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RESOLVE

SUSPENDER, a pedido, a licença sem vencimentos, 
prorrogada através da portaria nº 4828/2019, concedida a 
servidora GABRIELA SOARES MENDES DA SILVA, 
matrícula 9862, ocupante do cargo de Agente 
Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria da Saúde, a 
partir de 24 de setembro de 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 23 DE SETEMBRO 
DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 777/2021
DE 27 DE SETEMBRO DE 2021

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

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  P rocesso  Admin i s t r a t i vo  n º  
01577.11.02.895.2021,

RESOLVE

PRORROGAR A LICENÇA SEM VENCIMENTOS 
concedida através da portaria nº 4207/2019 de 13 de 
setembro de 2019, a pedido do servidor GILCARLOS 
SILVA DOS SANTOS, matrícula nº 60650, ocupante do 
cargo de provimento efetivo/estatutário de ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO ,  lo tado na Secretar ia de 
Desenvolvimento Social e Cidadania-SEDES, pelo 
período de 24 (vinte e quatro) meses, a partir de 02 de 
outubro de 2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 27 DE SETEMBRO 
DE 2021.
 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

RENOILDES SANTOS OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

CIDADANIA

PORTARIA Nº 123/2021
DE 19 DE OUTUBRO DE 2021

O Secretário da Administração do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,

RESOLVE

Designar, os servidores, Atílio Rusciolelli Junior, Cad. 
834438, André Luiz Oliveira dos Anjos Cad. 833575 e 
Geilza Silva e Silva Cad. 832721, para sob a presidência 
do primeiro, fiscalizar a execução do Contrato n° 
0006/2021– IMPRENSA NACIONAL, firmado em 22 de 
janeiro de 2021, cujo o objeto Prestação de serviços de 
publicação no Diário Oficial da União de atos oficiais e 
demais matérias de interesse do(a) CONTRATANTE, 
conforme estabelecido no Decreto n.º 9.215, de 29 de 
novembro de 2017, publicado no DOU, Seção 1, de 30 de 
novembro de 2017, combinado com a Portaria n.º 283, de 
2 de outubro de 2018, publicada no DOU, Seção 1, de 3 
de outubro de 2018, alterações posteriores e demais 
cominações legais.

Publique-se e Cumpra–se                                                                                

CAMAÇARI-BA, EM 19 DE OUTUBRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA                                                      
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA 776/2021
DE 23 DE SETEMBRO DE 2021

                                                    

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

CONSIDERANDO as informações constantes nos autos 
do Processo Administrativo nº 01788.11.02.895.2021,
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N O T I F I C A Ç Ã O 

A Prefeitura Municipal de Camaçari, por intermédio da 
Secretaria Municipal da Fazenda, vem notificar o Sr. 
ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS, ex-Prefeito 
Municipal de Camaçari, a recolher o crédito de natureza 
não tributária referente a multa no valor de R$ 4.000,00 
(quatro mil e quinhentos reais), bem como, 
ressarcimento, com recursos pessoais, no valor de R$ 
73.318,55 (setenta e oito mil, trezentos e dezoito reais e 
cinquenta e cinco centavos), imputados pelo Tribunal de 
Contas dos Municípios do Estado da Bahia, por meio do 
Processo TCM Nº 07136e18, formalizada pelo Processo 
Administrativo nº 06926.18.08.425.2021.

A parte interessada deverá comparecer à Coordenadoria 
de Dívida Ativa deste Poder Público, situado na Rua 
Francisco Drumond, s/n, Centro Administrativo, 
Camaçari - BA, no prazo de 10 (dez) dias, para quitação 
do débito, ou apresentar o comprovante de pagamento, a 
contar da data da publicação, sob pena de inscrição em 
Divida Ativa.     

Maiores esclarecimentos devem ser obtidos por meio da 
Coordenadoria de Divida Ativa desta Secretaria da 
Fazenda ou pelos telefones (71) 3621-6721/3621-6709. 

Camaçari-BA, 13 de outubro de 2021.

GEISA SILVA NASCIMENTO COELHO
COORDENADORA DA DIVIDA ATIVA

NOTIFICAÇÃO PARA COMPARECIMENTO
  

Prezado Sr. ARNALDO COSTA JÚNIOR
  
Venho por meio da presente, notificar Vossa senhoria a 
comparecer na Coordenadoria Imobiliário, para tratar de 
assun tos  re l ac ionado  ao  p rocesso  de  n º  
06265.1.08.124.2020, isto porque, reside nos autos 
pedido de lançamento de inscrição para o Imposto 
Predial e territorial Urbano- IPTU, do imóvel localizado no 
setor 62, quadra 36, lote 1010, na Rua Tapui, S/N, no 
bairro de Monte Gordo. 
Sendo assim, será necessário a vossa presença para 
sanear a controvérsia apontada nos autos.
Pelo exposto, nesta oportunidade, solicitamos ainda, a 
apresentação do documento de propriedade do imóvel, 
ou atos equivalentes para a área descrita acima, de modo 
a promover melhor instrução do feito, no prazo de 10 dias, 

a contar da ciência.
A ausência do contribuinte no prazo apontado resultará 
no arquivamento do processo sem a resolução do mérito.
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos 
através dos contatos abaixo relacionados.

Camaçari-BA, 20 de outubro de 2020.

Atenciosamente, 

LUCIANO DO NASCIMENTO COSTA
COORDENADOR DE TRIBUTAÇÃO

 

PORTARIA Nº 172/2021
DE 18 DE OUTUBRO DE 2021

A Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no exercício da competência que lhe foi delegada 
pelo Decreto de 04 de janeiro de 2021 e pelo que confere 
a Lei Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008, Resolução 
CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, Resolução 
CEPRAM nº 4.327, de 31/10/2013, alterada pela 
Resolução CEPRAM nº 4.420, de 27 de novembro de 
2015, e Resolução CEPRAM nº 4.579, de 06 de março de 
2018, no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 01445.22.09.461.2021, de 07 
de julho de 2021, 

RESOLVE

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 02 (dois) anos, à 
empresa COSTA DE AREMBEPE INCORPORAÇÕES 
SPE LTDA, CNPJ sob o nº 41.944.312/0001-30, com 
sede na Av. Santos Dumont, 3257, Sala 6, Recreio de 
Ipitanga, Lauro de Freitas-BA, CEP 42.700-170, para 
implantação de empreendimento urbaníst ico 
uniresidencial e comercial composto por 02 
Condomínios (Residencial Costa de Arembepe), cada 
um com área de 40.000,00m², e uma Área Comercial de 
3.011,98m², contendo 80 lotes cada, com área total de 
112.333,33m², localizado no lugar denominado, Área 01, 
desmembrada da Faz. Caratingui, Arembepe, Distrito de 
Abrantes ,  Camaçar i -BA,  coordenadas UTM 
(Sirgas2000): V1.589248,17, 8592313,20; V2. 
589091,39, 8592433,58; V3. 588730,99, 8591955,01; 
V4. 588527,05, 8591683,81; V5. 589077,17, 
8591509,15; V6. 588880,24, 8591822,10; V7. 
588928,50, 8591585,51, inserido na Macrozona Urbana 
– CA-ZU.2, nas Zona de Expansão Controlada – ZEC.3 
(maior porção) e Zona Rural de Coqueiros de Arembepe – 
CA-ZR.4 (menor porção), conforme Lei Municipal Nº. 
866, de 11 de janeiro de 2008 e lei Municipal Nº 913 de 03 
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de setembro de 2008, mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I- 
cumprir os padrões de proteção ao meio ambiente e de 
segurança; II- na fase de obra, executar as seguintes 
ações: a) segregar os resíduos gerados, incluindo bota-
fora e entulho, e destiná-los para unidade de 
reaproveitamento credenciada, sendo vedado o seu 
lançamento nos corpos d'água e/ou em qualquer outro 
local não licenciado, conforme estabelecido pela 
Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002, com suas 
alterações posteriores, e apresentar à SEDUR o contrato 
de recepção de resíduo firmado com empresa 
c redenc iada ,  acompanhado  do  A l va rá  de  
Funcionamento e Licença Ambiental dessa empresa. 
Prazo: 60 (sessenta) dias; b) armazenar em embalagens 
apropriadas os resíduos sólidos de origem doméstica 
gerados no canteiro de obra, para coleta da Secretaria de 
Serviços Públicos - SESP; c) fazer a manutenção 
contínua dos sanitários do canteiro de obras e destinar os 
efluentes gerados para a estação da EMBASA, devendo 
apresentar o contrato firmado com a EMBASA para 
recepção desse efluente. Prazo: 60 (sessenta) dias; d) 
comprovar o recebimento de efluente por parte da 
EMBASA. Prazo: a cada 6 (seis) meses; e) adquirir 
apenas insumos, substâncias minerais, madeira etc, 
proveniente de local e fornecedor licenciados, devendo 
apresentar à SEDUR notas fiscais junto ao Relatório de 
Cumprimento de Condicionantes; f) não armazenar nem 
manusear produtos perigosos no local da obra; g) não 
fazer a manutenção e/ou abastecimento de máquinas e 
veículos na obra; h) armazenar os insumos da obra em 
local coberto de forma a evitar o carreamento dos 
mesmos para os canais de drenagem; i) atender aos 
padrões de emissão de gases e particulados 
estabelecidos para os sistemas de escapamento dos 
veículos e máquinas utilizados no empreendimento; j) 
disponibilizar equipamentos de proteção individual – EPI 
aos funcionários da obra, conforme Norma 
Regulamentadora nº 006/78 do Ministério do Trabalho e 
atualizações posteriores, e fiscalizar o uso obrigatório 
dos mesmos; k) promover atividade de Educação 
Ambiental com os funcionários, visando a aplicação dos 
planos apresentados; l) fazer o Acompanhamento 
Técnico da Obra – ATO a fim de assegurar o atendimento 
da lei e aplicação das normas; m) umedecer a praça de 
obra a fim de evitar a emissão de poeira e particulados; n) 
remover na conclusão do empreendimento todas as 
instalações do canteiro de obras e recuperar as áreas 
atingidas pelas instalações; I I I-  cumprir os 
condicionantes da Autorização de Supressão Vegetação 
– ASV, em relaçãoa preservação e a compensação de 
área de vegetação em estágio médio de regeneração; IV- 
para a drenagem de águas pluviais: a) atender as 
condições do projeto aprovado; b) buscar a parceria com 
a SEINFRA na execução do projeto; V- para o 
esgotamento sanitário: a) atender as normas técnicas 
construtivas, de segurança e operacionais; b) enquadrar 
o projeto às NBR 7229/1993, 8160/19999 e 13969/1997; 
c) submeter o projeto à análise e aprovação da Empresa 
Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA. Prazo: 
60 (sessenta) dias; d) entroncar na rede da EMBASA, 
com a viabilidade dessa empresa, quando a essa rede 
estiver disponível na região; e) é vedado o lançamento de 

efluente na rede de drenagem de águas pluviais; VI- em 
relação ao projeto paisagístico: a) apresentar projeto 
paisagístico, conforme orientações da CLA, para 
aprovação e posterior execução. Prazo 30 (Trinta) dias; 
b) atender os requisitos do projeto aprovado; c) 
apresentar relatório de implantação para emissão do 
alvará de Habite-se; VII- priorizar a contratação de mão 
de obra local; VIII- atender aos parâmetros 
urbanísticos/ambientais vigentes e demais disposições 
contidas nas normas e regulamentos administrativos 
deste Município, conforme estabelecido na Análise de 
Orientação Prévia - AOP de Projeto nº 027/2021 de 
17.06.2021 (Processo nº 01891.22.09.002.2020), 
emitida por esta SEDUR; IX- atender as condições das 
viabilidades emitidas pelas Concessionárias das 
infraestruturas existentes; X- apresentar à SEDUR: a) 
outorga do INEMA em caso de capitação e utilização de 
água de fontes naturais ou realização de obra em corpo 
hídrico. Prazo: 90 (noventa) dias; b) Programa de 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção Civil – PCMAT. Prazo: 30 (trinta) dias; c) 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - 
PCMSO. Prazo: 30 (trinta) dias; d) Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, acompanhado 
da ART do responsável. Prazo: 30 (trinta) dias; XI- 
respeitar a Área de Preservação Permanente (APP), 
conforme Art. 51 da Lei nº913/2008; XII- recorrer aos 
laudos geológicos para auxiliar na implantação do 
empreendimento; XIII- requerer previamente à SEDUR, 
a competente licença para alteração que venha a ocorrer 
no projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal nº 
913/2008, de 03/09/2008.
 
Art. 2.º Esta Licença refere-se a análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das 
outras instâncias no âmbito federal, estadual ou 
municipal, quando couber, para que a mesma alcance 
seus efeitos legais.

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA.

Art. 4.º É considerada infração ambiental passível de 
multa e revogação da licença ambiental descumprir os 
prazos para o atendimento de condicionantes, conforme 
Decreto Estadual n° 14.024/2012 e suas alterações.

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

G A B I N E T E  D A  S E C R E T A R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 18 DE OUTUBRO DE 2021.
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CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO
DIRETOR DO MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 176/2021
20 DE OUTUBRO DE 2021

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que 
lhe foi delegada pelo Decreto de 04 de janeiro de 2021 e 
pelo o que confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de 
setembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 
de outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM 
n° 4.420, de 27 de dezembro de 2015 e Resolução 
CEPRAM n° 4.579, de 06 de março de 2018, e Resolução 
CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, no que 
couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 01510.22.09.829.2021, de 28 de 
abril de 2021, 

RESOLVE

Art.  1.º  -  Conceder AUTORIZAÇÃO PARA 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, válida pelo prazo de 01 
( u m )  a n o ,  à  C O S T A  D E  A R E M B E P E  
INCORPORAÇÕES SPE LTDA, inscrita no CNPJ sob 
Nº 41.944.312/0001-30, com sede na Avenida Santos 
Dumont 3257 sala 06, Recreio de Ipitanga, Lauro de 
Freitas / BA, para implantação de empreendimento 
do tipo Condomínio Urbanístico Residencial Costa 
de Arembepe, localizado nas Área 01 desmembrada 
da Fazenda Carantingui, com acesso pela Via de 
Penetração, km 28 da BA099, Arembepe. Distrito de 
Abrantes, Município de Camaçari, Estado da Bahia, 
situada na poligonal da Zona de Expansão 
Controlada – ZEC 3 em maior parte e na Zona Rural de 
Coqueiros de Arembepe, me menor parte, Macrozona 
Urbana do Capivara – AB. ZU.7, conforme Lei 
Municipal nº 866, de 11/01/2008, região de domínio do 
Bioma Mata Atlântica, em uma área de 112.333,33 m², 
composto por 02 condomínios, cada um com 40.000 
m² e 80 frações ideais privativas, área comercial, área 
verde pública, vias de acesso, Área de Preservação 
Permanente – APP e área alagável, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes:  I – realizar a atividade de supressão 
da vegetação com equipe técnica capacitada e 
obedecendo medidas de segurança, portando cópia da 
Autorização para Supressão da Vegetação e Licença 
Ambiental Simplificada; II – a supressão de vegetação 
somente poderá ser executada na área de implantação 
efetiva do condomínio, delimitada pelos vértices das 
coordenadas UTM (Long/ Lat), Zona 24 S, no 
SIRGAS2000: 8.592.315/ 589.249, 8.591.933/ 588.960, 
8.592.070/ 588.818 e 8.592.432/ 589.090, devendo as 
áreas das frações ideais permanecer com a vegetação 
nativa até aprovação de projeto para 

cada fração ideal; III – exclui-se dessa Autorização a 
vegetação localizada nas Áreas de Preservação 
Permanente – APP, áreas alagáveis, a vegetação em 
estágio médio de Mata Atlântica das áreas verdes 03, 09, 
10 e 11 e a vegetação das áreas verdes 8, 13 e 14  do 
empreendimento, que deverão ser sinalizadas, com fita 
zebrada, antes do início e durante as atividades; VI – a 
vegetação das demais áreas verdes somente deverá ser 
suprimida na área onde efetivamente serão implantados 
as edificações de apoio dos condomínios, devendo a 
vegetação permanente ser sinalizada, com fita zebrada, 
antes do início e durante as atividades; V - apresentar, no 
prazo de 30 (trinta) dias o Plano de Manejo da Fauna 
Silvestre, com detalhamento das atividades de 
afugentamento, salvamento, monitoramento e 
conservação da fauna, para todas as fases de 
implantação do empreendimento, para aprovação, antes 
de qualquer intervenção na área objeto de supressão de 
vegetação; VI - executar, Plano de Manejo da Fauna 
Silvestre, com equipe técnica capacitada e habilitada, 
incluindo seu manejo e transporte, quando necessário, 
previamente e durante a supressão da vegetação, 
orientando o deslocamento da fauna para as áreas 
proteg idas próx imas a área,  garant indo o 
encaminhamento adequado dos indivíduos afetados, 
conforme plano aprovado; VII - gerenciar a 
movimentação de máquinas, veículos e pessoas nas 
operações de supressão de vegetação no sentido de 
minimizar os impactos causados a fauna; VIII - verificar, 
antes do início das obras, a existência de ninhos ativos e 
árvores ocas e mortas que abrigarem animais, só 
efetuando a supressão da vegetação após a eclosão dos 
ovos e abandono dos mesmos; IX - implantar um centro 
de primeiros socorros no empreendimento, de modo a 
garantir o atendimento eficaz em caso de acidentes de 
trabalho, inclusive com serpentes peçonhentas, durante 
as obras, mantendo estoque de soro antibotrópico, 
antielapídico ou antiofídico; X - executar o Programa de 
Monitoramento e Conservação da Fauna na área de 
influência do empreendimento, durante as fases de 
implantação e durante todo período de operação do 
empreendimento; XI– apresentar, no prazo de 30 (trinta) 
dias, levantamento das espécies arbustivas e herbáceas 
com avaliação do potencial paisagístico das espécies, e 
utilizá-las no projeto paisagístico do empreendimento, na 
recomposição florestal da APP e na produção de mudas; 
XII – implantar o paisagismo, aprovado pela CLA/ 
SEDUR, incorporando e priorizando o uso de espécies 
nativas resgatadas da vegetação suprimida da área do 
empreendimento; XIII - empilhar e acomodar na área do 
empreendimento as toras e lenhas nos limites do imóvel, 
proceder a cubagem rigorosa e procurar orientação da 
CPA/SEDUR sobre o destino a ser dado ao material; XIV - 
acomodar o subproduto da supressão e a serapilheira, 
em área adequada para processamento em composto 
vegetal orgânico e utilizar, posteriormente, no 
enriquecimento do solo das áreas verdes, na 
recomposição florestal da APP e na execução do projeto 
de paisagismo; XV – apresentar, no prazo de 30 (trinta) 
dias, para aprovação, e executar Plano de resgate da 
flora, antes e durante a supressão, com equipe técnica 
capacitada, visando resgatar as espécies arbóreas, 
arbustivas e herbáceas adequadas para serem utilizadas 
no projeto paisagístico, na recomposição florestal da APP 
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e na produção de mudas; XVI - apresentar, no prazo de 
30 (trinta) dias, para aprovação, e executar Plano de 
recomposição florestal da APP do empreendimento, 
utilizando as espécies de ocorrência local e 
principalmente os indivíduos vegetais resgatados da 
supressão da vegetação; XVII – realizar transplantio 
direto dos indivíduos vegetais com cerca de 0,50 m à 
1,20m das espécies Clusia nemorosa, Andira fraxinifolia, 
Protium heptaphyllum, Myrcia sp., Tapirira guianensis, 
Ingá capitata, Eugenia sp., Emmotum affine, Anacardium 
occidentale, Byrsonima blanchetiana, Eremanthus 
brasiliensis,  e outras arbustivas indicadas no 
levantamento florístico, para a APP do empreendimento, 
apresentando o re la tór io  com informações 
georreferenciadas dos indivíduos transplantados; XVIII – 
produzir 7.000 mudas de árvores de espécies nativas 
autóctones em viveiro temporário a ser instalado no local 
e destiná-las conforme especificações indicadas pela 
CPA / SEDUR; XIX - apresentar relatórios de 
acompanhamento da produção de mudas a cada 2 (dois) 
meses, conforme especificações da CPA/ SEDUR e 
garantir a entrega das mudas produzidas na altura e 
condições adequadas; XX - plantar 2.000 (duas mil) 
mudas, das mudas produzidas, em local e 
especificações indicados pela CPA / SEDUR; XXI – 
coletar e entrega à CPA 600 (seiscentas) sementes das 
espéc ies  Abarema coch l iacarpos ,  Cupan ia  
impressinervia, Xylopia sp e, Eschweilera ovata para 
utilização em projetos de educação ambiental; XXII -  
realizar a compensação ambiental, equivalente a 

, na poligonal formada pelas coordenadas UTM 
(Long/ Lat), Fuso 24L, no SIRGAS2000, 8.592.837/ 
588.274,  8.592.895/ 588.198, 8.592.805/ 588.135 e 
8.592.754/ 588.209, cumprindo o disposto no Art. 17 da 
Lei Federal n° 11.428/2006, sendo área parcial do imóvel 
com matrícula 38.068 no Cartório de Registro de imóveis, 
2° Ofício – Comarca de Camaçari; XXIII - constituir 
Servidão Ambiental Perpétua para a área de 
compensação ambiental, com a devida averbação, no 
prazo de 120 (cento e vinte) dias na matrícula do imóvel 
no registro do Cartório competente; XXIV - contemplar no 
projeto de sinalização das obras informações 
preventivas e de advertência aliadas aos dispositivos de 
controle de velocidade, bem como de preservação e 
identi f icação da fauna e f lora na área do 
empreendimento; XXV – desenvolver material educativo 
sobre a importância da conservação da fauna e flora local 
para distribuir na comercialização das frações ideais; 
XXVI – delimitar, temporariamente, enquanto durar a 
obra, as áreas verdes, áreas alagáveis e a APP, antes de 
qualquer intervenção na área; XXVII – delimitar, com 
implantação de cerca e sinalização, conforme 
especificações da CPA, as bordas externas das áreas 
verdes com vegetação protegida, a área de 
compensação ambiental e a APP; XXVIII – não ocupar 
nem modificar Área de Preservação Permanente – APP, 
sendo vedado edificar, instalar equipamento e/ou 
materiais, desmatar e/ou causar qualquer tipo de dano 
conforme legislação vigente; XXIX - respeitar as Áreas de 
Preservação Permanente - APP, de acordo com o Art. 51 
da Lei Municipal n° 913/2008; XXX - manter à disposição 
da SEDUR relatório semestral sobre o andamento das 
atividades e outras ações referentes ao projeto, 
acompanhado de ART de profissional habilitado; XXXI – 

1 (um) 
ha

cadastrar no Registro Imobiliário, junto ao cadastramento 
do empreendimento, as áreas verdes 03, 09, 10 e 11 do 
empreendimento como área de vegetação protegida e 
apresentar registro à CLA/ SEDUR; XXXII – dar ciência do 
início dos trabalhos de manejo e afugentamento de fauna, 
resgate da flora e supressão da vegetação à CLA/SEDUR, 
com antecedência mínima de 10 dias; XXXIII – atender aos 
parâmetros urbanísticos/ambientais vigentes e demais 
disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste Município, conforme estabelecido na 
Análise de Orientação Prévia de Projeto Nº 027/2021 de 
17.06.2021, emit ida através do Processo nº 
01891.22.09.002.2020, por esta SEDUR;  XXXIV - após o 
término das atividades de supressão, deverá ser 
encaminhado à CLA/SEDUR, no prazo de 30 (trinta) dias, 
relatório conclusivo sobre as atividades realizadas, 
contendo registros fotográficos da vegetação efetivamente 
suprimida, sinal ização das áreas protegidas, 
comprovação da utilização do material vegetal, da 
destinação do material lenhoso, da afugentamento da 
fauna e do resgate da flora.      

Art. 2° - O rendimento de material lenhoso total foi 
estimado 135,12 m³;

Art. 3º – Esta Autorização está vinculada a Licença 
Ambiental Simplificada emitida mediante a Portaria 
172/2021;

Art. 4º - Os produtos e subprodutos originados de 
atividade autorizada deverão ser aproveitados, conforme 
estabelecido no Art. 115 da Lei Nº 10.431/2006, 
sujeitando-se o transporte ao Art. 144 da mesma.

Art. 5° - É considerada infração ambiental passível de 
multa e revogação da autorização ambiental descumprir 
os prazos para o atendimento de condicionantes, 
conforme Decreto Estadual n° 14.024/2012 e suas 
alterações.

Art. 6° - Esta Autorização, bem como, cópias dos 
documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes 
acima citados, deverão ser mantidos disponíveis à 
fiscalização da SEDUR.

Art. 7º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 20 DE 
OUTUBRO DE 2021.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO 

DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE
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TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO

FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
C A M A Ç A R I  E  V A L E  V E R D E  
E M P R E E N D I M E N T O S  E  
PA R T I C I PA Ç Õ E S  LT D A ,  C O M  
CONCESSÕES MÚTUAS, NA FORMA 
ABAIXO.

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
14.109.763/0001-80, com sede à Rua Francisco 
Drumond, s/nº, Centro Administrativo, Camaçari, Estado 
da Bahia, doravante denominado simplesmente 
COMPROMITENTE, neste ato representado por seu 
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 
- SEDUR, GENIVAL SEIXAS GRAÇA e, do outro lado, 
V A L E  V E R D E  E M P R E E N D I M E N T O S  E  
PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ n°13.262.837/0001-50, com 
sede na Avenida Tacredo Neves, 620, salas 3303 e 3305, 
Caminho da Árvores, Salvador-BA, CEP 41820-020, 
neste ato representado por sua sócia-administradora, 
SONIARA MOURA DE GÓES PETTINATI, adiante 
denominado COMPROMISSÁRIO.

CONSIDERANDO que a SEDUR é o órgão responsável 
pela gestão da política urbana do Município de Camaçari 
- Ba, nos termos da Lei Complementar n° 913, de 03 de 
setembro de 2008;

CONSIDERANDO que o Município está realizando obras 
de infraestrutura para a duplicação do Viaduto do 
Trabalhador, prevista no Decreto nº 6.916, de 10 de 
agosto de 2018, com construção de 04 alças e uma série 
de outras intervenções urbanísticas e viárias que buscam 
a melhoria da qualidade viária do Município de Camaçari, 
sobretudo no principal acesso à sede do Município;

CONSIDERANDO que a projeção da Alça 03 afeta parte 
de área de terra da Quadra 38 do Loteamento Jardim 
Limoeiro, Matrícula 3032 do 2º Oficio de Registro de 
Imóveis e Hipotecas de Camaçari e Cadastro Imobiliário 
M u n i c i p a l  n °  3 11 0 9 ,  d e  p r o p r i e d a d e  d o  
COMPROMISSÁRIO;

CONSIDERANDO o interesse público evidente em se 
buscar meios de utilizar a área afetada de forma menos 
onerosa à Administração;

CONSIDERANDO a possibilidade técnica e jurídica para 
que o COMPROMISSÁRIO doe ao Município a área a ser 
afetada pela obra, podendo o Município manter os 
parâmetros urbanísticos vigentes antes da intervenção 
sem qualquer prejuízo urbanístico ou ao interesse 
público;

RESOLVEM celebrar, na forma da legislação em vigor, o 
presente TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO, nos 
a u t o s  d o  p r o c e s s o  a d m i n i s t r a t i v o  

00110.22.09.151.2020, mediante as Cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente TERMO DE ACORDO E 
COMPROMISSO a doação de fração de área do terreno 
localizado na Quadra 38 do Loteamento Jardim Limoeiro, 
Matrícula n° 3032 e Cadastro Imobiliário n° 31109 para o 
Município de Camaçari, mediante a consequente 
contrapartida do Município no que tange a regras e 
parâmetros urbanísticos aplicáveis ao lote do 
COMPROMISSÁRIO na forma prevista neste TAC, 
conforme ART BA20180002316 e Memorial Descritivo, 
ambos em anexo, e conforme planta de localização 
abaixo, onde a área preenchida do lote representa a área 
a ser desmembrada para doação ao Município:

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS 
PARTES

Para a consecução dos objetivos deste TERMO DE 
ACORDO E COMPROMISSO, as partes comprometem-
se a:

I – DAS OBRIGAÇÕES DO COMPROMISSÁRIO:

a) Co labo ra r  com o  Mun ic íp io  pa ra  o  
2desmembramento de 543,00 m  do terreno da 

Quadra 38 do Loteamento Jardim Limoeiro, de 
Cadastro Imobiliário n° 31109, contendo 

2 15.550,00 m segundo matrícula 3032 do 2º Oficio 
de Registro de Imóveis e Hipotecas de Camaçari, 
ficando o Lote remanescente com área de 

215.007,00 m

b) Firmar o Termo de Doação ao Município, ou 
expediente equivalente, da área desmembrada 

2de 543,00 m  em favor do Município;

c) C o n c e d e r  a  i m e d i a t a  p o s s e  d o  
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COMPROMITENTE à área a ser doada para fins 
de continuidade das obras de infraestrutura 
ind icadas neste  Termo de Acordo e  
Compromisso;

d) Não criar qualquer tipo de embaraço ao uso da 
área a ser doada ou aos atos administrativos 
n e c e s s á r i o s  p a r a  c o n c l u s ã o  d o  
desmembramento e doação da área ao 
Município.

II – DAS OBRIGAÇÕES DA COMPROMITENTE:

a) Empossado da área a ser doada, deverá o 
Município, no ato de futura aprovação de 
empreendimento no imóvel de cadastro 
imobiliário 31109, da Quadra 38 do Loteamento 
Jardim Limoeiro, adotar os parâmetros 
urbanísticos considerando a totalidade do lote 

2original, isto é, 15.550,00 m , e não o Lote 
resultante após o desmembramento;

b) Os parâmetros técnicos a que se refere a alínea 
anterior, ficam assim definida:

Gabarito: Livre
Coeficiente Básico: 2,40: 37.320,00m²
Coeficiente Máximo: 4,00: 62.200,00m²
Coeficiente Mínimo (Para caracterizar 
subutilização): 0,30: 4.665,00m²
Para Uso Uniresidencial: 

Taxa de Ocupação Máxima: 50%: 
7.775,00m² 

Taxa de Permeabilidade Mínima: 50%: 
7.775,00m²

Recuo Frontal Mínimo: 5,00m (a ser 
contato do lote original)

Recuos Laterais e de Fundo Mínimos: 
1,50m

Para Uso Pluriresidencial: 
Taxa de Ocupação Máxima: 50%: 7.775,00m²
Taxa de Permeabilidade Mínima: 50%: 7.775,00m²
Recuo Frontal Mínimo: 6,00m (a ser contato do lote 
original)
Recuos Laterais e de Fundo Mínimos: 2,50m 

Para Uso Comercial/Serviço/Misto: 
Taxa de Ocupação Máxima: 60%: 9.330,00m²
Taxa de Permeabilidade Mínima: 40%: 6.220,00m²
Recuo Frontal Mínimo: 6,00m (a ser contato do lote 
original)
Recuos Laterais e de Fundo Mínimos: 2,00m

Para Uso Institucional: 
Taxa de Ocupação Máxima: 50%: 7.775,00m²
Taxa de Permeabilidade Mínima: 50%: 7.775,00m²
Recuo Frontal Mínimo: 10,00m (a ser contato do lote 
original)
Recuos Laterais e de Fundo Mínimos: 2,50m

Para Uso Industrial: 

Taxa de Ocupação Máxima: 50%: 7.775,00m²
Taxa de Permeabilidade Mínima: 50%: 7.775,00m² 
Recuo Frontal Mínimo: 10,00m (a ser contato do lote 
original)
Recuos Laterais e de Fundo Mínimos: 2,50m

c) R e a l i z a r ,  s e m  c u s t o s  p a r a  o  
COMPROMISSÁRIO, os atos necessários o 

2desmembramento da área de 543,00 m  do terreno total 
Quadra 38 do Loteamento Jardim Limoeiro na forma 
definida na Cláusula Segunda, I, “a” deste Termo;

d) Reconstruir, no menor tempo possível, o muro 
frontal da área remanescente, sem nenhum custo 
adicional para o COMPROMISSÁRIO.

e) Elaborar e pactuar o competente Termo de 
Doação da área desmembrada e posterior criação de 
Matrícula específica para a municipalidade, se for o 
caso; 

f) Utilizar parâmetros mais favoráveis ao 
COMPROMISSÁRIO, a pedido deste, se vigentes outros 
parâmetros à época do requerimento de construção;

g) Atualizar o cadastro imobiliário para fins de 
tributação.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS PENALIDADES EM 
CASO DE INADIMPLENCIA

O não cumprimento pelo COMPROMISSÁRIO das 
obrigações, condições estabelecidas na Cláusula 
Segunda ensejará a rescisão do presente TERMO DE 
ACORDO E COMPROMISSO ou a execução 
extrajudicial do presente TAC, com cobranças das custas 
e  e v e n t u a i s  h o n o r á r i o s  s u p o r t a d o s  p e l o  
COMPROMITENTE.

Parágrafo único: A eventual inobservância pelo 
COMPROMISSÁRIO ,  de qualquer  condição 
estabelecida no presente TERMO DE ACORDO E 
COMPROMISSO, resultante de caso fortuito ou força 
maior, na forma do art. 393 do Código Civil Brasileiro, 
deverá ser imediatamente comunicada e justificada ao 
COMPROMITENTE, que poderá fixar novas condições e 
prazo para adimplemento da obrigação, formalizando 
este ato através de dispositivo apropriado, que passará a 
compor este TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO e 
ao qual se dará publicidade.
CLÁUSULA QUARTA – DA EFICÁCIA DO TAC

O presente TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO 
terá eficácia de título executivo extrajudicial, na forma do 
artigo 5º, § 6º, da Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 
1985, com a redação que lhe foi dada pela Lei Federal nº 
8.078, de 11 de setembro 1990.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO 
terá início a partir da data da assinatura pelas partes e 
considerar-se-á encerrado após o cumprimento pelo 
COMPROMISSÁRIO das obrigações assumidas na 
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Cláusula Segunda. 
CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

Para dirimir as dúvidas e conflitos oriundos deste TERMO 
DE ACORDO E COMPROMISSO, fica eleito o Foro da 
Comarca de Camaçari - BA, com renúncia de qualquer 
outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E por estarem assim certos e ajustados, firmam o 
presente TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO, em 
02 (duas) vias de igual teor, forma e idêntico conteúdo 
jurídico, na presença das testemunhas abaixo assinadas 
e identificadas, para um só efeito, dando tudo por bom, 
firme e valioso.

Município de Camaçari-BA, 23 de janeiro de 2020.

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
GENIVAL SEIXAS GRAÇA - Secretário de 

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de 
Camaçari/BA

COMPROMITENTE

VALE VERDE EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA

SONIARA MOURA DE GÓES PETTINATI – 
Administradora

COMPROMISSÁRIO

ATA DE JULGAMENTO 

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, 
na sessão ocorrida dia 29/07/2021, decidiu por 
unanimidade pela IMPROCEDÊNCIA do auto de 
infração nº 0000730/2020, e pela PROCEDÊNCIA  da 
defesa apresentada referente ao Processo nº 
00472.22.09.101.2020.

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 05/10/2021, decidiu por 
unanimidade pela PROCEDÊNCIA do Auto de Infração 
nº 0002629 referente ao Processo Fiscal nº 
00800.22.09.865.2020.

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 14/10/2021, decidiu por 
unanimidade pela PROCEDÊNCIA dos Autos de 
Infrações nº 0001757, 0001766, 0001765, referente ao 
Processo Fiscal nº 00710.22.09.865.2021.

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 14/10/2021, decidiu por 
unanimidade pela PROCEDÊNCIA do Auto de Infração 
nº 0002601, referente ao Processo Fiscal nº 
02482.22.09.865.2019

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 14/10/2021, decidiu por 
unanimidade pela PROCEDÊNCIA do Auto de Infração 
nº 0002627, referente ao Processo Fiscal nº 
01758.22.09.865.2019

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACÊDO
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0222/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto Registro de Preço para 
o fornecimento de Fogos de Artifícios e serviço de 
montagem, execução e desmontagem de Show 
Pirotécnico, para atender os eventos realizados e 
apoiados pela Administração pública incluindo os 
Festejos do réveillon 2021 no município. Acolhimento: 
03/11/2021 a partir das 08h00min; Abertura: 04/11/2021, 
às 09h00min; Disputa: 04/11/2021, às 10h00min. 
( H o r á r i o  B r a s í l i a ) .   E d i t a l / I n f o r m a ç õ e s :  
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www.licitacoes-e.com.br.  Licitação n.º: 899129. Tel.: 
(71) 3621-6880. Aricele Guimarães Machado Oliveira – 
Pregoeira da COMPEL.

PREGÃO N.º 0248/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de preços para 
aquisição de papel grau cirúrgico, para atender as 
Unidades de Saúde do município. Acolhimento: 
04/11/2021 a partir das 08h00min; Abertura: 05/11/2021, 
às 08h30min; Disputa: 05/11/2021, às 11h00min. 
(Horário Brasília) Edital/Informações: www.licitacoes-
e.com.br. Tel.: (71) 3621-6776/6880 – Vanuzia da Silva 
Guedes – Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - A Secretaria da 
Administração de Camaçari, no uso de suas atribuições, 
homologa o PREGÃO N.º 193/2021 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL - Registro de preço para aquisição de material 
de consumo (açúcar) para futuras contratações de 
acordo com a necessidade e conveniência da 
administração municipal, a licitante elencada abaixo:

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 13/10/2021. HELDER 
A L M E I D A D E  S O U Z A -  S E C R E TA R I O  D A 
ADMINISTRAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0426/2021 – 
PREGÃO N.º 193/2021 (ELETRÔNICO) - COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de material 
de consumo (açúcar) para futuras contratações de 
acordo com a necessidade e conveniência da 
a d m i n i s t r a ç ã o  m u n i c i p a l .   
FORNECEDOR: SUPRIMAIS ATACADISTA LTDA, 
conforme descrito abaixo:

DATA DA ASSINATURA: 13/10/2021. HELDER 
A L M E I D A D E  S O U Z A -  S E C R E T Á R I O  D A 
ADMINISTRAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS

P R O M I T E N T E

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
088/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A EMPRESA LARCLEAN SAÚDE 
AMBIENTAL LTDA. DO OBJETO: Este Termo Aditivo 
tem por finalidade, alterar a Cláusula Terceira - DO 
PREÇO do contrato 088/2018, cujo objeto é o 
supracitado. DO ACRÉSCIMO: Tendo em vista a 
necessidade de acréscimos, na forma do oficio anexo, 
fica, através do presente Termo Aditivo, acrescido o 
percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do 
contrato original. DO VALOR GLOBAL: Em virtude do 
acréscimo supracitado, fica também alterada a Cláusula 
Terceira do Contrato acima descrito, de modo que o valor 
global do contrato passará a ser na ordem de 
R$3.601.512,50 (três milhões, seiscentos e um mil, 
quinhentos e doze reais e cinqüenta centavos). Fica 
mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 
contrato original. Os recursos financeiros para 
pagamento das despesas decorrentes do presente termo 
aditivo correrão por conta da AÇÃO: 4009 ELEMENTOS 
DE DESPESA: 33.90.39.00 e FONTE: 7101000. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em plena 
vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e aditivas não modificadas por este 
Instrumento, especialmente as disposições sobre o 
preço. DA ASSINATURA: Camaçari – BA,  15 de 
O u t u b r o  d e  2 0 2 1 . H E L D E R  A L M E I D A D E  
SOUZA.MUNICIPIO.EMPRESA LARCLEAN SAÚDE 
AMBIENTAL LTDA.CONTRATADA.

DÉCIMO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
035/2005 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 
VILA DA PAZ. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a Cláusula Segunda e a Cláusula 
Terceira do Contrato n° 035/2005, firmado originalmente 
em 01 de novembro de 2005, cujo objeto é o supracitado. 
DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por mais 12 (doze) meses, de modo que, a 
partir de 05 de novembro de 2021, passará a viger até 05 
de novembro de 2022. DO PREÇO: O valor contratual é 
reajustado com base no IGP-M, que foi de 21, 7453%, 
ficando o valor global para o período da renovação fixado 
na ordem de R$ 10.858,92 (dez mil, oitocentos e 
cinqüenta e oito reais e noventa e dois centavos), de 
modo que a LOCADORA receberá o valor mensal de R$ 
904,91 (novecentos e quatro reais e noventa e um 
centavos). Fica mantida a forma de pagamento prevista 
no bojo do contrato original. Os recursos financeiros para 
pagamento das despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo correrão por conta da seguinte dotação: 
Ação: 4018; Elemento de Despesa: 33903900; e Fonte: 
0114000/6102000..DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e de seus Termos 
Aditivos não modificadas por este instrumento.DA 
ASSINATURA: Camaçari – BA, 13 de Outubro de 
2021.ELIAS NATAN MORAES DIAS.MUNICIPIO. 
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ASSOCIAÇÃO DE MORADORES VILA DA PAZ. 
LOCADORA.

TERMO DE RETI RATIFICAÇÃO AO PRIMEIRO 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 184 2020 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMACARI 
A EMPRESA CARLA CAVALCANTE SANTOS. DO 
OBJETO: Este Termo tem por finalidade Reti-ratificar a 
data inicial da vigência do contrato exarado na 
CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E CLÁUSULA 
SEGUNDA – DO PRAZO bem como equivoco na data de 
assinatura do PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N°184/2020. DA RETIFICAÇÃO: Em razão 
do equívoco que se faz constar, altera-se o primeiro 
termo aditivo ao contrato n° 184/2020 nos seguintes 
termos: onde se lê: DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem 
por finalidade alterar a Cláusula Terceira do Contrato      
nº 0184/2020, firmado originalmente firmado em 23 de 
fevereiro de 2020, conforme objeto retro citado. DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por mais 12 (doze) meses, de modo que, a 
partir de 23 de fevereiro de 2021, passará a viger até 23 
de fevereiro de 2022. LEIA-SE. DO OBJETO: Este termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a cláusula terceira do 
contrato n°0184/2020, firmado originalmente firmado em 
23 de janeiro de 2020, conforme objeto retro citado. DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por mais 12 (doze) meses, de modo que, a 
partir de 23 de janeiro de 2021, passará a viger até  23 de 
janeiro de 2022. Quanto a data de assinatura, mesma 
deve se igualar a data de emissão do parecer PGM 
1445/2020, qual seja 18 de dezembro de 2020, então 
onde se lê : 17 de Dezembro  de 2020, Lei-se 18 de 
Dezembro de 2020. DA RATIFICACÃO: Permanecem 
inalteradas e plenamente em vigor as demais Cláusulas 
e disposições do Contrato originário, não modificadas por 
este Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari – BA, 13 
de Outubro de 2021. ELIAS NATAN MORAES DIAS. 
MUNICIPIO. EMPRESA CARLA CAVALCANTE 
SANTOS. CONTRATADA.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 
338/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E CERHUM CENTRO DE 
REABILITAÇÃO HUMANA DE CAMAÇARI LTDA. DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a 
Cláusula Terceira do Contrato no 338/2018, firmado 
originalmente em 10 de Outubro de 2018, conforme 
objeto retro citado. DO PRAZO: O contrato descrito na 
cláusula anterior fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, de modo que, a partir de 10 de Outubro de 2021, 
passará a viger até 10 de Outubro de 2022. DO PRECO: 
Por força deste instrumento, ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço dispostas 
na Clausula Quarta do Contrato no 338/2018. Fica 
mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 
contrato original. DA RATIFICACÃO: 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 Outubro de 2021. ELIAS NATAN MORAES DIAS. 

-
/

 

QUE 
E 

MUNICIPIO. CERHUM CENTRO DE REABILITAÇÃO 
HUMANA DE CAMAÇARI LTDA. CONTRATADA.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 

LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO N° 0452/2019 QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E 

MARIA JANICE GIFFONE VIEIRA. DO OBJETO: Este 

Termo Aditivo tem por finalidade alterar a CLÁUSULA 

SEGUNDA (DO PRAZO) do Instrumento contratual n° 

0452/2019, firmado em 01 de novembro de 2019. DO 

PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 

prorrogado por 12 (doze) meses, a partir de 01 de  

novembro de 2021, passará a viger até 01 de novembro 

de 2022. DO PREÇO:Em virtude do Contrato original n° 

0452/2019 ter como objeto uma locação Imobiliária, que 

por sua natureza é de caráter continuado, considerando 

a prorrogação de prazo contida na Cláusula Segunda do 

presente Termo Aditivo, o valor global estipulado para o 

referido Instrumento é de R$72.000,00 (setenta e dois mil 

reais) e o valor mensal é de R$6.000,00 (seis mil 

reais).Fica mantida a forma de pagamento prevista no 

bojo do contrato original.Os recursos financeiros para 

pagamento das despesas decorrentes do presente termo 

aditivo correrão por conta da AÇÃO: 2037/4052, 

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36.00 e FONTE: 

0 1 0 0 . 0 0 0 / 0 1 2 9 . 0 0 / 0 2 2 9 . 0 0 .  D A  

RATIFICAÇÃO:Permanecem inalteradas e em pleno 

vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 

originário e de seus Termos Aditivos não modificadas por 

este Instrumento.DA ASSINATURA:Camaçari/Ba, 05 de 

outubro de 2021.RENOILDES SANTOS OLIVEIRA 

.MUNICIPIO.MARIA JANICE GIFFONE VIEIRA.

TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º 
088/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI  E A EMPRESA LAR CLEAN SAÚDE 
AMBIENTAL LTDA ME, NA FORMA ABAIXO:
A Secretaria da Administração, neste ato representado 
pelo secretário, Sr. HELDER ALMEIDA DE SOUZA, 
inscrito no CPF sob n.° 123.825.745-34, doravante 
denominado CONTRATANTE, resolve modificar 
unilateralmente o Contrato 088/2018, conforme processo 
n.º 000537.11.07611.2017, que se regerá pela legislação 
pertinente, Lei 8.666/93, com as alterações introduzidas 
posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE: Pregão Eletrônico n.º 
099/2017(PRESENCIAL)- COMPEL.
OBJETO: Registro de Preço para a contratação de 
empresa especializada na prestação de serviço de 
entomologia urbana para execução de manejo integrado 
de pragas - MIP, compreendendo inseto, artrópodes e 
roedo res  (des inse t i zação ,  des ra t i zação  e  
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descupinização) dos orgãos da Administração Direta da 
Prefeitura Municipal de Camaçari.  SECAD, SESAU, 
SEDUC
.FUNDAMENTO: Com base no art. 65 §8° da Lei Federal 
8.666/1993, realiza-se o presente Apostilamento, cujo 
objetivo é a alteração do Disposto na Cláusula Segunda 
- Do Recurso Financeiro, prevista no instrumento 
inicial, acrescentando nova Dotação Orçamentária, 
conforme o orçamento fiscal vigente:

Camaçari-BA, 18 de Outubro de 2021. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2021 AO 

CONTRATO N° 0445/2019 DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE 

OBRAS EM PRAÇAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 

NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, BAHIA, CONFORME 

CONTRATO 0445/2019 (LOTE II), ENTRE A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  E A 

EMPRESA RCI CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE 

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° 0445/2019, 
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 03/07/2020 a 03/07//2021 em 
21,98% (vinte e um vírgula noventa e oito por cento), 

conforme variação do índice INCC previsto em contrato, 
entre julho/2019, mês da proposta e julho/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° 0445/2019, 
permanecendo válidas e inalteradas as não 
expressamente modificadas por este Instrumento.

Camaçari-BA, 04 de outubro de 2021

JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2021

Realizada em 22/09/2021 

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
Ricardo Giovenardi – Representante da SMI 
Consultoria
Rodrigo Malheiros Remor – Representante da SMI 
Consultoria
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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 – agosto/2021;
2)Rentabilidade da carteira – 21/09/2021;
3)Planilha com demonstrativo de alocações, saldos e 
enquadramento – 21/09/2021;

Reunião

Aos vinte e dois dias do mês de setembro 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  
ordinariamente os membros do Comitê de Investimentos, 
sob a presidência do primeiro, CARLOS HENRIQUE DA 
ROCHA SANTOS, DIEGO SILVA DE SOUZA, DIEGO 
R O D R I G U E S  D E  M A G A L H Ã E S ,  E R N Â N I  
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 RICARDO 
GIOVENARDI 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  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 gestor de recursos 
e membro nato do Comitê de Investimentos, PEDRO 
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, 
registrou a presença dos membros e convidados 
supracitados. Em seguida, passou a palavra para 
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. Discorreu que o mercado 
internacional está com a volatilidade elevada, tendo 
como foco principalmente preocupações com a China e 
Estados Unidos. Citou que os Estados Unidos estão 
passando por uma possível queda no ritmo de 
recuperação econômica, fato que foi sinalizado pelo 
Banco Central Norte Americano – Federal Reserve 
(FED), que indicou desempenho mais fraco da atividade 
econômica. O FED também apontou sobre a 
continuidade da percepção de riscos para a economia 
local, derivados especialmente da propagação da 
variante delta do coronavírus no país. No entanto, o 
FOMC não descartou uma possível redução no seu 
programa de recompra de títulos ainda neste ano, 
possibilidade que foi levantada pela própria autoridade 
monetária nos últimos meses, dado o cenário de inflação 
alta e as projeções de maior crescimento econômico do 
país daquele período. Com esse maior pessimismo 
comunicado pelo FED, os mercados continuam a projetar 
o aumento na taxa de juros local apenas em 2023. Ato 
contínuo, informou que o ambiente regulatório chinês 
preocupa os mercados globais, apresentando restrições 
à atividade de tutoria escolar e aplicativos de entrega de 
comida e aumento de fiscalização sobre a indústria de 
videogames. Decisões que afetam algumas empresas 
do setor de tecnologia do país. Ademais, problemas com 
a Evergrande, maior incorporadora da China, passaram 
a contribuir para deterioração das expectativas, pois, 
existe também o receio de que a crise na empresa possa 
contaminar outras incorporadoras do país, o que teria o 
potencial de gerar um colapso no setor, que atualmente 
corresponde a 30% da economia local, segundo 
estimativas. Com relação ao cenário político no Brasil, 
comunicou que houve momento de fortes tensões nos 
últimos dias, com discursos do presidente Jair Bolsonaro 
em manifestações de 7 de setembro, que obteve reação 
desfavorável de membros do Judiciário e Legislativo, 
além de membros do próprio governo. Face ao exposto, 
informou que o presidente enviou uma carta aberta 
apaziguando relações com o STF e o Congresso. Mas 
apesar da aparente moderação do discurso do 
presidente, persiste a percepção de um cenário político 
mais estressado.  Sobre o cenário fiscal, inteirou que, em 
setembro foi enviado um orçamento provisório pelo 
Governo com auxílio Brasil no mesmo patamar de gastos 
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do Bolsa Família em 2021 e com precatórios totalmente 
contabilizados dentro do teto de gastos. O texto prevê 
INPC em 6,2% para reajuste de despesas obrigatórias, 
valor que deve ser revisado com aumento. Advertiu que o 
Governo continua tentando negociar soluções para os 
precatórios, de forma a aumentar o espaço no 
orçamento. Além disso, mencionou que a reforma do 
Imposto de Renda voltou a prejudicar os mercados após 
sua aprovação com apenas um destaque na Câmara dos 
Deputados, que é relacionado ao imposto sobre 
dividendos para 15% em vez de 20%, como previa o texto 
base.  O que é visto como ruim pelos mercados, pois de 
acordo com o texto aprovado, aumentaria a tributação 
sobre as empresas. Esclareceu que Rodrigo Pacheco, 
presidente do Senado, informou que o projeto sofrerá 
algumas mudanças. E a esperança do mercado é que 
estas mudanças sejam benéficas para as empresas. 
Sobre os indicadores econômicos, discorreu que o PIB 
brasileiro caiu 0,1% no segundo trimestre frente ao 
primeiro, resultado contrário às expectativas de alta de 
0,1%. Em relação a inflação, o IPCA segue acelerado, 
com alta de 0,87% em agosto. No acumulado em 12 
meses, o índice registra aumento de 9,36%, enquanto o 
acumulado no ano já ultrapassou o limite superior da 
meta de inflação para 2021, estando em 5,7%. Sendo 
assim, os mercados revisaram novamente as projeções 
da taxa Selic para aumento mais forte. Em seguida, 
apresentou em tela as expectativas do mercado, com 
base no relatório FOCUS para 2021 e 2022, 
respectivamente: IPCA 8,35% e 4,10%; PIB 5,04% e 
1,63%; Câmbio R$ 5,20 e R$ 5,23 e Selic 8,25% a.a. e 
8,50% a.a. Continuamente, passou a palavra para seu 
colega, RICARDO GIOVENARDI, que corroborou com 
as palavras de RODRIGO MALHEIROS REMOR. E 
prontamente, informou que a rentabilidade da carteira do 
ISSM em 2021 está em 0,86%. Ressaltou que, o 
resultado estar aquém do ideal, devido a atividade 
econômica não estar colaborado e assim sendo, não há 
investimento que consiga promover um desempenho 
satisfatório. Frisou que a carteira tem posicionamento em 
IMA-B 5, que contribui na proteção contra a inflação. 
Ressaltou que a consultoria não está orientando a 
compra de títulos públicos neste momento, por não ter 
opções disponíveis que atinja a meta atuarial. Mas que 
está sendo acompanhado, para identificar o momento 
que será mais oportuno. Recomendou que, os novos 
recursos sejam direcionados para o benchmark CDI. O 
gestor de recursos solicitou a palavra para ressaltar que, 
ao consultar a carteira de investimentos do ISSM 
verificou que os fundos de renda fixa ativa estão 
performando negativamente, tendo como exceção o 
fundo SANTANDER FIC ATIVO RENDA FIXA que está 
entregando rentabilidade de 1,32% em 2021. À vista 
disso, questionou ao consultor se não seria mais 
interessante transferir esses recursos para fundos com 
benchmark CDI. Ao retomar a palavra, o consultor 
RICARDO GIOVENARDI, respondeu que é uma 
movimentação interessante e que recomenda realizar o 
resgate dos fundos com benchmark IMA GERAL e 
transferir para o CDI, a fim de evitar perdas e tentar 
manter a inflação. O gestor de recursos informou ainda, 
que os investimentos no exterior, tanto no artigo 9º, 
quanto no artigo 8ª (relacionado ao benchmark S&P 500) 
da Resolução CMN nº 3922/2010, correspondem 

atualmente a aproximadamente 5% do PL cada. Dito 
isso, ressaltou que os investimentos no benchmark S&P 
500 tem apresentado um excelente resultado, com 
performance de 18% no ano. Perguntou se o momento 
está apropriado para manter a estratégia e continuar 
ampliando a exposição nesses artigos. Questionou ainda 
sobre a possibilidade de substituir o fundo BRADESCO 
FIC MACRO INSTITUCIONAL MULTIMERCADO por 
fundo com benchmark CDI. RICARDO GIOVENARDI 
explicou que a descorrelação que o dólar oferece para os 
fundos do artigo 9º é muito importante e que a parte 
aplicada em S&P 500 é a melhor forma de se utilizar o 
artigo 8º, pois no Brasil não tem multimercado que 
contribua de forma expressiva. Em seguida, o gestor de 
recursos agradeceu as respostas e falou que gostaria de 
fechar um cronograma para apresentação da minuta da 
“Política de Investimentos” de 2022 pela SMI Consultoria, 
entre os dias 18 a 22 de outubro de 2021. RICARDO 
GIOVENARDI informou que conversará com a equipe de 
Consultores da SMI e comunicará a melhor data para 
apresentação. Dando continuidade à reunião, o gestor de 
recursos agradeceu a presença dos representantes da 
SMI CONSULTORIA, encerrando   a participação dos 
mesmos na reunião. Em seguida, passou a palavra para 
o presidente do Comitê de Investimentos, CARLOS 
HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, abordar sobre o 
próximo item da pauta, b) atualização acerca do 
comportamento da carteira de investimentos, o qual, 
em posse do relatório de rentabilidade da carteira de 
investimentos, oriundo da SMI Consultoria, comunicou 
que, assim como no mês de julho, agosto foi marcado 
pela performance negativa da carteira. Com o IPCA de 
0,87, a meta estabelecida para o mês foi de 1,32. No 
entanto, devido ainda, a influência dos cenários político 
(conflitos entre poderes, por exemplo) e fiscal (como 
inflação e a iminente quebra do teto de gastos), exercida 
sobre a carteira, esta, rentabilizou negativamente em 
0,71. Ou seja, -54% da meta alvo. Reforçou que, 
novamente a inflação brasileira influenciou a renda fixa. 
Sobre a renda variável, informou q u e  f o i  
fortemente afetada, principalmente, pela variação dos 
preços das commodities. Citou a crise no Afeganistão, 
que afetou temporariamente os preços de petróleo, o 
aumento de incertezas sobre a retomada econômica 
global e a decisão do governo chinês de limitar a 
produção de aço, de forma a cumprir a sua meta de 
produzir menos aço neste ano do que em 2020. Frente a 
esse contexto, explanou que tanto o mercado de renda 
fixa como de renda variável sofreram no mês de agosto. 
Já os Fundos Multimercados tiveram uma performance 
positiva, mas um pouco menor 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 riscos da 
carteira, no mês de agosto permaneceram dentro dos 
limites da Política de Investimentos – P.I de 2021. A 
Volatilidade Anualizada (VOL) ficou em 5,0235 (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 8,2640 (na P.I. vigente, 
essa perda máxima aceitável está na ordem de 12% 
anual). Continuamente, passou para o próximo item da 
pauta, c) apresentação dos pareceres relacionados 
aos investimentos propostos para o mês em curso 
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com indicações de estratégias a serem seguidas pelo 
ISSM, o gestor de recursos sugeriu a manutenção da 
estratégia adotada com relação aos aportes gradativos 
que estão sendo realizados em fundos do artigo 9º-A, II, 
da Resolução nº 3922/2010. Bem como, seguir a 
recomendação da SMI Consultoria discutida na reunião 
de hoje. 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  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, após debates e significativas considerações 
dos membros e convidados, o gestor de recursos 
apresentou a seguinte proposta de movimentações 
financeiras: i) resgate de R$ 15.000.000,00 (quinze 
milhões de reais) dos fundos de renda ativa (benchmark 
IMA GERAL) para alocar em fundos com benchmark CDI; 
ii) resgate do recurso do fundo BRADESCO FIC MACRO 
INSTITUCIONAL MULTIMERCADO, CNPJ nº  
21.287.421/0001-15, para alocar  em fundos com 
benchmark CDI; iii) destinar R$3.500,000,00 (três 
milhões e meio de reais)  proveniente dos novos recursos 
para aporte em fundos de multimercado que estejam 
vinculados ao benchmark S&P 500. Fundos estes que já 
estejam contemplados na carteira do ISSM; iv) alocar 
R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) proveniente dos 
novos recursos em fundos enquadrados no artigo 9º-A, II. 
Ressaltou que a escolha dos fundos do artigo 9º-A, II será 
realizada na próxima reunião extraordinária, a ser 
realizada dia 29 de setembro de 2021; v) o que exceder 
alocar em fundo com benchmark CDI. O que foi 
aprovado, com unanimidade, pelos membros do Comitê 
de Investimentos. Sobre a movimentação dos 
investimentos ocorridos no mês anterior, o gestor de 
recursos informou que não foi possível aplicar no fundo 
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO 
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 
INVESTIMENTO AÇÕES INVESTIMENTO NO 
EXTERIOR, CNPJ nº 33.913.562/0001-85, pois o fundo 
encontra-se fechado, o que resultou numa sobra de 
R$700.000,00 (setecentos mil reais) do mês anterior 
para investir. Dito isso, sugeriu que esse montante fosse 
dividido entre os fundos 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 FUNDO DE 
INVESTIMENTO, CNPJ nº 17.413.636/0001-68.O que 
foi concorde, por todos. 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 setembro/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 da seguinte forma: i) destinar 
R$3.500,000,00 (três milhões e meio de reais) para 

aporte em fundos de multimercado que estejam 
vinculados ao benchmark S&P 500, fundos estes que já 
estejam contemplados na carteira do ISSM; ii) alocar, 
R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) em fundos 
enquadrados no artigo 9º -A, II; iii) o que exceder alocar 
em fundo com benchmark CDI. Por fim, o gestor de 
recursos, PEDRO JORGE VILLAS 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 
CONSULTORIA, RICARDO GIOVENARDI 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
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ATA DA 41ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2021

Realizada em 29/09/2021 

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

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

Pauta da Reunião

a)Validação do Relatório de gestão de investimentos de 
agosto/2021;

b)Monitoramento da carteira de investimentos do ISSM;

c)Elaboração de voto na manifestação de consulta formal 
do fundo CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

Reunião

Aos vinte e nove dias do mês de setembro 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 
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 e 
ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA. 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 
agosto/2021; b) monitoramento da carteira de 

investimentos do ISSM; c) elaboração de voto na 
manifestação de consulta formal do fundo CAIXA FI 
AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I; d) o que 
ocorrer; Aberta a reunião, o gestor de recursos e 
membro nato do Comitê de Investimentos, PEDRO 
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, 
registrou a presença dos membros e convidados 
supracitados. Em seguida, informou que o relatório de 
gestão de investimentos referente ao mês de agosto de 
2021 foi enviado previamente por e-mail para todos os 
membros e convidados, permitindo assim, que fizessem 
análises para opinar sobre eventuais mudanças. 
Continuamente, passou a palavra para o presidente do 
Comitê de Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA 
ROCHA SANTOS para tratar a respeito do primeiro item 
da pauta. a) validação do Relatório de gestão de 
investimentos de agosto/2021, o qual, propôs que no 
slide 7 fosse inserido o acumulado do alcance da meta, 
bem como a rentabilidade da carteira de investimentos 
acumulada até o momento da elaboração do relatório 
mensal. Ato contínuo, o gestor de recursos solicitou a 
palavra para sugerir que no slide 17, que tem como título 
“Relação de fundos fechados para resgate”, a inclusão 
da observação de que foi deferida medida liminar na ação 
civil de improbidade administrativa do processo 
8002439-75.2021.8.05.0039, sendo estabelecido o 
bloqueio dos bens dos réus, até o limite do valor da 
aplicação do ativo SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO 
MULTIMERCADO, CNPJ nº 4.655.180/0001-54. Após a 
conclusão das sugestões 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) 
monitoramento da carteira de investimentos do 
ISSM, o gestor de recursos informou que conforme 
deliberado na última reunião ordinária realizada dia 
22/09/2021, será definido na presente reunião quais 
fundos de investimentos no exterior, relacionados ao 
artigo 9º-A, II da resolução CMN nº 3922/2010, receberá 
o novo aporte no montante de R$ 2.000.000,00 (dois 
milhões de reais) aprovado. Ato contínuo, passou a 
palavra para DIEGO SILVA DE SOUZA apresentar as 
opções selecionadas pelos membros do Comitê de 
Investimentos. O qual, relatou quais foram os critérios 
elencados na seleção dos fundos que foram analisados. 
Discorreu que, visando o risco retorno, os fundos 
credenciados que ainda não possuem aplicação foram 
testados em painel gráfico de risco/retorno. Nesse painel, 
a fronteira definitiva de seleção de investimento se deu 
por: ótima, quando os fundos estiverem com risco abaixo 
do benchmark e retorno acima; sub-ótima, quando os 
fundos estiverem com risco acima do benchmark e 
retorno acima; não-ótima, quando os fundos estiverem 
com risco elevado e o retorno abaixo do benchmark. O 
benchmark utilizado foi o MSCI World (global). Informou 
que as fronteiras de decisão de alocação de recursos se 
deu com os seguintes parâmetros: ótima, quando o 
retorno estiver acima do benchmark e quando o risco 
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estiver abaixo; não-ótima, quando ambos os indicadores 
(risco/retorno) estiverem acima do benchmark e não-
ótima, quando o retorno estiver abaixo do benchmark e o 
risco, acima. A fronteira que não será aplicada é aquela 
que quando houver fundos com risco e retorno abaixo do 
benchmark, por entender que o perfil é semelhante a um 
investimento de renda fixa no exterior. Continuamente, 
demonstrou em tela um gráfico comparativo entre os 
fundos e ressaltou que dentre as opções obteve 
destaque os fundos a seguir discriminados: BB NORDEA 
G L O B A L  C L I M AT E  A N D  E N V I R O M E N T  
INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE 
I N V E S T I M E N T O  E M  A Ç Õ E S ,  C N P J  n º  
21.752.617/0001- 33, com risco de 20,68 e retorno de 
39,23; ITAU WORLD EQUITIES FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM ACÕES INVESTIMENTO NO 
EXTERIOR, CNPJ nº 31.217.153/0001-19, com risco de 
17 ,58  e  re to rno  de  31 ,61  e  BRADESCO 
MULTIGESTORES GLOBAL EQUITY ESG USD 
F U N D O  D E  I N V E S T I M E N T O  E M  A C Õ E S  
INVESTIMENTO NO EXTERIOR ,  CNPJ nº  
37.703.644/0001-56, com risco de 17,26 e retorno de 
25,47. Ressaltou que o benchmark MSCI World 
apresentou no mesmo período risco de 11,68 e retorno 
de 35,04. Concluiu informando que diante dos dados 
apresentados, o fundo BB NORDEA GLOBAL CLIMATE 
AND ENVIROMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES é o que 
oferece melhor rentabilidade, mas com um nível de risco 
superior aos demais. Sendo essa a sugestão dos 
membros do Comitê de Investimentos para destinação 
do recurso. ISIS LOBO DE SOUZA, comentou que 
concorda com a escolha do fundo do Banco do Brasil, 
pois ao visualizar o gráfico comparativo observou que 
mesmo tendo o risco um pouco maior, o desempenho 
consegue ser superior aos demais. DIEGO RODRIGUES 
DE MAGALHÃES reforçou que o fundo do Banco do 
Brasil também é o que possui mais tempo no mercado, 
assim como o que captou mais recursos. O gestor de 
recursos solicitou a palavra e informou que o Comitê 
geralmente tem adotado a prática de diversificação na 
realização das aplicações, sendo assim, propôs a 
seleção de mais um fundo para o aporte. Isto posto, após 
relevantes discussões, identificaram que o segundo 
fundo com melhor desempenho é o ITAU WORLD 
EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 
F U N D O  D E  I N V E S T I M E N T O  E M  A C Õ E S  
INVESTIMENTO NO EXTERIOR. Ato contínuo, o gestor 
de recursos colocou em votação a seguinte 
movimentação financeira: i) aporte de R$1.000.000,00 
(um milhão de reais) no fundo BB NORDEA GLOBAL 
CLIMATE AND ENVIROMENT INVESTIMENTO NO 
EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, 
CNPJ nº 21.752.617/0001- 33; ii) aporte de 
R$1.000.000,00 (um milhão de reais) no fundo ITAU 
WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACÕES 
INVESTIMENTO NO EXTERIOR ,  CNPJ nº  
31.217.153/0001-19. O que foi concorde por todos os 
membros do Órgão Colegiado. Em seguida, passou a 
palavra para ACÁCIA CHAVES REIS abordar sobre o 
próximo item da pauta, c) elaboração de voto na 
manifestação de consulta formal do fundo CAIXA FI 

AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I, a mesma 
informou que o Banco Caixa Econômica Federal possuía 
apenas um CNPJ para prestação de serviços e que foi 
enviado ao ISSM um comunicado com a convocação 
para manifestação de voto sobre a criação da CAIXA 
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS S.A – CAIXA ASSET. Informou que o 
documento foi enviado previamente a todos os 
presentes, através do aplicativo de comunicação 
WhatsApp. Ressaltou que a CAIXA ASSET é uma 
empresa do conglomerado CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL e que a proposta é de seja responsável pela 
gestão de recursos dos fundos de investimento da 
CAIXA. O gestor de recursos informou que a Caixa 
ASSET ainda não está credenciada no ISSM, sendo 
assim, sugeriu que seja solicitada a documentação para 
análise e verificação por parte do Comitê de 
Investimentos, da possibilidade de credenciamento, 
antes da manifestação do voto. Sendo aprovado, por 
unanimidade por todos os membros do Comitê de 
Investimentos. 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
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