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ANEXO ÙNICO

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

LEI N° 1668/2021
DE 24 DE MAIO DE 2021

Fica autorizada a concessão, com 
fundamento nos incisos I e II do art. 47 do 
Código Tributário Municipal, de remissão de 
dívida de IPTU, TXCL, COSIP, TRSD, ISS, TFF 
e da ́outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

Art. 1º. Fica autorizada a concessão de remissão de 
crédito municipal, vencido até ́31 de dezembro de 2020, 
exceto o de origem não tributária e decorrente de decisão 
do Tribunal de Contas dos Municípios, e que se enquadre 
em qualquer das seguintes condições:

I – Credito de Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana (IPTU), de Taxa de Coleta, Remoção e 
Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD), da 
Taxa de Limpeza e Conservação (TLC) e de Contribuição 
de Iluminação Pública (COSIP) que tiverem vencimento 
até a data estipulada no caput, desde que referentes a 

 

 

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

LEI N° 1667/2021
DE 19 DE MAIO DE 2021

Dispõe sobre a Autorização ao Poder 
Executivo Municipal de desafetar e alienar 
bens móveis – veículos automotores, 
mobiliário e equipamentos hospitalares – 
inservíveis a administração, através de 
venda mediante leilão e dá outras 
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faz saber 
que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 
desafetar bens móveis públicos – veículos automotores, 
mobiliário e equipamentos hospitalares – constantes no 
Anexo Único que com esta se publica, passando-os à 
categoria de bens dominicais, para fins de alienação 
através de leilão público, conforme dispositivos da Lei 
federal n° 14.133/21 e demais legislação pertinente.

Art. 2º - Os bens desafetados e passados à categoria de 
bens dominicais, para fins de alienação através de leilão 
público, foram devidamente vistoriados e avaliados por 
Comissão Fiscal da Secretaria de Administração e 
declarados como inservíveis para a Administração.

Art. 3º - Fica autorizada a contratação de leiloeiro oficial 
para o fiel cumprimento da presente lei. 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.   
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imóveis cuja soma do lançamento originário, por 
exercício a ser remido, tenha valor igual ou inferior a 
R$ 400,00 (quatrocentos reais); 

II – Créditos de Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISS) nas modalidades retida, própria ou 
estimada, desde que a soma, por inscrição mobiliária, 
não ultrapasse o valor original, ate ́ a data de 
publicação dessa lei, de R$ 1.000,00 (mil reais); 

III – Cre ́dito de Taxa de Fiscalizaça ̃o do 
Funcionamento (TFF), desde que a soma por inscriçaõ 
mobiliaŕia naõ ultrapasse o valor histoŕico, ate ́a data 
de publicaçaõ dessa lei, de R$ 500,00 (quinhentos 
reais); 

IV – Cred́itos relativos aos demais tributos, desde que 
a soma por inscriçaõ mobiliaŕia ou imobiliaŕia naõ 
ultrapasse o valor histoŕico, ate ́a data de publicaçaõ 
dessa lei, de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais);

V – Cred́itos naõ tributaŕios, desde que a soma por 
pessoa naõ ultrapasse o valor histoŕico, ate ́a data de 
publicaçaõ dessa lei, de R$ 100,00 (cem reais). 

§ 1º A remissaõ do Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza na modalidade retençaõ fica 
condicionada tanto a ̀naõ ocorrência de crime contra a 
ordem tributa ́ria, nos termos da legislaça ̃o 
correspondente, conforme apurado em regular 
processo administrativo ou judicial, quanto a ̀ naõ 
ocorrência de fraude a ̀execuçaõ, ou a sua tentativa, 
conforme verificado pelo juiźo onde tramita execuçaõ 
fiscal correlata ao cred́ito que poderia ser remido. 

§ 2º A remissão de crédito de IPTU, TRSD, TCL e 
COSIP somente será ́concedida ao sujeito passivo que 
tenha a propriedade ou posse de um único imóvel no 
território do Município de Camaçari. 

Art. 2º. A remissão prevista no art. 1º não recai sobre 
créditos tributários e não tributários extintos pelo 
pagamento ou que sejam objeto de parcelamento 
vigente, não servindo de fundamento para pedidos de 
restituição de quaisquer valores. 

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, BAHIA, EM 24 DE MAIO DE 2021.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

 

 

 

 

 

 

RETIFICAÇÃO

  EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 012/2021
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI , resolve;

Retificar o que se segue.

Onde se lê:

Conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº 
001/2013 os candidatos convocados deverão apresentar 
os seguintes exames médicos:

I. Comuns a todos os convocados:
a) com validade de até 3 meses: hemograma; glicemia 
em jejum; VDRL, uréia e creatinina; sumário de urina; 
parasitológico de fezes;
b) com validade de até 6 meses: acuidade visual com 
tonometria e fundoscopia; eletrocardiograma (para os 
candidatos e candidatas acima de 40 anos); preventivo 
com colposcopia, citologia oncótica e 
microflora vaginal (para as candidatas); mamografia 
(para as mulheres acima de 40 anos); PSA Total e PSA 
livre (para os candidatos acima de 40 anos).

Observação: Os convocados para os cargos da Área de 
Saúde deverão comprovar a vacinação antitetânica, 
dupla viral, hepatite e rubéola, mediante apresentação do 
Cartão de Vacina

Leia-se:

Conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº 
001/2013 os candidatos convocados deverão apresentar 
os seguintes exames médicos:

I. Comuns a todos os convocados:
a) com validade de até 3 meses: hemograma; glicemia 
em jejum; VDRL, uréia e creatinina; sumário de urina; 
parasitológico de fezes;
b) com validade de até 6 meses: acuidade visual com 
tonometria e fundoscopia; eletrocardiograma (para os 
candidatos e candidatas acima de 40 anos); preventivo 
com colposcopia, citologia oncótica e 
microflora vaginal (para as candidatas); mamografia 
(para as mulheres acima de 40 anos); PSA Total e PSA 
livre (para os candidatos acima de 40 anos).

II. Específicos para os candidatos a cargos a seguir 
definidos (além dos citados no item anterior):
a)Coordenador Pedagógico e Professores: 
videolaringoscopia e audiometria: com validade de até 
12 meses;
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GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
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2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PROTOCOLO DE 
DISPENSAÇÃO DE 

INSUMOS PARA 
AUTO MONITORAMENTO 

GLICÊMICO

CAMAÇARI - SETEMBRO 2021

Prefeito
Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Vice-Prefeito
José Eudoro Reis Tude

Secretário de Saúde
Elias Natan Moraes Dias

Subsecretário de Saúde
Luiz Duplat

Diretoria da Média e Alta Complexidade e 
Atenção Hospitalar

Elaine Teixeira de Oliveira Magalhães

Coordenação de Assistência Farmacêutica
Andréia Dias

PROTOCOLO DE DISPENSAÇÃO DE 
INSUMOS 

PARA AUTO MONITORAMENTO 
GLICÊMICO

1 - INTRODUÇÃO

O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica, 
caracterizada pelo comprometimento do metabolismo da 
glicose, cujo controle glicêmico inadequado resulta no 
aparecimento das graves complicações que reduzem a 
expectativa de vida e comprometem a qualidade de vida 
do portador desta doença.

As intervenções terapêuticas do diabetes visam o 
rigoroso controle da glicemia e de outras condições 
clínicas no sentido de prevenir ou retardar a progressão 
da doença para as complicações crônicas micro e 
macrovasculares, assim como evitar complicações 
agudas, em especial a cetoacidose e o estado 
hiperglicêmico. Essas intervenções objetivam minimizar 
os efeitos adversos do tratamento, garantir adesão do 
usuário às medidas terapêuticas e garantir o bem-estar 
do usuário e de sua família. (Brasil, 2007)

O desenvolvimento da Auto Monitorização Glicêmica 
revolucionou o manejo do DM.  Este método é bastante 
útil para avaliação do controle glicêmico, de modo 
complementar à dosagem de hemoglobina glicada 
(HbA1c), e permite que os próprios usuários identifiquem 
a glicemia capilar (GC) em diversos momentos do dia e 
possam atuar corr igindo rapidamente picos 
hiperglicêmicos ou episódios de hipoglicemia. (SBD, 
2019-2020)

O acompanhamento ao usuário portador de DM no 
Sistema Único de Saúde (SUS) é um avanço para saúde 
da comunidade atendida, pois proporciona maior adesão 
a o s  t r a t a m e n t o s  m e d i c a m e n t o s o s  e  n ã o  
medicamentosos, além de otimizar os investimentos 
públicos em Diabetes Mellitus e melhorar a qualidade de 
vida de toda a população atendida.

A Auto Monitorização Glicêmica pelos usuários que 
utilizam insulina é uma ferramenta importante. Não 
existem evidências científicas suficientes de que o auto 
monitoramento rotineiro da glicemia capilar nos usuários 
com Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) em terapia com 
h ipog l icemiantes  ora is  tenha uma re lação 
custo/benefício efetiva para o melhor controle da 
glicemia. Nesses casos, a glicemia capilar pode ser 
realizada na própria Unidade de Saúde de referência do 
paciente, por ocasião das visitas regulares de avaliação 
definidas pela equipe. Esse tipo de monitoramento deve 
ser oferecido de forma continuada para os usuários 
selecionados de acordo com as circunstâncias pessoais 
e o quadro clínico. Para usuários com DM2, a frequência 
da Auto Monitorização Glicêmica deve ser determinada 
individualmente, dependendo da situação clínica, do 
plano terapêutico, do esquema de utilização da insulina, 
do grau de informação e compromisso do usuário para o 
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autocuidado e da sua capacidade de compreender 
modificações na sua medicação a partir das informações 
obtidas. (Brasil, 2020)
O Auto Monitoramento Glicêmico tem como objetivo 
propiciar a continuidade do cuidado e a atenção em 
saúde e subsidiar o tratamento medicamentoso dos 
portadores de Diabetes Mellitus que se enquadrem nos 
critérios de inclusão, através do acesso aos insumos 
disponibilizados na Rede de Assistência à Saúde da 
Secretaria de Saúde de Camaçari, residentes no 
município de Camaçari, Estado da Bahia.

2 - DA LEGISLAÇÃO

Considerando a Lei Nº 11.347 de 27 de setembro de 
2006, que dispõe sobre a distribuição gratuita de 
medicamentos e materiais necessários à sua aplicação e 
à monitoração da glicemia capilar aos portadores de 
diabetes inscritos em programas de educação para 
diabéticos.

Considerando a Portaria nº 2.583/GM/MS, de 10 de 
outubro de 2007, que define elenco de medicamentos e 
insumos disponibilizados pelo SUS, nos termos da Lei nº 
11.347, de 2006, aos usuários portadores de Diabetes 
Mellitus;

A Diretoria de Atenção à Saúde, da Secretaria de Saúde, 
através da Coordenação da Assistência Farmacêutica, 
institui, no âmbito do município de Camaçari, o presente 
Protocolo de Dispensação de Insumos para o Auto 
Monitoramento Glicêmico, que estabelece: os critérios 
de inclusão e exclusão do usuário; os fluxos de 
operacionalização e dispensação dos insumos aos 
pacientes que necessitam de monitoramento da glicemia 
capilar; define os insumos que serão disponibilizados 
pelo município para monitoramento da glicemia capilar; e 
determina quais os documentos do paciente são 
necessários e quais os formulários que devem ser 
preenchidos para o cadastro e acompanhamento dos 
pacientes.

3 - DO PÚBLICO ALVO E CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

a) O Programa de Auto Monitoramento Glicêmico 
destina-se exclusivamente aos moradores do município 
de Camaçari, conforme cadastro nos sistemas oficiais de 
informação do Ministério da Saúde e Secretaria da 
Saúde conforme determinado pela Coordenação da 
Assistência Farmacêutica, tais como os sistemas E-SUS 
APS (PEC ou CDS) e o Sistema Sudoeste, módulo CRM, 
com prontuário e vínculo ativo na Unidade Básica de 
Saúde ou Unidade de Saúde da Família de sua 
referência. 

b) Os usuários devem possuir diagnóstico de Diabetes 
Mellitus, comprovado por meio de relatório médico em 
formato físico. 

c) Serão considerados elegíveis à concessão dos 
insumos os requerentes que, além dos critérios já 
mencionados, atendam a um ou mais dos critérios 
abaixo: 

I - Portadores de Diabetes Mellitus tipo 1; 
II - Portadores de Diabetes Mellitus tipo 2 e outros tipos 
de Diabetes Mellitus, em uso de insulina;
III - Portadoras de Diabetes Mellitus na gestação, 
independente do uso de insulina;

· Para os pacientes elegíveis com Diabetes 
Mellitus insulinodependentes serão concedidos 
insumos em quantidade suficiente para até 3 
(três) medições diárias. 

· Para as gestantes e puérperas com Diabetes 
Mellitus não insulinodependentes, serão 
concedidos insumos em quantidade suficiente 
para até 3 (três) medições diárias por 3 (três) 
dias na semana. 

4 - DA INCLUSÃO E DOCUMENTAÇÃO 

a) A inclusão do usuário no Programa de Auto 
Monitoramento Glicêmico dar-se-á mediante solicitação 
documental na Unidade Básica de Saúde ou Unidade de 
Saúde da Família de referência do usuário através de 
cadastro nos sistemas oficiais de informação do 
Ministério da Saúde e Secretaria da Saúde conforme 
determinado pela Coordenação da Assistência 
Farmacêutica, tais como os sistemas E-SUS APS (PEC 
ou CDS) e o Sistema Sudoeste, módulo CRM.

· A documentação necessária deverá ser 
entregue na Unidade Básica de Saúde ou 
Unidade de Saúde da Família de referência do 
usuário, constando o FORMULÁRIO DE 
SOLICITAÇÃO DE INSUMOS (Anexo I), 
preenchido pelo médico (a) prescritor (a), além 
de prescrição da insulina e relatório médico. 
Caso não seja previamente cadastrado na 
Unidade Básica de Saúde ou na Unidade de 
Saúde da Família, realizar o cadastro com 
apresentação de documento pessoal do usuário 
(RG - original ou cópia simples), CPF, CNS 
(cartão Nacional de Saúde) e comprovante de 
residência. 

5 - DA EXCLUSÃO DO PROGRAMA 

a) Deixará de receber os insumos disponibilizados pelo 
Programa de Auto Monitoramento Glicêmico o usuário 
que: 
I - Deixar de atender algum dos critérios de inclusão;
II - Deixar de residir no município de Camaçari; 
III - Falecer (óbito); 
IV - Exceder 45 dias do parto, para mulheres com 
diagnóstico de Diabetes Mellitus não insulinodependente 
na gestação;
V - Deixar de retirar os insumos por um prazo superior a 6 
(seis) meses consecutivos, sem justificativa, 
caracterizando o usuário como inativo automaticamente 
pelo Sistema de Informação, acarretando a suspensão 
do fornecimento. O fornecimento poderá ser retomado, 
mediante reabertura de processo inicial de 
cadastramento constante nos Critérios de Inclusão e 
Publico Alvo, exceto relatório médico.
VI - Apresentar falsa declaração de residência ou agir 
com má fé em relação ao Programa de Auto 
Monitoramento Glicêmico. 

· As puérperas não insulinodependentes terão 45 
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dias após o parto para realizar a devolução do 
aparelho glicosimetro na Unidade Básica de 
Saúde ou Unidade de Saúde da Família que 
realizou a entrega. 

· Em caso de internação, o paciente ou familiar 
deverá apresentar na Unidade de Saúde o laudo 
médico ou resumo de alta hospitalar, justificando 
o não comparecimento e não retirada dos 
insumos durante o período de internação; 

· Cabe a Unidade de Saúde informar a Gerência 
de Atenção à Saúde, do seu respectivo Distrito 
Sanitário de Saúde, das causas da exclusão do 
paciente, nos termos dos critérios dispostos 
neste Protocolo; 

· Puérperas portadoras de Diabetes Mellitus, 
confirmada após Diabetes Gestacional deverão 
proceder à renovação de cadastro com a 
documentação elencada na Inscrição e 
Documentação para que não sejam excluídas do 
programa, caso atendam os critérios dispostos 
no item sobre Público Alvo e Critérios de 
Inclusão.

6 - DO MONITORAMENTO DO PROGRAMA 

a) O monitoramento do Programa será realizado pela 
Coordenação de Assistência Farmacêutica, juntamente 
com as Gerências de Atenção à Saúde (GEASA) dos 
Distritos Sanitários de Saúde, por meio dos relatórios 
emitidos pelas Unidades de Saúde e acompanhamento 
nos sistemas de informação.

· A Coordenação de Assistência Farmacêutica em 
conjunto com as demais áreas relacionadas ao 
Programa poderão construir mecanismos e 
instrumentos para monitoramento e avaliação do 
Programa e adesão dos usuários. 

7 - DO ELENCO DE INSUMOS DISPONIBILIZADOS 
PELO PROGRAMA 

a) O município de Camaçari é responsável, através da 
Secretaria de Saúde, pela aquisição e fornecimento dos 
insumos complementares relacionados abaixo, definidos 
pela Portaria GM/MS n° 2.583/07, destinados para o Auto 
Monitoramento da Glicemia Capilar domiciliar aos 
usuários que atendam aos requisitos estabelecidos 
neste Protocolo: 

· Tiras Reagentes para medida de glicemia 
capilar; 

· Lancetas para punção digital; 
· Seringas de 0,5 ml e 1,0 ml, sem espaço morto, 

com agulha acoplada para aplicação de insulina;
· Aparelhos medidores de glicemia capilar 

(glicosimetro); 
b) As quantidades dos insumos para fornecimento aos 
usuários cadastrados serão avaliadas Coordenação de 
Assistência Farmacêutica, juntamente com as Gerências 
da Atenção à Saúde (GEASA) dos Distritos Sanitários de 
Saúde, que levará em consideração quantidade diária de 
medições solicitadas pelo profissional responsável e os 
limites definidos no Público Alvo e Critérios de Inclusão. 

· A quantidade de tiras reagentes para medida de 
glicemia capilar e das lancetas para punção 

digital, terão como limite máximo o estimado no 
Item 4 (Critérios de inclusão);

· Quantidade superior de tiras reagentes e de 
lancetas para punção digital, a estabelecida no 
Item 4, poderá ser concedida mediante 
justificativa médica, devidamente documentada 
em relatório médico, que deverá permanecer 
arquivado no Prontuário do paciente na Unidade 
Básica de Saúde ou Unidade de Saúde da 
Família.

· As Seringas de 0,5 ml ou 1 ml, sem espaço morto, 
com agulha acoplada para aplicação de insulina 
serão fornecidas em quantitativo de 01 seringa por 
aplicação, para cada tipo de insulina utilizada, por 
usuário; 

· Quantidade superior de seringas só poderá ser 
concedida mediante justificativa médica, 
devidamente documentada em prontuário oficial e 
relatório médico, que deverá permanecer 
arquivado no Prontuário do paciente na Unidade 
Básica de Saúde ou Unidade de Saúde da 
Família; 

· Quando identificada a utilização pelo usuário de 
insulinas por meio de caneta descartável 
preenchida, o Programa de Auto Monitoramento 
Glicêmico não fornecerá as seringas de 0,5 ml ou 
1 ml.

8 - DA ENTREGA DOS INSUMOS DISPONIBILIZADOS 
PELO PROGRAMA 

a) A primeira entrega dos insumos disponibilizados pelo 
Programa se dará após a consulta de Enfermagem ou 
atendimento Farmacêutico, na Unidade Básica de Saúde 
ou Unidade de Saúde da Família de referência do usuário. 

I – O usuário durante a consulta de enfermagem ou 
atendimento farmacêutico receberá todas as orientações 
necessárias para a prevenção de doenças, promoção, a 
proteção e recuperação da saúde, e para a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas relacionadas ao diabetes, 
insulina e glicosimetro e demais insumos disponibilizados 
pelo Programa; 
II – Os aparelhos medidores de glicemia capilar 
(glicosimetro) serão fornecidos sob o regime de comodato, 
devendo ser devolvidos nos casos de substituição por 
defeitos diversos, troca do fornecedor das fitas reagentes e 
nos casos descritos nos critérios de Monitoramento dos 
Usuários Inscritos no Programa. 

· É obrigatório o preenchimento e assinatura do 
CONTRATO DE ADESÃO (Anexo II)

· É obrigatório o preenchimento e assinatura 
TERMO DE RESPONSABILIDADE (Anexo III) no 
momento de sua retirada; 

· Caso o aparelho medidor de glicemia capilar 
(glicosimetro) apresente problemas o mesmo 
deverá ter sua substituição solicitada pelo usuário 
na Unidade de Saúde. Para fins de substituição é 
obrigatória a devolução do aparelho danificado; 

· Caso ocorra perda, furto, roubo ou extravio do 
aparelho medidor (glicosimetro) o usuário deverá 
registrar Boletim de Ocorrência, devendo 
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apresentá-lo juntamente com a identidade, 
imediatamente, na Unidade de Saúde de 
referência do usuário, para fins de substituição.

b) O usuário inscrito no Programa de Auto Monitoramento 
Glicêmico realizará a cada 30 (trinta) dias, a retirada dos 
insumos disponibilizados pelo Programa na Unidade de 
Saúde de sua referência. 

· Caso o usuário tenha impossibilidade de retirar 
os insumos pessoalmente, é facultada a 
autorização prévia de um terceiro, desde que 
indicado com antecedência e fornecida a cópia 
de um documento de identificação oficial com 
foto da pessoa autorizada. 

c) Os insumos (lancetas e seringas) depois de utilizados 
em domicílio pelos beneficiários deverão ser 
acondicionados em caixas próprias para descarte de 
material perfuro cortante ou de forma excepcional em 
frasco rígido com tampa, que deverá ser levado à 
Unidade de Saúde ao qual está vinculado para o descarte 
adequado.
d) Os casos omissos deste Protocolo serão avaliados 
pela Coordenação de Assistência Farmacêutica, em 
conjunto com as Coordenações dos Distritos Sanitários 
de Saúde.

9 - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Protocolo contempla todos os usuários já 
cadastrados bem como os cadastros futuros, e entrará 
em vigor na data de sua publicação.
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ANEXO I

ANEXO II

CONTRATO DE ADESÃO AO 
PROGRAMA DE DISPENSAÇÃO DE INSUMOS 

PARA AUTO MONITORAMENTO GLICÊMICO DE 
CAMAÇARI - BA
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Eu, _________________________________________, 
portador (a) do CPF_________________, usuário (a) da 
Unidade de Saúde __________________ , Prontuário  
Nº __________:

Comprometo-me a utilizar corretamente os insumos 
fornecidos para realizar a auto monitorização das 
medições da minha glicemia. Estou ciente de que devo 
levar o mapa mensal de registro diário das medições 
realizadas, para a Unidade de Saúde, na data agendada 
para retirada dos insumos, ou sempre que solicitado pela 
equipe de saúde.

Comprometo-me a descartar seringas, agulhas e 
lancetas, conforme as orientações recebidas da equipe 
de saúde.
Estou ciente dos critérios de exclusão deste protocolo:

· Suspensão do uso de insulina.

· Mulheres após o término do período puerpério 
(após 45 dias do parto), com reclassificação do 
diagnóstico da Diabetes Mellitus sem uso de 
insulina.

· Interrupção de retirada dos insumos por mais de 
6 (seis) meses.

Declaro estar ciente e de acordo com os termos acima e 
que o não cumprimento poderá acarretar a minha 
e x c l u s ã o  d o  “ P R O G R A M A  D E  A U T O  
MONITORAMENTO GLICÊMICO” do município de 
Camaçari - Bahia.

Camaçari - BA, _____ de ___________ de 20____

___________________________________________
Nome legível e assinatura do usuário ou responsável

ANEXO III

PROGRAMA DE DISPENSAÇÃO DE INSUMOS 
PARA AUTO MONITORAMENTO GLICÊMICO DE 

CAMAÇARI - BA

Termo de Responsabilidade para Retirada do 
Glicosímetro 

Eu, _________________________________, portador 
do CPF _____________, Usuário (a) da Unidade de 
Saúde ________________, prontuário Nº _________, 
recebi, um glicosímetro da marca _________________, 
para controle e tratamento de Diabetes Mellitus.

Estou ciente de minha inteira responsabilidade na guarda 
e conservação do aparelho a mim cedido, uma vez que o 
mesmo pertence à Secretaria Municipal de Saúde de 
Camaçari, Estado da Bahia.  

Do mesmo modo, também estou ciente que este 
aparelho destina-se a meu uso pessoal, apenas na forma 
e segundo as indicações a mim fornecidas pela equipe de 
saúde da minha Unidade de Saúde de referência, não 
estando autorizado a cedê-lo para uso de terceiros.

Em caso de perda ou furto do aparelho é de minha 
responsabilidade o registro de Boletim de Ocorrência e a 
sua apresentação na Unidade de Saúde para a 
substituição. 

Estou ciente de que a eventual troca da bateria/pilha do 
aparelho é de minha responsabilidade.

Comprometo-me a devolver o glicosímetro para 
reposição por novos, quando solicitado pela Secretaria 
de Saúde e em caso da minha exclusão do Programa de 
Auto Monitoramento Glicêmico.

Camaçari - BA, _____ de ___________ de 20____

___________________________________________
Nome legível e assinatura do usuário ou responsável

ATA DE JULGAMENTO 

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, 
na sessão ocorrida dia 23/08/2021, decidiu por 
unanimidade pela PROCEDÊNCIA do Auto de Infração 
Nº 0002626, referente ao Processo Fiscal nº 
02225.22.09.865.2019.

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACÊDO 
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO

ATA DE JULGAMENTO 

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, 
na sessão ocorrida dia 02/09/2021, decidiu por 
unanimidade pela PROCEDÊNCIA do Auto de Infração 
Nº 0002639/2021, referente ao Processo Fiscal nº 
02423.22.09.865.2019.

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACÊDO 
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO
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DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

ATA DE JULGAMENTO 

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, 
na sessão ocorrida dia 14/09/2021, decidiu por 
unanimidade pela PROCEDÊNCIA do Auto de Infração 
Nº 0002432/2020, referente ao Processo Fiscal nº 
01336.22.09.865.2020.

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACÊDO 
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO

ATA DE JULGAMENTO 

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, 
na sessão ocorrida dia 17/08/2021, decidiu por 
unanimidade pela PROCEDÊNCIA do Auto de Infração 
Nº 0002469, referente ao Processo Fiscal nº 
01623.22.09.865.2020.

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACÊDO 
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

 - SEDUC, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 0132/2021 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o Registro de 
preço para aquisição de Gêneros alimentícios perecíveis 
(Hortifrutigranjeiros: Cenoura, Abóbora, Chuchu, 
Repolho verde, Batata do Reino, Quiabo, Batata Doce, 
Pepino, alho e Ovo de Galinha) destinados à alimentação 
escolar nas Creches e Unidades Escolares da Rede 
Municipal de Ensino , para futuras contratações de 
acordo a conveniência e necessidade da Administração 
Publica Municipal .  LOTE 01: PROMITENTE 
FORNECEDOR: TOP FRUTAS COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES EIRELI; VALOR GLOBAL: R$ 
15.000,00 (quinze mil  reais); LOTE 02: PROMITENTE 
FORNECEDOR: TOP FRUTAS COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES EIRELI; VALOR GLOBAL: R$ 
25.000,00 (vinte e cinco mil reais ). LOTE 03: 
PROMITENTE FORNECEDOR: TOP FRUTAS 
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI; VALOR 

A Secretaria de Educação

GLOBAL: R$ 9.000,00 (nove mil reais); LOTE 04: 
PROMITENTE FORNECEDOR: TOP FRUTAS 
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI; VALOR 
GLOBAL: R$ 16.500,00 (dezesseis  mil quinhentos 
reais); LOTE 05: PROMITENTE FORNECEDOR: TOP 
FRUTAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI; 
VALOR GLOBAL: R$ 34.070,00 (trinta e quatro mil e 
s e t e n t a  r e a i s ) ;  L O T E  0 6 :  P R O M I T E N T E  
FORNECEDOR TOP FRUTAS COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES EIRELI; VALOR GLOBAL: R$ 
20.000,00 ( vinte mil  reais ); LOTE 07: PROMITENTE 
FORNECEDOR: TOP FRUTAS COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES EIRELI; VALOR GLOBAL: R$ 
12.000,00 (doze mil  reais); LOTE 08: PROMITENTE 
FORNECEDOR: TOP FRUTAS COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES EIRELI; VALOR GLOBAL: R$ 
64.995,00 (sessenta e quatro  mil novecentos e 
noventa e cinco reais); LOTE 09: PROMITENTE 
FORNECEDOR: MERCEARIA DO GORDINHO EIRELI; 
VALOR GLOBAL: R$ 119.700,00 (cento e  dezenove 
mil setecentos reais ); LOTE 10: PROMITENTE 
FORNECEDOR: TOP FRUTAS COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES EIRELI; VALOR GLOBAL: R$ 
26.800,00 (vinte e seis mil oitocentos reais);DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 03/09/2021. NEURILENE MARTINS 
RIBEIRO.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0388/2021 – 
PREGÃO Nº 0132/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de Gêneros 
alimentícios perecíveis (Hortifrutigranjeiros: Cenoura, 
Abóbora, Chuchu, Repolho verde, Batata do Reino, 
Quiabo, Batata Doce, Pepino, alho e Ovo de Galinha) 
destinados à alimentação escolar nas Creches e 
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino , para 
futuras contratações de acordo a conveniência e 
necessidade da Administração Publica Municipal.. 
PROMITENTE FORNECEDOR: TOP FRUTAS 
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI; VALOR 
GLOBAL: R$ 223.365,00 (Duzentos e vinte e três mil 
trezentos e sessenta e cinco reais), conforme descrito 
abaixo:
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DATA DA ASSINATURA: 03/09/2021. NEURILENE MARTINS 
RIBEIRO.–  – SEDUC.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0389/2021 – PREGÃO 
Nº 0132/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. OBJETO: Registro 
de preço para aquisição de Gêneros alimentícios perecíveis 
(Hortifrutigranjeiros: Cenoura, Abóbora, Chuchu, Repolho 
verde, Batata do Reino, Quiabo, Batata Doce, Pepino, alho e 
Ovo de Galinha) destinados à alimentação escolar nas Creches 
e Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino , para 
futuras contratações de acordo a conveniência e necessidade 
da Administração Publica Municipal.. PROMITENTE 
FORNECEDOR MERCEARIA DO GORDINHO EIRELI; 
VALOR GLOBAL: R$119.700,00 (cento e  dezenove mil 
setecentos reais ), conforme descrito abaixo:

DATA DA ASSINATURA: 03/09/2021. NEURILENE MARTINS 
RIBEIRO.–  – SEDUC.

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 09/2021 AO 
CONTRATO N° 0409/2020 - LOTE II - CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÕES 
E  R E Q U A L I F I C A Ç Õ E S  D A S  U N I D A D E S  
ESCOLARES, CRECHES E CIEI´S, INCLUSIVE 
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM 
VESTUÁRIOS EM UNIDADES DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, 
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  E 
A EMPRESA DUNA ENGENHARIA 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 Educação do Município, Sra. NEURILENE 

Secretário de Educação

Secretário de Educação

MARTINS RIBEIRO, brasileira, portadora da carteira de 
identidade – RG nº.297172999, SSP-BA, inscrita no 
CIC/MF sob o n° 486.636.705-91, doravante 
denominada CONTRATANTE, 

Considerando a previsão contratual e do instrumento 
convocatório de que a atualização dos preços se dará 
pelo INCC - Índice 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° 0409/2020, 
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 Índice Nacional da Construção Civil – INCC, previsto no 
instrumento convocatório e contrato, referente ao 
período aquisitivo de 16/04/2020 a 16/04/2021 em 
12,82% (doze vírgula oitenta e dois por cento), conforme 
variação do índice INCC previsto em contrato, entre 
abril/2020, mês da proposta e abril/2021, 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° 0409/2020, 
permanecendo válidas e inalteradas as não 
expressamente modificadas por este Instrumento.

Camaçari-BA, 17 de setembro de 2021

NEURILENE MARTINS RIBEIRO 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 053/2021

A DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL - ISSM, no 
uso das atribuições legais, embasado na concessão do 
benefício da Pensão por Morte através do processo n° 
00119.07.10.372.2021 e do processo de Aposentadoria 
n°13872.10.1368.11.2010 com fundamento no artigo 24, 
§2° da Emenda Constitucional 103 de 12/11/2019 
combinado com o artigo 28, §1° da Lei Complementar 
Municipal n° 1644/2020. 
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RESOLVE

Art. 1º. Alterar, a partir de 17 de setembro de 2021, o valor 
dos proventos de aposentadoria por Tempo de Serviço 
concedida através do Decreto S/N de 30 de novembro de 
1997, à segurada VERA LUCIA LOPES ALVES, 
matrícula nº 179, passando o valor atual a ser de R$ 
2.287,95 (dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e 
noventa e cinco centavos), conforme demonstrativo de 
cálculo, respeitada a opção da segurada pelo 
recebimento do benefício mais vantajoso (Pensão por 
Morte) de forma integral.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de agosto de 
2021, data da concessão do benefício de Pensão por 
Morte.

DIRETORIA EXECUTIVA DO ISSM, CAMAÇARI, BA, 
EM 17 DE SETEMBRO DE 2021.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS A. GUIMARÃES
 DIRETOR SUPERINTENDENTE

DORANEI DANTAS COSTA 
  DIRETORA DE PREVIDÊNCIA

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2021

      Realizada em 18/08/2021

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

Diego Silva de Souza 
Diego Rodrigues de Magalhães 

Convidados:
Acácia Chaves Reis – Chefe de gabinete da diretoria 
administrativa e financeira
Isis Lobo de Souza – Assessora especial I
Ana Clara Andrade de Almeida – Chefe de gabinete da 
diretoria da superintendência
Gustavo Andreotti Tuckmantel – 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
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 – julho/2021;
2) Rentabilidade da carteira – 17/08/2021;
3)Planilha com demonstrativo de alocações, saldos e 
enquadramento;

Reunião

Aos dezoito dias do mês de agosto 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, DIEGO 
SILVA DE SOUZA, DIEGO RODRIGUES DE 
MAGALHÃES, ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE 
SENA e, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES com a participação dos seguintes 
convidados: ISIS LOBO DE SOUZA, assessora especial 
I, ACÁCIA CHAVES REIS, chefe de gabinete e ANA 
CLARA ANDRADE DE ALMEIDA, chefe de gabinete, 
além de GUSTAVO ANDREOTTI TUCKMANTEL e 
RODRIGO MALHEIROS REMOR, representantes da 
SMI CONSULTORIA. A teor do art. 15 da Portaria n° 
111/2019, após verificação do quórum legal para 
instalação, foi estabelecida a seguinte pauta: a) 
atualização acerca do cenário macroeconômico das 
expectativas de mercado; b) atualização acerca do 
comportamento da carteira de investimentos; c) 
apresentação dos pareceres relacionados aos 
investimentos propostos para o mês em curso com 
indicações de estratégias a serem seguidas pelo ISSM; 
d) elaboração da proposta de fluxo dos resgates e 
aplicações previstas para o mês em curso e 
monitoramento do demonstrativo da movimentação dos 
investimentos ocorridos no mês anterior; e) 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 gestor de recursos e membro nato do Comitê 
de Investimentos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
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ALFREDO GUIMARÃES, registrou a presença dos 
membros e convidados supracitados. Em seguida, 
informou que pela primeira vez após a pandemia da 
COVID-19, a reunião do Comitê de Investimentos está 
sendo realizada de forma híbrida. Prontamente, passou a 
palavra ao consultor da SMI, GUSTAVO ANDREOTTI 
TUCKMANTEL, o qual comunicou que o mercado 
financeiro global continua enfrentando uma situação 
delicada. Ressaltou sobre a importância na realização de 
reuniões mensais com a Comitê de Investimentos para 
analisar o posicionamento da carteira e verificar a 
necessidade ou não de melhorias. Em seguida, 
demonstrou como estão performando os benchmarks de 
renda fixa. Comunicou que houve uma piora nas 
rentabilidades devido ao risco político global que se 
agravou bastante. Além do risco Brasil pela questão 
política e fiscal. Apesar dos fatores negativos 
apresentados, estes fatos também desencadearam uma 
abertura nas taxas de juros, acarretando em títulos 
públicos pré-fixados e NTN-B mais longas com taxas 
bem mais atrativas. Esclareceu que, apenas os 
benchmarks CDI, IRF-M1 com vencimentos mais curtos 
e os que são atrelados à inflação como IMA-B 5, 
performaram positivamente, todos os outros 
apresentaram resultados negativos. Relatou que a renda 
variável também recuou, estando em 2021 com resultado 
de - 0,5%. Mencionou que, os investimentos no exterior 
são os que têm apresentado melhor retorno e auxiliado a 
carteira. Dito isso, afirmou que a estratégia de efetuar 
entradas programadas para a construção de carteira em 
fundos no exterior tem funcionado muito bem, pois 
reduziu volatilidade e ajudou na performance dos últimos 
meses, que foram bastante turbulentos para todos os 
investimentos nível Brasil. Informou que até o final do ano 
ainda haverá um aumento de risco acentuado e que, 
portanto, o foco será não ampliar os riscos, protegendo a 
carteira. Em seguida, passou a palavra para RODRIGO 
MALHEIROS REMOR apresentar acerca do primeiro 
item da pauta, a) atualização acerca do cenário 
macroeconômico das expectativas de mercado, o 
mesmo iniciou a apresentação abordando sobre o 
cenário externo. Ressaltou que preocupações continuam 
a afetar os mercados mundiais e que as incertezas 
quanto à retomada econômica global voltaram a 
aumentar nas últimas semanas, visto que a variante delta 
do coronavírus é mais contagiosa e pode levar a uma 
terceira onda de infecções. Frisou que esta variante está 
relacionada a aumentos de casos observados em vários 
países, como Reino Unido e China. E que o aumento de 
casos na China causa preocupação também pela 
possibilidade de fechamento de portos, o que pode 
desencadear uma quebra na cadeia de produção 
mundial. Citou que, a inflação continua a ser um ponto de 
atenção dos mercados, tendo como principal foco das 
preocupações os Estados Unidos e pode continuar mais 
persistente. Como fator positivo, relatou que a vacinação 
continua ininterrupta em grande parte do mundo. Com 
relação ao Brasil, mencionou que o cenário político está 
sob bastante estresse nos últimos meses, com fatores 
deteriorando ainda mais a relação entre os poderes 
executivo, legislativo e judiciário, nos últimos dias. 
Explanou que os principais fatores são a CPI da 
pandemia, investigações sobre membros do governo, 
acusações do executivo sobre insegurança eleitoral, 

atritos entre poderes e cancelamento da reunião com os 
líderes dos três poderes. Aludiu que esse aumento do 
estresse político tem gerado insegurança sobre os rumos 
de projetos como reforma tributária e administrativa.  
Continuamente, informou que o cenário fiscal também 
passou a ser a maior fonte de volatilidade nos mercados 
nos últimos dias, devido principalmente a questões com o 
teto de gastos em 2022. Os pontos principais são 
relacionados aos precatórios: aumento devido à decisão 
do STF sobre ICMS, com custo estimado para 2022 de 
R$ 90 bilhões. Informou que, como medida para tentar 
conter o aumento de gastos está sendo cogitada a 
criação da PEC dos precatórios, que pretende reduzir 
esse custo no ano que vem. Fato que não é bem visto 
pelo mercado, pois interpretam como algo que eleva o 
risco de calote, o que prejudica ainda mais a imagem do 
Brasil, contribuindo para expectativas mais negativas. 
Além disso, há perspectiva de aumento no auxílio Brasil 
de ter o valor aumentado para R$ 300,00 (trezentos 
reais) ou R$ 400,00 (quatrocentos reais), gerando um 
custo estimado para 2022 de R$ 54 bilhões. Ademais, 
ressaltou que outras políticas que aumentam gastos 
podem surgir próximo da eleição. Enfatizou que essa 
situação do cenário político e fiscal explica o estresse 
vivenciado no mercado com resultados negativos na 
renda fixa e variável. Ato contínuo, comunicou que o 
fundo eleitoral foi aprovado na LDO no valor de R$ 5,7 
bilhões. E que, apesar deste assunto não ter um peso tão 
grande no orçamento quando comparado com os outros 
dois pontos mencionados anteriormente, influencia na 
sinalização para os mercados, pois indica que o 
congresso está pressionando o governo para ter mais 
gastos, o que reduz a confiança sobre o equilíbrio das 
contas públicas. Sobre a inflação no Brasil, informou que 
o IPCA acelerou ainda mais em julho, com alta de 0,96%. 
Tendo decorrido principalmente da revisão da bandeira 
tarifária de patamar 2 cobrada pela ANEEL em 52%, do 
aumento nos preços das passagens aéreas e dos preços 
relacionados ao setor de serviços. No acumulado em 12 
(doze) meses, o índice registra aumento de 8,99%. Sobre 
a inflação, noticiou que continua a ser uma fonte de 
preocupação no Brasil. Mencionou que o Comitê de 
Política Monetária (COPOM) aumentou novamente a 
taxa Selic em 1 ponto percentual em sua última reunião 
em agosto, passando-a para 5,25% e já adiantou que 
deve elevar a taxa de juros em mais 1 ponto percentual 
em seu próximo encontro. Finalizou apresentando em 
tela as expectativas do mercado segundo o relatório 
Focus, para 2021 e 2022, respectivamente: IPCA 7,05% 
e 3,90%; PIB 5,28% e 2,04%; Câmbio R$ 5,10 e R$ 5,20 
e Selic 7,5% a.a. e 7,5% a.a. Ao pedir a palavra, o gestor 
de recursos comentou sobre a preocupação diante do 
cenário macroeconômico, que impossibilita o alcance da 
meta atuarial, e que até mesmo um resultado próximo ao 
IPCA tem se mostrado difícil. GUSTAVO ANDREOTTI 
TUCKMANTEL, comentou que mesmo tendo a maior 
parte carteira do ISSM atrelada à inflação, não será 
possível alcançá-la, devido a toda exposição 
apresentada com relação à conjuntura econômica do 
país, o que tem ocasionado aumento do prêmio de juros 
futuro. E que no momento, a única recomendação seria 
proteger a carteira, aplicando em CDI e investimentos no 
exterior. Ao retomar a palavra, o gestor de recursos 
perguntou se há possibilidade do RPPS comprar títulos 
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públicos diretamente pelo leilão do Banco Central do 
Brasil. GUSTAVO ANDREOTTI TUCKMANTEL, falou 
que vai averiguar, mas que acredita que a compra precisa 
ser intermediada por uma corretora. Na oportunidade, 
comentou que é importante começar a acompanhar os 
títulos públicos, pois a taxa de retorno está ficando 
próxima da meta atuarial. E sendo assim, será uma forma 
de retirar volatilidade de uma parte da carteira e ter 
garantia de rentabilidade para um prazo mais longo. 
ACÁCIA CHAVES REIS, perguntou sobre qual o 
percentual adequado para iniciar as aplicações em títulos 
públicos. GUSTAVO ANDREOTTI TUCKMANTEL falou 
que inicialmente seriam compras de 2 a 3% da carteira. 
DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES comentou que 
acha prudente analisar a possibilidade de começar a 
investir em títulos públicos inicialmente com marcação na 
curva, para aproximar os resultados da meta atuarial. 
Dando prosseguimento a reunião, o gestor de recursos 
agradeceu a presença dos representantes da SMI 
CONSULTORIA, encerrando a participação dos mesmos 
na reunião. Ato contínuo, DIEGO SILVA DE SOUZA, 
solicitou a palavra para comunicar que o benchmark 
IBOVESPA caiu 12% em 52 dias e que é necessário uma 
atenção para esse ponto. O gestor de recursos falou que 
esta informação cessa a possibilidade de realocação em 
renda variável, pelo menos nesse segundo semestre, 
para não realizar perda nas transações. Em seguida, 
passou para o próximo item da pauta, b) atualização 
acerca do comportamento da carteira de 
investimentos, em posse do relatório de rentabilidade 
da carteira de investimentos, oriundo da SMI Consultoria, 
informou que a performance da carteira no mês de julho, 
cuja meta era de 1,41%, obteve rentabilidade negativa 
em 0,25%. Ressaltou que o comportamento da carteira 
não está vinculado a estratégias equivocadas por parte 
do Comitê de Investimentos, mas sim reflete o resultado 
global e nacional, conforme explicado pelos consultores 
da SMI, uma vez que todos os investimentos dentro do 
país, inclusive os de renda fixa ou estão performando 
negativamente ou aquém da meta atuarial e da inflação, 
o que impossibilita o atingimento da meta. Evidenciou 
que foi um mês com superávit financeiro na ordem de R$ 
2.563.638,77 (dois milhões, quinhentos e sessenta e três 
mil, seiscentos e trinta e oito reais e setenta e sete 
centavos). O presidente do Comitê de Investimentos, 
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, corroborou 
com as palavras do gestor de recursos e informou que o 
resultado negativo enfrentado no mês de julho, não 
acontecia desde fevereiro deste ano, quando a carteira 
rentabilizou em -1,01. Ou seja, -17% da meta alvo. 
Relatou que preocupações com o cenário político e fiscal, 
foram os principais fatores que influenciaram a carteira. A 
renda fixa foi fortemente influenciada pelas 
preocupações com a inflação brasileira. A renda variável 
foi negativamente afetada pelo cenário externo, em 
especial pelas preocupações com a variante delta e o 
ambiente regulatório chinês. Destarte, tanto a renda fixa, 
como a variável, contabilizaram perdas no mês de julho. 
Os fundos multimercados performaram um pouco menos 
de 10% em relação ao mês anterior. Os investimentos no 
exterior rentabilizaram positivamente, graças ao retorno 
da valorização da taxa de câmbio. No que concerne aos 
índices de risco da carteira, informou que no mês de julho 

permaneceram nos patamares estabelecidos na Política 
de Investimentos do ISSM para o ano vigente. A 
volatilidade anualizada apresentou 5,1% e VAR 8,39%. 
Continuamente, o gestor de recursos 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, informou que o Comitê de 
Investimentos tem seguido desde fevereiro de 2021 a 
estratégia de aplicar novos recursos em fundos de 
investimentos no exterior. E de acordo com o 
levantamento passado pela tesouraria do ISSM o 
patrimônio atual no artigo 9º-A III, gira em torno de 
R$9.966.201,71 (nove milhões, novecentos e sessenta e 
seis mil, duzentos e um reais e setenta e um centavo), 
que correspondem a 2,74% do PL e no artigo 9º -A, II R$ 
6.070.352,57 (seis milhões, setenta mil, trezentos e 
cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), 
correspondendo a 1,67% do PL. Dito isso, informou que 
ainda há margem para aplicar no exterior. 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 
significativas considerações dos membros e convidados, 
o gestor de recursos apresentou como proposta de 
movimentação: i) realocação do saldo existente nos 
fundos atrelados ao benchmark IRF-M1 para fundos com 
benchmark CDI; ii) realocação de R$ 9.000.000,00 (nove 
milhões de reais) do fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO 
E S T R AT É G I C A  R E N D A  F I X A ,  C N P J  n º  
23.215.097/0001-55 para fundos com benchmark CDI; 
iii) realocação de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e 
q u i n h e n t o s  m i l  r e a i s )  d o  f u n d o  B B  F I C  
PREVIDENCIÁRIO ALOCAÇÃO ATIVA, CNPJ nº 
25.078.994/0001-90 para fundos com benchmark CDI; 
iv) realocação de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e 
quinhentos mil reais) do fundo BRADESCO FIC 
ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA, CNPJ nº 
28.515.874/0001-09 para fundos com benchmark CDI; O 
que foi aprovado, por unanimidade, pelos membros do 
órgão colegiado. Sobre a movimentação dos 
investimentos ocorridos no mês anterior, o gestor de 
recursos informou que no mês de julho foi efetivada a 
aplicação aprovada na 30ª reunião extraordinária, 
ocorrida em 29/06/2021, no valor de R$2.000.000,00 
(dois milhões de reais) no fundo AXA WF 
FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC 
FIA IE, CNPJ nº 35.002.482/0001-01. Mencionou ainda, 
que a l iquidação do fundo FIC FI LP RF 
PREVIDENCIÁRIO CP, CNPJ nº 09.586.955/0001-47, 
ocorrida em 06/07/2021 culminou no ingresso de capital 
na ordem de R$ 2.099.718,34 (dois milhões, noventa e 
nove mil, setecentos e dezoito reais e trinta e quatro 
centavos), que foi creditado na conta do ISSM no dia 
12/07/2021 e em dação de pagamento o ISSM tornou-se 
cotista FUNDO PIATÃ FI RF PREVIDENCIÁRIO CP, 
CNPJ 09.613.226/0001-32, contando com 8.969.733,79 
cotas, que conforme consulta no site da CVM, o valor da 
cota em 07/07/2021 foi de R$ 0,661673, ou seja, um 
saldo contábil de R$ 5.935.303,67, totalizando assim um 
pagamento de R$ 8.035.022,01, valor superior às quotas 
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do FIC FI LP RF Previdenciário CP, CNPJ nº 
09.586.955/0001-47 declaradas no último DIPR. 
Salientou que a decisão da liquidação do fundo foi 
tomada visando evitar a perpetuação do pagamento de 
taxa de administração e, ainda, pelo motivo de que quase 
a totalidade dos ativos do fundo eram compostos por 
quotas do FUNDO PIATÃ FI RF PREVIDENCIÁRIO CP, 
CNPJ 09.613.226/0001-32. 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 agosto/2021 será 
efetuado com os recursos do benchmark CDI. Ato 
contínuo, passou 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 montante de R$2.000.000,00 (dois 
milhões de reais) em fundos enquadrados no artigo 9º-A, 
II, distribuídos entre o MS GLOBAL OPPORTUNITIES 
ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES 
INVESTIMENTO NO EXTERIOR,  CNPJ nº  
33.913.562/0001-85; AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL 
ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO 
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES 
INVESTIMENTO NO EXTERIOR,  CNPJ nº  
35.002.482/0001-01 e BB MULTIMERCADO GLOBAL 
SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR 
F U N D O  D E  I N V E S T I M E N T O ,  C N P J  n º  
17.413.636/0001-68; iv) o que exceder alocar em fundo 
com benchmark CDI. 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 dos representantes da SMI 
C O N S U LT O R I A ,  G U S TAV O  A N D R E O T T I  
TUCKMANTEL e RODRIGO MALHEIROS REMOR, 
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. 

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

SUPERINTENDENTE / GESTOR DE RECURSOS - 
MEMBRO NATO      

ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - 

MEMBRO NATO

CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS
MEMBRO / PRESIDENTE

DIEGO SILVA DE SOUZA
MEMBRO

DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES
MEMBRO

ISIS LOBO DE SOUZA
ASSESSORA ESPECIAL I - CONVIDADA

ACÁCIA CHAVES REIS
CHEFE DE GABINETE - CONVIDADA

ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA
   CHEFE DE GABINETE - CONVIDADA

MILENA TAVARES DO SACRAMENTO
SECRETÁRIA

ATA DA 38ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2021

                                 Realizada em 25/08/2021 

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 
Diego Silva de Souza 
Diego Rodrigues de Magalhães 

Convidados:
Acácia Chaves Reis – Chefe de gabinete da diretoria 
administrativa e financeira
Ana Clara Andrade de Almeida – Chefe de gabinete da 
diretoria da superintendência 
Isis Lobo de Souza – Assessora especial I

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

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

Reunião

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto 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 
Comp lemen ta r  n º  1644 /2020 ,  reun i ram-se  
extraordinariamente os membros do Comitê de 
Investimentos, sob a presidência do primeiro, CARLOS 
HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, DIEGO RODRIGUES 
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DE MAGALHÃES, DIEGO SILVA DE SOUZA, ERNÂNI 
BERNARDINO ALVES DE SENA e, PEDRO JORGE 
VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES com a 
participação dos seguintes convidados: ISIS LOBO DE 
SOUZA, assessora especial I, ACÁCIA CHAVES REIS, 
chefe de gabinete e ANA CLARA ANDRADE DE 
ALMEIDA, chefe de gabinete. A teor do art. 15 da Portaria 
n° 111/2019, após verificação do quórum legal para 
instalação, foi estabelecida a seguinte pauta: a) 
validação do Relatório de gestão de Investimentos de 
junho/2021; 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 para a 
palavra para o presidente do Comitê de Investimentos, 
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS tratar sobre 
o primeiro item da pauta, a) validação do Relatório de 
gestão de Investimentos de julho/2021, o qual 
informou que o referido relatório foi enviado previamente 
a todos os presentes através da plataforma de 
comunicação WhatsApp, para que pudessem analisar e 
pontuar eventuais inconsistências, bem como, propor 
ajustes. Dito isso, relatou que como o relatório é 
composto por itens que são debatidos exaustivamente 
durante as reuniões do Comitê de Investimentos, 
comunicou que em vez de efetuar a leitura em sua 
totalidade durante a reunião, enfatizaria os tópicos com 
maior relevância. Mencionou sobre as decisões tomadas 
pelo Comitê de Investimentos no mês de julho e sobre os 
fatos relevantes do mês, como por exemplo, a liquidação 
do fundo FIC FI LP RF PREVIDENCIÁRIO CP, CNPJ nº 
09.586.955/0001-47, ocorrida em 06/07/2021. O gestor 
de recursos solicitou a palavra para sugerir que fosse 
acrescentado na nota técnica do referido slide, que o 
ISSM assumiu a condição de cotista do fundo PIATÃ FI 
RF PREVIDENCIÁRIO CP, CNPJ 09.613.226/0001-32 
em razão da liquidação do fundo supramencionado ter se 
dado com parte do pagamento feita com a dação em 
pagamento de cotas do fundo PIATÃ. Sendo a única 
solução encontrada a fim de que não se perpetuasse a 
existência do fundo FIC FI LP RF PREVIDENCIÁRIO CP. 
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. Em seguida, passou para o próximo item da pauta, 
b) o que ocorrer, onde anunciou que haverá a 3ª reunião 
ordinária do Conselho Administrativo e Previdenciário no 
dia 26 de agosto de 2021 às 10h. Informou que o edital de 
convocação foi publicado no Diário Oficial do Município 
(DOM) nº 1733, de 20 de agosto de 2021. Comunicou que 
nesta reunião haverá assuntos inerentes aos 
investimentos e terá a participação de ERNÂNI 
BERNARDINO ALVES DE SENA que apresentará o 
Plano Plurianual (PPA), CARLOS HENRIQUE DA 
ROCHA SANTOS apresentará o relatório do segundo 
trimestre do Comitê de Investimentos, e ISIS LOBO DE 

SOUZA que abordará o novo regulamento do 
Credenciamento de Instituições financeiras e Fundos de 
investimentos. Aproveitou o ensejo para convidar os 
demais membros do Comitê de Investimentos a 
participarem como ouvintes da reunião. 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 / GESTOR DE RECURSOS - 
MEMBRO NATO      

ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - 

MEMBRO NATO

CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS
MEMBRO / PRESIDENTE

DIEGO SILVA DE SOUZA
MEMBRO

DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES
MEMBRO

ISIS LOBO DE SOUZA
ASSESSORA ESPECIAL I - CONVIDADA

ACÁCIA CHAVES REIS
CHEFE DE GABINETE - CONVIDADA

ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA
   CHEFE DE GABINETE - CONVIDADA

MILENA TAVARES DO SACRAMENTO
SECRETÁRIA

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0602/17 
CETREL / N° 015/2017 LIMPEC, PARA O PLANO DE 
GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS; 
CONTRATADA: CETREL S.A. OBJETO: acréscimo de 
25,00% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, em consonância com o Artigo 65, 
§ 1° da Lei n° 8.666/93. VALOR GLOBAL 
PROPORCIONAL: R$ 28.719,17 (vinte e oito mil 
setecentos e dezenove reais dezessete centavos), 
conforme tabela abaixo, para atender as demandas da 
empresa.
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Assinatura: 16/08/2021. ANTÔNIO ALDENE MOTA DE 
ALMEIDA – DIRETOR PRESIDENTE.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
DA LIMPEC

TERMO DE DISPENSA Nº. 009/2021; CONTRATADA: 
ANIVALDO VIANA CAMPOS. OBJETO: Contratação de 
empresa para fornecimento parcelado de materiais de 
expediente e gêneros alimentícios, para serem 
utilizados pelas unidades administrativas da LIMPEC. 
VALOR GLOBAL: R$47.044,30 (quarenta e sete mil 
quarenta e quatro reais e trinta centavos). 
Fundamentada no Art. 29, inciso II da Lei Federal nº 
13.303/2016. Data da RATIFICAÇÃO: 13/09/2021. 
ANTÔNIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA – DIRETOR 
PRESIDENTE.

EXTRATO DE CONTRATO DA LIMPEC

CONTRATO Nº.  0010/2021.  CONTRATADA: 
ANIVALDO VIANA CAMPOS. TERMO DE DISPENSA 
Nº. 009/2021. OBJETO: Contratação de empresa para 
fornecimento parcelado de materiais de expediente e 
gêneros alimentícios, para serem utilizados pelas 
unidades administrativas da LIMPEC. R$ 47.044,30 

     

(quarenta e sete mil quarenta e quatro reais e trinta 
centavos). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
2008; Elemento de Despesa: 33.90.30.03; Fonte de 
Recurso: 150000. ASSINATURA: 13/09/2021 – 
ANTÔNIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA – DIRETOR 
PRESIDENTE.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
DA LIMPEC

TERMO DE DISPENSA Nº. 008/2021; CONTRATADA: 
ANIVALDO VIANA CAMPOS. OBJETO: Contratação de 
empresa para fornecimento parcelado de materiais de 
limpeza, para serem utilizados pelas unidades 
administrativas da LIMPEC. VALOR GLOBAL: R$ 
46.120,20 (quarenta e seis mil cento e vinte reais e 
vinte centavos). Fundamentada no Art. 29, inciso II da 
Lei Federal nº 13.303/2016. Data da RATIFICAÇÃO: 
13/09/2021. ANTÔNIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA – 
DIRETOR PRESIDENTE.

EXTRATO DE CONTRATO DA LIMPEC

CONTRATO Nº.  0011/2021.  CONTRATADA: 
ANIVALDO VIANA CAMPOS. TERMO DE DISPENSA 
Nº. 008/2021. OBJETO: Contratação de empresa para 
fornecimento parcelado de materiais de limpeza, para 
serem utilizados pelas unidades administrativas da 
LIMPEC. R$ 46.120,20 (quarenta e seis mil cento e 
vinte reais e vinte centavos),. Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 2008; Elemento de Despesa: 
33.90.30.99; Fonte de Recurso: 150000. ASSINATURA: 
13/09/2021 – ANTÔNIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA – 
DIRETOR PRESIDENTE.
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