ATA DA 302ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE 

INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos.

Extrato da Ata da 302ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 18 de junho de 
2021, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor 
recurso em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de 
Trânsito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari-BA, 18 de junho de 2021.

MÁRCIO MAGALHÃES
PRESIDENTE DA JARI

EXTRATO DA ATA DA 303ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE 

INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos.

Extrato da Ata da 303ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 22 de junho de 
2021, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor 
recurso em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de 
Trânsito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari-BA, 28 de junho de 2021.

MÁRCIO MAGALHÃES
PRESIDENTE DA JARI

EXTRATO DA ATA DA 304ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE 

INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos.

Extrato da Ata da 304ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 29 de junho de 
2021, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
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Nº DO PROCESSO PLACA AIT RESULTADO 
1353/2019 ECT 3967 G009003785 IMPROVIDO 

1378/2019 OUZ 2848 G004400034 PROVIDO 
2917/2019 PJP 0169 G006400565 PROVIDO 
2061/2019 AKX 7325 G012200454 PROVIDO 
15889/2018 PKA 3512 G009400059 IMPROVIDO 
15768/2018 OKX7724 G002000038 IMPROVIDO 
15767/2018 OKX 7724 G002000039 IMPROVIDO 

 



Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor 
recurso em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de 
Trânsito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari-BA, 29 de junho de 2021.

MÁRCIO MAGALHÃES
PRESIDENTE DA JARI
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges
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