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DECRETO Nº 7596/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 

ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 

acordo com as informações constantes no Processo de 

Aposentadoria nº 00303.07.10.390.2019.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 

POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com fundamento no 

artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003, art. 42 da e 

Lei Municipal 997/2009 e suas alterações posteriores, ao 

servidor JOÃO NEPOMUCENO DA CRUZ SANTOS, 

matrícula 997, ocupante do cargo de provimento efetivo 

de Mecânico 30h, classe 2, nível I, referência H, lotado na 

Secretaria de Serviços Públicos - SESP, com proventos 

integrais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 

1.992,07 (hum mil, novecentos e noventa e dois reais e 

sete centavos), conforme demonstrativo de cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-

se-á na forma do art. 51 da Lei Municipal 997/2009 e suas 

alterações, possuindo paridade com o servidor ativo.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.

Camaçari-Ba, 09 de Agosto de 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 

GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO Nº 7595/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 

ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 

acordo com as informações constantes no Processo de 

Aposentadoria nº 00059.07.10.390.2020.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 

POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com fundamento no 

artigo 6º da emenda constitucional 41/2003, art. 42 da e 

lei municipal 997/2009 e suas alterações posteriores à 

servidora CATIA SUELI BARBOSA, matrícula 6728, 

ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar 

Técnico, 30 h, classe 3, nível II, referência H, lotada na 

Secretaria de Administração –  SECAD, com proventos 

integrais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 

5.732,25 (cinco mil, setecentos e trinta e dois reais e vinte 

e cinco centavos), conforme demonstrativo de cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-

se-á na forma do art. 51 da Lei Municipal 997/2009 e suas 

alterações, possuindo paridade com o servidor ativo.

 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.

Camaçari/ Ba, 09 de agosto de 2021

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 

GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE
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PORTARIA Nº 94/2021
DE 09 DE AGOSTO DE 2021

Dispõe sobre a Estabilidade aos 
servidores públicos municipais 
ocupantes de cargos de provimento 
efetivo, em virtude da aprovação no 
estágio probatório.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do 
Município e a Carta Magna Federal e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da 
Constituição Federal de 1988; no artigo 23 e §§ da Lei nº 
407/98 – Estatuto do Servidor; no art. 8º, §§ 1º e 2º da Lei 
Municipal nº. 873/2008 e 874/2008 – Plano de Carreira, 
Cargos e Vencimentos do Quadro de Provimento Efetivo 
da Administração Direta do Município de Camaçari, o 
disposto no Decreto nº. 4924/2010, alterado pelo Decreto 
4996/2011 que regulamenta o Estágio Probatório e 
demais alterações;

CONSIDERANDO que os servidores submetidos à 
avaliação do estágio probatório, obtiveram rendimento 
satisfatório, no período de 03 (três) anos, que lhe 
proporcionaram o direito a adquirir a estabilidade 
funcional no serviço público, conforme mandamento 
constitucional;

CONSIDERANDO que foi oportunizado o contraditório e 
a ampla defesa a todos os servidores, na hipótese de 
revisão da nota da referida avaliação;

RESOLVE

Art. 1º - Fica assegurada a estabilidade no serviço 
público deste Município, nos termos das legislações 
supracitadas, aos Servidores abaixo relacionados, em 
virtude da aprovação no estágio probatório:

Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações 
junto ao assento funcional dos servidores.

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE,

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 09 DE AGOSTO 
DE 2021

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA N° 94/2021
DE 04 DE AGOSTO DE 2021

D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d e  
remembramento de 03 (três) lotes de 
terreno próprio designados pelos n°s 03,10 
e 11/12 da Quadra E do Loteamento 
Prolongamento Colônia de Férias Santa 
Maria, situado no Distrito de Monte Gordo 
tendo como lote resultante O LOTE 10A com 
área de 4.500,00m², na forma que indica:

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo Decreto Municipal de 02 janeiro de 2021, 
publicada no Diário Oficial nº 1574, de 04 janeiro de 2021 
e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 
nº 00849.22.09.340.2021, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE

Art. 1° - Aprovar o remembramento de 01 (uma) área de 
terra própria designada pelo LOTES n° 03, 10 e 11/12 de 
áreas 1.500,00m², 1.500,00m² e 1.500,00m² 
respectivamente, situados na Quadra E do Loteamento 
Prolongamento Colônia de Férias Santa Maria, na 
localidade de Itacimirim, no Distrito de Monte Gordo, 
Camaçari-Ba, resultando em uma área total de  
4.500,00m². Todos os lotes estão inscritos no Censo 
Imobiliário Municipal sob n°104686 para o lote 03, Censo 
Imobiliário Municipal sob n° 9338 para o lote 10 e Censo 
Imobiliário Municipal sob n° 28121 para o lote 11/12, 
todos os lotes encontram-se com inscrições unificadas 
pela SEFAZ conforme declaração do proprietário do 
imóvel.

Parágrafo único – As áreas ora remembradas são de 
propriedade da AZINUNES CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA, com sede na Rua Coronel 
Almerindo Rehem, 126, Sala 709 e 710 Edif. Empresaria 
Costa Andrade, Caminho das Árvores, Salvador/Ba, 
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inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica/MF-
CNPJ nº 12.354.337/0001-86, tendo como sócios: 
Eduardo Velloso Dantas Azi, brasileiro, advogado, 
portador da cédula de identidade de 690487975-SSP/BA 
e do CPF sob n°  668.511.145-34, residente e domiciliado 
na Rua Sargento Astrolábio, 356, Apto. 1602, Pituba, 
Salvador-Bahia; Rafael de Carvalho Papaleo, 
empresário, portador da cédula de identidade de 
652786405-SSP/BA e do CPF sob n°  767.572.265-53, 
residente e domiciliado na Rua Melvin Jones, 147, Apto. 
303, Jardim Armação, Salvador-Bahia; Pedro Neves 
Azi, brasileiro, Engenheiro Civil, portador da cédula de 
identidade de 06607730-31-SSP/BA e do CPF sob n°  
914.717.965-15, residente e domiciliado na Rua Jardim 
Alto do Itaigara, 94, Apto. 1301,Edif. Diamond, Torre C, 
Itaigara, Salvador-Bahia; Luiz Pedro Neves Nunes, 
Engenheiro Civil, portador da cédula de identidade de 
057154033-SSP/BA e do CPF sob n°  931.417.425-53, 
residente e domiciliado na Rua Marechal Floriano, 254, 
Apto. 904,Edif. Coletânea Vale do Canela, Torre 1, 
Canela, Salvador-Bahia;

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

LOTE ORIGINAL N° 03

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice V.03, de coordenadas N 
8.604.372,134 m. e E 603.513,733 m., situado na Rua 06, 
deste, segue com azimute de 93°16'49" e distância de 
30,00 m., confrontando neste trecho com Lote 04, até o 
vértice V.04, de coordenadas N 8.604.370,415 m. e E 
603.543,725 m.; deste, segue com azimute de 
186°36'09" e distância de 50,00 m., confrontando neste 
trecho com lote 01/02 do referido Loteamento, até o 
vértice V.05, de coordenadas N 8.604.320,987 m. e E 
603.538,004 m.; deste, segue com azimute de 
272°47'59" e distância de 30,00 m., confrontando neste 
trecho com o lote 10 do referido Loteamento, até o vértice 
V.02, de coordenadas N 8.604.322,452 m. e E 
603.508.024 m.; deste, segue com azimute de 6°33'16" e 
distância de 50,00 m., confrontando neste com Lote 04, 
até o vértice V.03, de coordenadas N 8.604.370,415 m. e 
E 603.513,733 m; ponto inicial da descrição deste 
perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 39° Wgr, tendo 
como o Datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano 
de projeção UTM. 

LOTE ORIGINAL N° 10

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice V.01, de coordenadas N 
8.604.271,210 m. e E 603.505,960 m., situado na Rua 07, 
deste, segue com  azimute de 2°18'25" e distância de 
50,00 m., confrontando neste trecho com o Lote 09, até o 
vértice V.02, de coordenadas N 8.604.322,452 m. e E 
603.508,024 m.; deste, segue com azimute de 92°47'59" 
e distância de 30,00 m., confrontando neste trecho com o 
lote 03 do referido Loteamento, até o vértice V.06, de 
coordenadas N 8.604.295,124 m. e E 603.535,903 m.; 

deste, segue com azimute de 184°22'06"  e distância de 
25,00 m., confrontando neste trecho com lote 11/12 do 
referido Loteamento, até o vértice V.09, de coordenadas 
N 8.604.270,176 m. e E 603.533,997m.; deste, segue 
com  azimute de 272°06'44"  e distância de 30,00 m., 
confrontando neste trecho com a Rua 07, até o vértice 
V.01, de coordenadas N 8.604.271,210 m. e E 
603.505,960 m; ponto inicial da descrição deste 
perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr , tendo 
como o Datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano 
de projeção UTM. 

LOTE ORIGINAL N° 11/12

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice V.09, de coordenadas N 
8.604.270,176m. e E 603.533,997m., situado na Rua 07, 
deste, segue com azimute de 4°14'11" e distância de 
30,00 m., confrontando neste trecho com o Lote 10, até o 
vértice V.06, de coordenadas N 8.604.295,124m. e E 
603.535,903 m; deste, segue com azimute de 91°00'53" 
e distância de 50,00 m., confrontando neste trecho com o 
lote 11/12 do referido Loteamento, até o vértice V.07, de 
coordenadas N 8.604.294,076 m e E 603.595,051 m.; 
deste, segue com azimute de 183°11'49" e distância de 
30,00 m., confrontando neste trecho com o Terreno 
Marinha, até o vértice V.08, de coordenadas N 
8.604.269,031m. e E 603.593,652 m; deste, segue com 
azimute de 271°06'00" e distância de 50.00m., 
confrontando neste trecho com a Rua 07, até o vértice 
V.01, de coordenadas N 8.604.270,176m. e E 
603.533,997m.; ponto inicial da descrição deste 
perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 39°.WGr/EGr , 
tendo como o Datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes 
e distâncias, áreas e perímetros foram calculados no 
plano de projeção UTM.

LOTE ORIGINAL N° 35

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice M1, de coordenadas N 
8.603.154,528 m. e E 602.995,868 m., situado no limite 
Rua C, deste, segue com  azimute de 148°38'28" e 
distância de 20,00 m., confrontando neste trecho com 
Rua C., até o vértice M2, de coordenadas N 
8.603.137,449 m. e E 603.006.276 m.; deste, segue com 
azimute de 238°38'28" e distância de 46,00 m., 
confrontando neste trecho com o lote 34 do referido 
Loteamento, até o vértice M3, de coordenadas N 
8.603.113,511 m. e E 602.966,995 m.; deste, segue com  
azimute de 328°38'28" e distância de 20,00 m., 
confrontando neste trecho com o lote 15 do referido 
loteamento, até o vértice M4, de coordenadas N 
8.603.130,590 m. e E 602.956,587 m.;  deste, segue com  
azimute de 58°38'28" e distância de 46,00 m., 
confrontando neste trecho com os lotes 13 e 14 do 
referido Loteamento, até o vértice M1, de coordenadas N 
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8.603.154,528 m. e E 602.995,868 m; ponto inicial da 
descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão geo-referenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no 
Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 39° 
WGr, tendo como o Datum o SIRGAS 2000. Todos os 
azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram 
calculados no plano de projeção UTM. 
 
Art. 3° - A área resultante do remembramento ficará 
assim descrita e caracterizada:

LOTE Nº 10A

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice V.01, de coordenadas N 
8.604.271,210m. e E 603.505,960m.; situado na Rua 07, 
deste, segue com azimute de 2°18'25" e distância de 
50.00m., confrontando neste trecho com o Lote n° 09, 
até o vértice V.02, de coordenadas N 8.604.322,452m. e 
E 603.508,024m.; deste, segue com azimute de 6°33'16" 
e distância de 50,00 m., confrontando neste trecho com o 
Lote n° 04, até o vértice V.03, de coordenadas N 
8.604.372,134m. e E 603.513,733m.; deste, segue com 
azimute de 93°16'49" e distância de 30,00 m., 
confrontando neste trecho com a Rua 06, até o vértice 
V.4, de coordenadas N 8.604.370,415m. e E 
603.543,725m.; deste, segue com azimute de 
186°36'09" e distância de 50.00m., confrontando neste 
trecho com o Lote n° 01/02, até o vértice V.05, de 
coordenadas N 8.604.320,987m. e E 603.538,004m.; 
deste, segue com azimute de 184°38'35" e distância de 
30.00m., confrontando neste trecho com o Lote n° 11/12, 
até o vértice V.06, de coordenadas N 8.604.295,124m. e 
E 603.535,903m.; deste, segue com azimute de 
91°00'53" e distância de 50,00 m., confrontando neste 
trecho com o Lote n° 11/12, até o vértice V.07, de 
coordenadas N 8.604.294,076m. e E 603.595,051m.; 
deste, segue com azimute de 183°11'49" e distância de 
30.00m., confrontando neste trecho com o Terreno de 
Marinha, até o vértice V.08, de coordenadas N 
8.604.269,031m. e E 603.593,652m.; deste, segue com 
azimute de 271°06'00" e distância de 50,00 m., 
confrontando neste trecho com a Rua 07, até o vértice 
V.09 de coordenadas N 8.604.270,176m. e E 
603.533,997m.; deste, segue com azimute de 
272°06'44" e distância de 30.00m., confrontando neste 
trecho com a Rua 07, até o vértice V.01, de coordenadas 
N 8.604.271,210m. e E 603.505,960m.; ponto inicial da 
descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no 
Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 
39°.WGr/EGr, tendo como o Datum o SIRGAS 2000. 
Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram 
calculados no plano de projeção UTM. 

Art. 4º – As informações constantes nos memoriais 
descritivos apresentados são de responsabilidade 
técnica do Técnico em Agrimensura Francisco Carlos 
Cavalcante sob Registro RNP: 0506375951, nos termos 
da TRT de n° BR 20190019590.

Art. 5° - A aprovação desta Portaria não implica na 

regularização das construções existentes no referido 
imóvel.

Art. 6º – Esta Portaria tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 
pena de caducidade prevista em Lei.  

Art. 7° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 04 DE AGOSTO DE 
2021.

AGDA SILVA COSTA
DIRETORA DE URBANISMO

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

RESOLUÇÃO Nº 05/2021 
CMDCA/CAMAÇARI

D i s p õ e  s o b r e  a  c r i a ç ã o  e  

composição das Comissões: 

Comissão de Monitoramento do 

CMDCA, para os projetos do Edital 

nº 003/2020 do FMDCA e a 

Comissão de Monitoramento da 

Chamada Pública nº 001/2021 - 

CMDCA.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA DE 
CAMAÇARI- BA,no uso das atribuições conferidas pela 
Lei Municipal nº. 216/91, alterada pela Lei Municipal nº. 
859/2008, encaminhando deliberação da reunião 
plenária realizada em 29 de agosto de 2021, na qual 
foram aprovadas a criação e a composição das 
comissões: Comissão de Monitoramento do CMDCA, 
para os projetos do Edital nº 003/2020 do FMDCA e a 
Comissão de Monitoramento da Chamada nº 001/2021 – 
CMDCA (Ação  C iv i l  Púb l i ca  n º  0001397-
60.2017.5.05.0026 – MPT).
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RESOLVE

Art. 1º.  Aprovar a criação da Comissão de 
Monitoramento do CMDCA, para os Projetos do 
Edital nº 003/2020, composta pelos seguintes membros: 
Maria Ubajareida Carvalho Frotas dos Santos, José 
Hilton Alves dos Santos e Rodrigo Dias. 

Art. 2º.  Aprovar a criação da Comissão de 
Monitoramento da Chamada nº 001/2021 – CMDCA, 
composta pelos seguintes membros: Maria Ubajareida 
Carvalho Frotas dos Santos, José Hilton Alves dos 
Santos, Alan Santos e Dinah de Lima Moreira.

 Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor, na data de sua 
publicação.

Camaçari-BA, 05 de agosto de 2021.

Atenciosamente,

MARIA UBAJAREIDA CARVALHO 
FROTA DOS SANTOS

PRESIDENTE DO CMDCA

HOMOLOGAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da 
Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 0105/2021 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o registro de 
preços para aquisição de medicamentos diversos, 
devido à necessidade da continuidade das ações em 
saúde  DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 09/08/2021. .
ELIAS NATAN MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA 
SAÚDE.

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0345/2021 – 
PREGÃO Nº 0105/2021(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: 
09/08/2021. ELIAS NATAN MORAES DIAS – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE.

 

NOTIFICAÇÃO RAZÕES FINAIS – COPEC

À Empresa ITACA EIRELLI
Proc. n.º 0590.11.07.689.2020

Pela presente, fica esta Empresa notificada a apresentar 

razões finais, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

relativo ao Processo Administrativo n.547.11.07.611.2019, 

oriundo da Ata de Registro de Preços 0361/2019 – 

COMPEL,  cujo objeto é Registro de Preço para aquisição  

de extintores de incêndio, incluindo transporte e 

instalação, visando contratação de acordo com a 

necessidade e conveniência da Administração Municipal.

Informamos que o não atendimento da presente 

notificação implicará na revelia do fornecedor, ensejando a 

aplicação das penalidades cabíveis. A defesa deverá ser 

apresentada perante a Comissão Central Permanente de 

Cadastro e Avaliação de Fornecedores - COPEC por um 

representante legal, mediante comprovação,  através do 

email: copeccmp@gmail.com.

Camaçari, 09 de agosto de 2021.

Atenciosamente,

LARISSA S. MACEDO
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO  DA COPEC

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 
0395/2020.MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A EMPRESA 
TRINCA ESPORTES LTDA. DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta do 
Contrato nº 0395/2020, cujo objeto é o supracitado. DO 
PRAZO: Por força do presente Termo Aditivo, a data 
prevista para encerramento do contrato, que é de 25 de 
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junho de 2021, será prorrogado por 12 (doze) meses, e 
terá sua vigência estendida até 25 de junho de 2022. DO 
PREÇO: Ficam mantidas as condições negociais do 
pacto ora aditado, especialmente as disposições sobre o 
preço, no valor global de R$ 424.120,00 (quatrocentos e 
vinte e quatro mil, cento e vinte reais), proporcional ao 
prazo especifico na clausula anterior, não sendo devido o 
pagamento de nenhum valor além do que foi 
estabelecido no instrumento contratual originário. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor, as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário não modificadas por este Instrumento. DA 
ASSINATURA: Camaçari–BA, 08 de junho de 2021. 
JORGE CURVELO. MUNICÍPIO. TRINCA ESPORTES 
LTDA. CONTRATADA.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2021 DO 
CONTRATO N°0408/2019 - EXECUÇÃO DAS OBRAS 
DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA NA 
BACIA DO RIO CAMAÇARI – FASE 1, INTEGRANTE O 
PROGRAMA DE SANEAMENTO INTEGRADO DO 
MINISTÉRIO DAS CIDADES – PAC 2. NA FASE 1, 
ESTÃO PREVISTAS INTERVENÇÕES NOS TRECHOS 
DENOMINADOS DE 3,4,5,8,9,10 E 11 DO RIO 
CAMAÇARI  E 13.3  DO RIO PEDREIRAS,  
LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMAÇARI – BAHIA, 
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI E 
A EMPRESA DP BARROS PAVIMENTAÇÃO LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à 
Av. Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari – Bahia, neste ato representado pela 
Secretária de Infraestrutura, Sra. JOSELENE CARDIM 
BARBOSA SOUZA, brasileira, portadora da carteira de 
identidade – RG nº.478162014, SSP-BA, inscrita no 
CIC/MF sob o n° 577.287.805-06, doravante 
denominada CONTRATANTE, 

Considerando a previsão contratual e do instrumento 
convocatório de que a atualização dos preços se dará 
pelo INCC - Indice Nacional da Construção Civil;

Considerando que decorreu o prazo previsto para 
aquisição do direto ao reajuste, conforme previsão 
contratual, bem como solicitação emanada por parte da 
empresa prestadora dos serviços;

RESOLVEM reajustar o valor do Contrato n° 0408/2019, 
que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal n° 
8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente 
e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento de apostilamento contratual tem 
como objetivo o reajuste do preço contratado, aplicando 
o Indice Nacional da Construção Civil – INCC, previsto no 
instrumento convocatório e contrato, referente ao 
período aquisitivo de 28/08/2019 a 28/08/2020 em 4,44% 
(quatro vírgula quarenta e quatro por cento), conforme 

variação do índice INCC previsto em contrato, entre 
agosto/2019, mês da proposta e agosto/2020, conforme 
cláusula terceira, parágrafo primeiro do referido contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições 
anteriormente acordadas do Contrato n° 0408/2019, 
permanecendo válidas e inalteradas as não 
expressamente modificadas por este Instrumento.

Camaçari, 04 de março de 2021

JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2021

	 	 	 	 	 	
	 	 				 									Realizada em 21/07/2021

Participação

Membro nato do Comitê de Investimentos:

Ernâni Bernardino Alves de Sena – Diretor 

administrativo e financeiro	 	 	

	 	 	

Membros do Comitê de Investimentos:	 	

Carlos Henrique da Rocha Santos - Presidente	

Mateus Reissurreição da Silva	

Convidados:

Isis Lobo de Souza – Assessora especial I

Diego Silva de Souza – Analista de Seguro Social – 

Economia

Ana Clara Andrade de Almeida – Chefe de gabinete da 

diretoria da superintendência

Gustavo AndreottiTuckmantel – Representante da SMI 

Consultoria

Rodrigo Malheiros Remor – Representante da SMI 

Consultoria

Secretária:

Milena Tavares do Sacramento – Designada pela portaria 

nº 02/2021

Pauta da Reunião
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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) Decisões sobre resgates necessários para o 

pagamento dos benefícios previdenciários e demais 

execuções orçamentárias;

f) Decisão sobre a aplicação dos novos recursos a serem 

repassados;

g) O que ocorrer;

Anexos

1) Relatório de gestão de Investimentos elaborado pela 

SMI Consultoria – junho/2021;

2) Rentabilidade da carteira – julho/2021;

3) Planilha com demonstrativo de alocações, saldos e 

enquadramento – julho/2021;

Reunião

Aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e 

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

comunicação Google Meet, em videoconferência, 

atendendo às determinações da Lei Complementar nº 

1644/2020, reuniram-se ordinariamente os membros do 

Comitê de Investimentos, sob a presidência do primeiro, 

CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, MATEUS 

REISSURREIÇÃO DA SILVA, ERNÂNI BERNARDINO 

ALVES DE SENA, com a participação dos seguintes 

convidados: DIEGO SILVA DE SOUZA, analista em 

seguro social – economia, ISIS LOBO DE SOUZA, 

assessora especial I, ANA CLARA ANDRADE DE 

ALMEIDA, chefe de gabinete, além de GUSTAVO 

ANDREOTTI TUCKMANTEL e RODRIGO MALHEIROS 

REMOR, representantes da SMI CONSULTORIA. 

Ausentes justificadamente por motivo de gozo de férias o 

membro nato e gestor de recursos PEDRO JORGE 

VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES e o membro 

TIAGO CACIM D'ERRICO. 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  m o n i t o r a m e n t o  d o  d e m o n s t r a t i v o  d a  

movimentação dos investimentos ocorridos no mês 

anterior; e) decisões sobre resgates necessários 

para o pagamento dos benefícios previdenciários e 

demais execuções orçamentárias; f) decisão sobre a 

aplicação dos novos recursos a serem repassados; 

g) o que ocorrer; Aberta a reunião, o presidente do 

Comitê de Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA 

ROCHA SANTOS, registrou a participação dos 

representantes da SMI Consultoria, GUSTAVO 

ANDREOTTI TUCKMANTEL e RODRIGO MALHEIROS 

REMOR. Cont inuamente,  passou a palavra 

paraRODRIGO MALHEIROS REMOR apresentar 

acerca do primeiro item da pauta, a) atualização acerca 

do cenário macroeconômico das expectativas de 

mercado, o qual iniciou a apresentação relatando sobre 

o cenário internacional. Ressaltou que preocupações 

com a variante delta continuam a afetar os mercados 

mundiais, causando incertezas quanto a retomada 

econômica global. Destacou que a variante delta é mais 

contagiosa, o que pode levar a uma terceira onda de 

infecções, pois está relacionada a aumentos de casos 

observados em vários países. Em seguida, informou que 

a inflação continua a ser um ponto de atenção, mas que o 

discurso do presidente do Federal Reserve – FED, é de 

que a alta recente dos preços nos Estados Unidos coloca 

a inflação em nível desconfortavelmente acima do que 

seria consistente com as metas do FED, mas que as 

pressões inflacionárias continuam a ser temporárias. 

Dessa forma, o mercado segue com visão mais otimista 
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de transitoriedade da inflação elevada nos Estados 

Unidos. Como ponto positivo citou que a vacinação 

cont inua in in ter rupta  em grande par te  do 

mundo.Continuamente, abordou sobre o cenário 

nacional. Enfatizou que está sendo discutida no 

Congresso nacional a reforma no Imposto de Renda, 

tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, que 

temcomo principais mudanças propostas: aumento da 

faixa de isenção do IRPF de R$ 1903,98 para R$ 2500,00 

mensais; tributação sobre dividendos, com alíquotas de 

20%; redução da alíquota de IRPJ de 15% para 10% e o 

fim da dedução fiscal na distribuição de juros sobre 

capital próprio. Relatou que já estão sendo feitas 

alterações na proposta original, e novas mudanças ainda 

são esperadas. Com relação ao cenário fiscal, informou 

que as atenções estão voltadas para a divulgação da 

arrecadação federal de junho, cuja expectativa é que se 

mantenha a tendência observada nos meses anteriores, 

de arrecadação acima da média histórica. O cenário 

político nacional continua conturbado, com acusações e 

denúncias surgindo a partir de eventos ocorridos na CPI 

da COVID-19, o que aumenta as incertezas e pode 

contribuir para maior volatilidade nos mercados 

domésticos, em especial para o de renda fixa. Explanou 

que a atividade econômica vem apresentando 

volatilidade em 2021, com suas variações dependendo 

principalmente da evolução da pandemia e que o IPCA 

continuou acelerado em junho, com alta de 0,53%. No 

acumulado em 12 meses, o índice registra aumento de 

8,35%. Desse modo, a inflação continua a ser uma fonte 

de preocupação no Brasil. Comunicou que o Comitê de 

Política Monetária – COPOM, aumentou a taxa Selic em 

0,75 ponto percentual em sua última reunião, passando-

a para 4,25% e que o comitê já adiantou que deve elevar 

novamente a taxa de juros em 0,75 em seu próximo 

encontro. Ato contínuo, apresentou em tela as 

expectativas do mercado para 2021 e 2022, 

respectivamente, segundo o relatório Focus: IPCA 6,31% 

e 3,75%; PIB 5,27% e 2,10%; Câmbio R$ 5,05 e R$ 5,20; 

SELIC 6,75% a.a. e 7% a.a. Em seguida, passou a 

palavra para GUSTAVO ANDREOTTI TUCKMANTEL, o 

qual apresentou em tela o rendimento dos indicadores de 

renda fixa no ano de 2021 e destacou que independente 

do benchmark, todas as aplicações de renda fixa estão 

apresentando rentabilidade muito baixa. Ressaltou que 

como os RPPSs precisam ter pelo menos 70% da 

carteira em renda fixa, um cenário como este, 

impossibilita o alcance da meta atuarial. Relatou sobre a 

importância de ter o restante da carteira bem 

diversificada, para agregar retorno assim que a 

economia avançar. Comentou que o ISSM possui em 

carteira, cerca de 40% em fundos ativos de renda fixa, o 

que considerou como sendo fundamentais para proteção 

da carteira. Possui também multimercados em 9,6%, 

sendo que 5,6% são no benchmark S&P 500, ou seja, em 

bolsa americana, que está em topo histórico e continuam 

performando muito bem. Na renda variável informou que 

o Instituto possui 21,8% e relatou que acredita ser um 

percentual bem adequado, pelo fato desse tipo de 

investimento ser essencial no longo prazo. Sobre 

Investimentos no exterior, informou que os fundos BDRs 

não performaram bem, em virtude da valorização do real 

frente ao dólar. Mas, reforçou que esse fato decorre da 

descorrelação existente com a bolsa local e que atuam 

como proteção para a carteira, reduzindo os riscos nos 

momentos em que a bolsa brasileira estiver em situação 

desfavorável. Comunicou que, no momento não há 

sugestão de ajustes para a carteira.  Ressaltou, que o 

cenário econômico no Brasil continua com incertezas, o 

que requer bastante cautela e que se a consultoria 

identificar a necessidadede alguma modificação, 

comunicará ao ISSM.  Sugeriu apenas, que os novos 

recursos sejam direcionados para o benchmark CDI. Ao 

solicitar a palavra,DIEGO SILVA DE SOUZA elencou as 

seguintes perguntas:i) se há possibilidade de o Instituto 

aproveitar o momento da curva de juros aberta; ii) relatou 

que a  composição da carteira do ISSM tem mais de 30% 

em fundos ativos de renda fixa e que os mesmos estão se 
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protegendo em CDI, isto posto, perguntou se é viável 

manter desta forma; iii) perguntou se os juros americanos 

aumentarem pode ser uma possibilidade para ganhos; 

iv)e sobre os benchmarks globais, questionou qual a 

visão da consultoria sobre o crescimento do MSCI 

WORLD em relação ao S&P 500. Ao retomar a palavra, 

GUSTAVO ANDREOTTI TUCKMANTEL relatou que há 

prêmio elevado em curvas de juros longa, como o IMA-B 

5+, mas que o risco é muito elevado e que por esse 

motivo não é o momento para investir. Sobre os fundos 

ativos de renda fixa, justificou que a decisão da gestão 

destes fundos é rápida e conseguem capturar os 

resultados de forma mais eficiente. Sobre a alta de juros 

nos Estados Unidos, comunicou que está sendo 

sinalizado pelo Banco Central norte-americano, que 

acontecerá entre o final de 2022 e início de 2023. E sobre 

os fundos globais, relatou que é difícil ser totalmente 

assertivo, mas a economia americana é a que entrega 

um resultado mais consistente, em virtude de o consumo 

ser muito elevado, o que faz com que as empresas 

entreguem excelentes resultados. Comentou, que o 

índice MSCI global tem performado bem atualmente, 

mas que a economia americana recebe estímulos 

constantemente. Sendo assim, considera que o 

posicionamento na economia americana é suficiente 

para agregar bastante retorno com risco adequado. 

Relatou que a consultoria está acompanhando o 

desempenho global e se notarem que outras economias 

apresentammelhores possibilidades ou até se houver 

mudanças na legislação dos RPPSs,que permita ampliar 

esse tipo de exposição, poderão indicar diferentes 

possibilidades, mas que no momento está bem 

adequado. Finalizou, destacando o pacote de 

infraestrutura que está paraacontecer nos Estados 

Unidos, que também deverá atrair bastante recurso e 

trazer resultado para as empresas. Dando 

prosseguimento a reunião, o presidente do Comitê de 

Investimentos agradeceu a presença dos representantes 

da SMI CONSULTORIA, encerrando a participação dos 

mesmos na reunião, e passou para o próximo item da 

pauta, b) atualização acerca do comportamento da 

carteira de investimentos, o presidente do Comitê de 

Investimentos relatou que após dois meses consecutivos 

de o Instituto ter superado a meta estabelecida, no mês 

de junho, os bons resultados não se repetiram, sendo 

alcançadauma rentabilidade de 0,05%, onde a meta 

estabelecida para o mês de junho era de 0,98%. Ou seja, 

5% da meta alvo. Dentre os fatores que influenciaram a 

carteira, citou a influência da CPI no cenário político, a 

crise hídrica que entrou numa fase mais crítica, sendo um 

dos “carros chefes” da inflação no período e a 

continuidade das discussões da reforma tributária. 

Relatou que a renda fixa performou positivamente, mas 

muito abaixo do mês anterior: R$ 263.414,29 (duzentos e 

sessenta e três mil, quatrocentos e catorze reais e vinte e 

nove centavos) contra R$ 1.106.376,57 (um milhão, 

cento e seis mil, trezentos e setenta e seis reais e 

cinquenta e sete centavos) do mês de maio. A renda 

variável que, durante os três meses anteriores havia 

performado positivamente, nem a votação nas duas 

casas do Congresso pela privatização da Eletrobrás e 

nem a melhora no cenário fiscal foram suficientes para 

alavancar essa classe de ativos. O estresse político e a 

mudança no Imposto de Renda que, segundo projeções, 

aumentarão os custos das empresas foram fatores 

determinantes para uma rentabilidade negativa. Os 

fundos multimercados tiveram um desempenho melhor 

em relação ao mês anterior: R$ 569.439,56 (quinhentos e 

sessenta e nove mil, quatrocentos e trinta e nove reais e 

cinquenta e seis centavos) contra os R$ 90.156,70 

(noventa mil, cento e cinquenta e seis reais e setenta 

centavos) do mês de maio. Retornando aos patamares 

obtidos nos meses de março e abril acima dos R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais). Quanto aos 

Investimentos no exterior, mais um mês rentabilizaram 

negativamente, influenciados pela queda da taxa de 

câmbio. No que concerne aos índices de riscos da 

carteira, no mês de junho, comunicou que 

permaneceram dentro dos limites da Política de 

Investimentos de 2021: a Volatilidade Anualizada (VOL) 
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ficou em 5,0815 (a volatilidade máxima em 12 meses, 

segundo a P.I. é de 9%) e quanto ao VAR, a carteira do 

Instituto apresentou nos últimos 12 meses um VAR de 

8,3601 (na P.I. essa perda máxima aceitável está na 

ordem de 12% anual). Em seguida, passou para o 

próximo 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;explanou que a decisão de aporte 

de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para o fundo 

do artigo 9º, II –AXA WF FRAMLINGTON ECONOMY 

ADVISORY F IC  F IA IE ,  dec i d i do  na  30 ª  

reuniãoextraordinária foi efetivado no dia 06/07/2021.Em 

seguida, passou para o próximo 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, após 

debates e considerações dos membros e convidados, o 

presidente do Comitê de investimentos, embasado na 

recomendação da SMI CONSULTORIA, sugeriu a 

manutenção da posição da carteira de investimentos. O 

que foi aprovado, por unanimidade, pelos membros do 

órgão colegiado.  Dando prosseguimento à reunião, 

passou para o quinto item da pauta, e) decisões sobre 

resgates necessários para o pagamento dos 

benefícios previdenciários e demais execuções 

orçamentárias, foi colocado em votação e decidido 

pelos membros do Comitê de Investimentos que o 

pagamento da folha do mês de julho/2021 será efetuado 

com os recursos do benchmark CDI. Passando para o 

próximo item da pauta, f) decisão sobre a aplicação 

dos novos recursos a serem repassados, ficou 

decidido, por unanimidade, pelo Comitê de 

Investimentos, que os novos recursos serão alocados no 

benchmark CDI. Ato contínuo, passou para o sétimo item 

da pauta, g) o que ocorrer,ISIS LOBO DE SOUZA 

solicitou a palavra para informar que tendo em vista a 

liquidação do FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 

DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO 

RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO, 

inscrito no CNPJ sob o nº 09.586.955/0001-47, o ISSM 

recebeu como dação em pagamento cotas do fundo 

PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 

LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO 

PRIVADO, inscrito no CNPJ sob o nº 09.613.226/0001-

32. Ato contínuo, comunicou que a INTRADER 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS LTDA, administradora do referido fundo, 

convocou o ISSM para a próxima assembleia geral de 

cotistas,a ser realizada no dia 02 de agosto de 2021, às 

15h00. Dito isso, informou que encaminhou por e-mail 

para todos os membros do Comitê de Investimentos, os 

documentos relativos aos assuntos que serão tratados 

na assembleia esolicitou que fosse incluído na pauta da 

próxima reunião do Comitê a deliberação sobre a 

elaboração do voto. Por fim, o presidente do Comitê de 

Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 

SANTOS, 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 dos 

representantes da SMI CONSULTORIA, GUSTAVO 

ANDREOTTI TUCKMANTEL e RODRIGO MALHEIROS 

REMOR, devendo, para tanto, ser registrada a assinada 

eletrônica pelos demais participantes. E nada mais 

havendo passível de registro, o presidente do Comitê de 

Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 

SANTOS, 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. 

ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO / 

MEMBRO NATO

CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS

MEMBRO - PRESIDENTE
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MATEUS REISSURREIÇÃO DA SILVA

 MEMBRO

DIEGO SILVA DE SOUZA

ANALISTA EM SEGURO SOCIAL–ECONOMIA - 

CONVIDADO

ISIS LOBO DE SOUZA

ASSESSORA ESPECIAL I - CONVIDADA

ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA

CHEFE DE GABINETE - CONVIDADA

MILENA TAVARES DO SACRAMENTO

SECRETÁRIA

ASSINATURAS REGISTRADAS ELETRONICAMENTE 

COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL.

ATA DA 35ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2021

									                                  Realizada em 28/07/2021 

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	 	
Mateus Reissurreição da Silva

	 	 	 	 	 	
Convidados:
Ana Clara Andrade de Almeida – Chefe de gabinete da 
diretoria da superintendência
Diego Silva de Souza – Analista de seguro social – 
Economia
Diego Rodrigues de Magalhães – Analista de seguro 
social – Administração

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

Pauta da Reunião
a) Validação do Relatório de gestão de Investimentos de 
junho/2021;

b) Aprovação do relatório de prestação de contas do 
Comitê de Investimentos - 2º trimestre de 2021;

c) Deliberação para elaboração de voto para participação 
na Assembleia geral de cotistas do Fundo PIATÃ FUNDO 
DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO 
PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO;
d) O que ocorrer;

Reunião	
Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e 
vinte e um, às 15h00min, por intermédio da plataforma de 
comunicação Google Meet, 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, 
MATEUS REISSURREIÇÃO DA SILVA, ERNÂNI 
BERNARDINO ALVES DE SENA e, PEDRO JORGE 
VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES com a 
participação dos seguintes convidados: ANA CLARA 
ANDRADE DE ALMEIDA – chefe de gabinete, DIEGO 
SILVA DE SOUZA, analista em seguro social – economia 
e DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, analista em 
seguro social – administração. Ausente justificadamente 
por motivo de gozo de férias, o membro TIAGO CACIM 
D'ERRICO. A teor do art. 15 da Portaria n° 111/2019, após 
verificação do quórum legal para instalação, foi 
estabelecida a seguinte pauta: a) validação do 
Relatório de gestão de Investimentos de junho/2021; 
b) aprovação do relatório de prestação de contas do 
Comitê de Investimentos - 2º trimestre de 2021; c) 
deliberação para elaboração de voto para 
participação na Assembleia geral de cotistas do 
Fundo PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 
FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO 
PRIVADO; d) 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, comunicou que 
convidou DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES para 
participar da reunião, a fim de que o mesmo possa estar a 
par dos últimos assuntos que vem sendo tratados na 
reunião do Comitê de Investimentos, em virtude de ter 
sido convidado para integrar como membro titular do 
Órgão Colegiado, em substituição ao membro MATEUS 
REISSURREIÇÃO DA SILVA, que solicitou exoneração 
do cargo que ocupa como servidor efetivo do ISSM e em 
decorrência disto, também deixará de participar na 
qualidade de membro titular do Comitê de Investimentos. 
Continuamente, anunciou que recebeu a solicitação de 
exoneração do servidor TIAGO CACIM D'ÉRRICO, do 
cargo de membro titular do Comitê de Investimentos. Em 
vista disso, convidou o servidor efetivo do ISSM, DIEGO 
SILVA DE SOUZA em substituição do mesmo. 
Ininterruptamente, prestou homenagens para MATEUS 
REISSURREIÇÃO DA SILVA e TIAGO CACIM 
D'ÉRRICO, por toda dedicação no desempenho da 
função e pelo excelente trabalho apresentado no tempo 
que estiveram compondo o referido Órgão Colegiado. Na 
oportunidade, deu boas-vindas aos futuros membros, 
DIEGO SILVA DE SOUZA e DIEGO RODRIGUES DE 
MAGALHÃES e esclareceu que a portaria de nomeação 
será publicada nos próximos dias. Ato contínuo, o 
presidente do Comitê de Investimentos, corroborou com 
as palavras do gestor de recursos e informou que foi um 
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privilégio ter compartilhado da presença de MATEUS 
REISSURREIÇÃO DA SILVA e TIAGO CACIM 
D'ÉRRICO nas discussões das reuniões do Comitê e 
desejou sucesso para MATEUS REISSURREIÇÃO DA 
SILVA em sua nova caminhada profissional fora do ISSM. 
No ensejo, os demais participantes compartilharam da 
mesma admiração e estima pelos colegas que deixarão 
de compor o Comitê de Investimentos. Ao solicitar a 
palavra, MATEUS REISSURREIÇÃO DA SILVA 
agradeceu a todos pelas homenagens prestadas e 
saudou os futuros membros. Explanou que acredita no 
potencial dos mesmos e que sabe que desempenharão 
um trabalho excepcional. Dando continuidade à reunião, 
o gestor de recursos passou a palavra CARLOS 
HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, presidente do Comitê 
de Investimentos, conduzir o primeiro item da pauta, a) 
validação do Relatório de gestão de Investimentos de 
junho/2021, o qual apresentou em tela o referido 
relatório referente ao mês de junho/2021, em seguida 
realizou a leitura do mesmo, abordando detalhadamente 
o conteúdo dos slides para possibilitar a todos a 
identificação de possíveis ajustes e melhorias. Após a 
conclusão das adequações propostas pelos membros e 
convidados durante a reunião, o referido relatório de 
gestão de investimentos, foi submetido para validação e 
aprovado, por unanimidade, pelos membros do Comitê 
de Investimentos. Ato contínuo, o gestor de recursos 
informou que encaminhará o relatório aprovado para 
apreciação do Conselho fiscal e que após a obtenção do 
parecer pelo mencionado Órgão Colegiado, o mesmo 
será disponibilizado para consulta no site do ISSM. 
Continuamente, passou a palavra para ANA CLARA 
ANDRADE DE ALMEIDA, apresentar o próximo item da 
pauta, b) aprovação do relatório de prestação de 
contas do Comitê de Investimentos - 2º trimestre de 
2021, a qual comunicou que o relatório supramencionado 
passará a ser submetido para apreciação e aprovação do 
Conselho administrativo e previdenciário, bem como pelo 
Conselho Fiscal, em atendimento aos critérios de 
melhores práticas de gestão. Em seguida, efetuou a 
leitura do mesmo, que tem como composição o resumo 
de todos os acontecimentos e deliberações relevantes 
das reuniões do Comitê de Investimentos. Após a 
exposição e ajustes serem realizados, o relatório de 
prestação de contas do Comitê de Investimentos 
referente ao 2º trimestre de 2021 foi colocado em votação 
e aprovado, por unanimidade, pelos membros do Comitê 
de Investimentos. Por fim, o gestor de recursos passou 
para o último item da pauta, c) deliberação para 
elaboração de voto para participação na Assembleia 
geral de cotistas do Fundo PIATÃ FUNDO DE 
INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO 
PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO, o gestor de 
recursos explanou que o fundo PIATÃ possui dois ativos 
do tipo CCB, com valor histórico de R$ 25.000.000,00 
(vinte e cinco milhões), que tem como garantia um imóvel 
cujo valor de mercado apresentado pela empresa 
COLLIERS INTERNACIONAL DO BRASIL, em seu 
laudo é de R$15.500.000,00 (quinze milhões e 
quinhentos mil reais). Em seguida, informou que a 
INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS LTDA., administradora do fundo PIATÃ 
apresentou como proposta de cessão de crédito das 
CCBs o valor de R$ 12.013.000,00 (doze milhões e treze 

mil reais), consequentemente com deságio de mais de 
20%. Dito isso, considerou, portanto, que não se sente 
confortável em aprovar a transação por um valor inferior 
ao valor de avaliação do imóvel. Após debates e  
considerações acerca do assunto em questão, o gestor 
de recursos propôs como deliberação a rejeição da 
proposta apresentada, o que foi concorde por todos os 
membros do Comitê de Investimentos. Por fim, o gestor 
de recursos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, agradeceu a participação de todos e 
informou que, 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 
convidado DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, 
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 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

MATEUS REISSURREIÇÃO DA SILVA
MEMBRO

ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA
CHEFE DE GABINETE - CONVIDADA

DIEGO SILVA DE SOUZA
ANALISTA EM SEGURO SOCIAL–ECONOMIA - 

CONVIDADO

MILENA TAVARES DO SACRAMENTO
SECRETÁRIA
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