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até o vértice , de coordenadas  e V-8 N 8.593.600,367 m E 
577.595,782 m; V-9223°25'47" e 624,51 m até o vértice , 
de coordenadas  e N 8.593.146,836 m E 577.166,451 m; 
299°52'54" e 105,45 m até o vértice , de V-10
coordenadas  e N 8.593.199,374 m E 577.075,017 m; 
323°29'01" e 17,17 m até o vértice , de coordenadas V-11
N 8.593.213,176 m E 577.064,798 m e ;    43°26'58" e 
534,09 m até o vértice , de coordenadas V-12 N 
8.593.600,913 m E 577.432,096 m;  e 21°34'16" e 18,35 
m até o vértice , de coordenadas  V-13 N 8.593.617,979 m
e 359°13'31" e 129,20 m até o vértice E 577.438,843 m; 
V-14 N 8.593.747,167 m E , de coordenadas  e 
577.437,096 m; V-1529°17'03" e 9,74 m até o vértice , de 
coordenadas  e N 8.593.755,660 m E 577.441,859 m; 
41°04'28" e 9,12 m até o vértice , de coordenadas V-1 N 
8.593.762,536 m E 577.447,852 m chegando ao  e ; 
vértice inicial da descrição deste perímetro.Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se 
representados no sistema UTM, referenciadas ao 
meridiano central 39 WGr, fuso 24S, tendo como datum o 
SIRGAS2000. Todos os azimutes, distâncias, área e 
perímetro foram calculados no plano de projeção UTM. "

Super Quadra 5B – Loteamento Parque Nascente 
do Rio Capivara 

“Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V-16, de 
coordenadas N 8.593.979,357 m e E 577.653,896 m, 
com os seguintes azimutes e distâncias:   129°01'57" e 
12,60 m até o vértice V-17, de coordenadas N 
8.593.971,420 m e E 577.663,686 m; 206°08'52" e 8,11 
m até o vértice V-18, de coordenadas N 8.593.964,144 m 
e E 577.660,114 m; 163°50'03" e 9,50 m até o vértice V-
19, de coordenadas N 8.593.955,016 m e E 577.662,760 
m; 110°11'22" e 9,58 m até o vértice V-20, de 
coordenadas N 8.593.951,708 m e E 577.671,756 m; 
133°21'59" e 186,47 m até o vértice V-21, de 
coordenadas N 8.593.823,666 m e E 577.807,316 m;   
223°25'00" e 275,85 m até o vértice V-22, de 
coordenadas N 8.593.623,296 m e E 577.617,725 m; 
252°17'21" e 5,56 m até o vértice V-23, de coordenadas N 
8.593.621,606 m e E 577.612,433 m; 287°41'13" e 5,71 
m até o vértice V-24, de coordenadas N 8.593.623,342 m 
e E 577.606,989 m; 287°41'13" e 1,41 m até o vértice V-
25, de coordenadas N 8.593.623,772 m e E 577.605,642 
m; 313°07'07" e 177,92 m até o vértice V-26, de 
coordenadas N 8.593.745,384 m e E 577.475,769 m;   
337°01'23" e 10,78 m até o vértice V-27, de coordenadas 
N 8.593.755,306 m e E 577.471,562 m; 279°00'34" e 
6,59 m até o vértice V-28, de coordenadas N 
8.593.756,338 m e E 577.465,053 m; 250°38'17" e 7,80 
m até o vértice V-2, de coordenadas N 8.593.753,752 m e 
E 577.457,694 m; deste, segue confrontando com Super 

LEI Nº 1709/2022
DE 11 DE JANEIRO DE 2022

Autoriza a doação de duas áreas 
constantes nas poligonais apresentadas 
para a UFBA (Universidade federal da 
Bahia) para que essa entidade construa 
um campus universitário com a oferta de 
cursos de Bacharelado Interdisciplinar e 
dá outras providências.

O PREFEITO MUNICPAL 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 autorizado a Doar a UFBA 
(Universidade federal da Bahia), pessoa jurídica de 
direito público, com Sede na Rua Augusto Viana, s/n, 
Canela, Salvador-Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob nº: 
15.180.714/0001-04, uma área de  84.840,40m² (Oitenta e 
quatro mil oitocentos e quarenta vírgula quarenta metros 
quadrados), referente a Super Quadra 5A e 62.370,66m² 
(Sessenta e dois mil trezentos e setenta vírgula sessenta e 
seis metros quadrados), referente a Super Quadra 5B, 
identificadas pelas poligonais discriminadas no parágrafo 
único desse artigo, consoante matrícula nº 4461, 
devidamente registrada no Cartório do 2º Ofício de Imóveis 
da Comarca de Camaçari-Bahia, onde a referida entidade 
deverá construir, implantar e manter um CAMPUS 
UNIVERSITÁRIO da UFBA, em caráter definitivo.                       

Parágrafo único. As áreas que estão autorizadas a serem 
objeto de doação ficam dentro da seguinte poligonal:                                             

 Super Quadra 5A – Loteamento Parque Nascente do 
Rio Capivara 

" V-1,Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice  de 
coordenadas  e , com N 8.593.762,536 m E 577.447,852 m
os seguintes azimutes e distâncias:   131°44'57" e 13,19 m 
até o vértice , de coordenadas  e V-2 N 8.593.753,752 m E 
577.457,694 m; V-3213°15'05" e 7,72 m até o vértice , de 
coordenadas  e N 8.593.747,296 m E 577.453,461 m; 
163°32'22" e 9,71 m até o vértice , de coordenadas V-4 N 
8.593.737,982 m E 577.456,213 m;  e 110°46'15" e 9,85 m 
até o vértice , de coordenadas  e V-5 N 8.593.734,490 m E 
577.465,420 m; V-6133°36'25" e 180,03 m até o vértice , de 
coordenadas  e ;   N 8.593.610,320 m E 577.595,779 m
162°46'01" e 4,75 m até o vértice , de coordenadas V-7 N 
8.593.605,784 m E 577.597,186 m;  e 194°31'50" e 5,60 m 

LEI



Quadra 5A com os seguintes azimutes e distâncias: 
311°44'57" e 13,19 m até o vértice V-1, de coordenadas N 
8.593.762,536 m e E 577.447,852 m; 43°32'24" e 299,11 
m até o vértice V-16, de coordenadas N 8.593.979,357 m 
e E 577.653,896 m; chegando ao vértice inicial da 
descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro e encontram-se representados no 
sistema UTM, referenciadas ao meridiano central 39 
WGr, fuso 24S, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos 
os azimutes, distâncias, área e perímetro foram 
calculados no plano de projeção UTM”.

Art. 2º. A doação a que se refere o art. 2º desta Lei será 
efetuada mediante as seguintes condições:
I - Fica estabelecido o prazo de 18 (dezoito) meses, 
contado da data da lavratura da Escritura Pública de 
Doação, para a UFBA dar início às obras de Construção 
da Unidade, e de 2 (dois) anos para concluí-la, contado 
este último prazo, do início das obras, devendo a mesma 
requerer todas as licenças e autorizações que se fizerem 
necessárias perante os Órgãos competentes;
II - No caso de eventual necessidade, o Município poderá 
prorrogar os prazos estabelecidos no inciso I deste artigo, 
uma única vez, pelo período não superior a 18 (dezoito) 
meses, após a análise do pedido fundamentado 
apresentado pela UFBA com a respectiva comprovação 
do relevante motivo para o pedido de prorrogação.                                          

Art. 3º. No caso de inadimplemento da UFBA quanto ao 
estabelecido nos incisos I do Art. 3º, sem razão que o 
justifique, ou no caso de não cumprimento dessa mesma 
obrigação dentro do prazo eventualmente prorrogado, as 
áreas ora doadas deverão ser revertidas ao patrimônio 
municipal, com todas as benfeitorias nelas introduzidas, 
independentemente de qualquer noti f icação, 
interpelação ou ação judicial específica, nos termos do 
inciso II desse, não cabendo aos donatários qualquer 
direito a indenização.

Art. 4º. Todas as condições estabelecidas nesta Lei 
deverão constar expressa e obrigatoriamente na 
Escritura Pública de Doação.
                                 
Art. 5º. As despesas decorrentes da escritura de doação 
a ser lavrada, bem assim de seu registro e averbações 
junto aos Cartórios competentes, serão encargos da 
UFBA.

Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 11 DE JANEIRO DE 2022.
                                    
 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

DECRETO Nº 7677/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 

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

acordo com as informações constantes no Processo de 

Aposentadoria nº 00152.07.10.390.2021.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 

POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com fundamento no 

§ 1°, inciso III, alínea “a” do Artigo 40 da Constituição 

Federal de 1988 combinado com o artigo 1º da Lei 

Federal 10.887/04 e de acordo com o disposto nos artigos 

18 e 45 da Lei Municipal nº 997/2009 e suas alterações 

posteriores à servidora MABEL LIVIA ALVES DE 

ARAUJO, matrícula 60001, ocupante do cargo de 

provimento efetivo de Nutricionista, 30H, classe 4, Nível 

II, referência E, lotada na Secretaria de Saúde – SESAU, 

com proventos integrais.

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

4.880,64 (quatro mil, oitocentos e oitenta reais e sessenta 

e quatro centavos), conforme demonstrativo de cálculo.

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

se-á na forma do art. 50 da Lei Municipal 997/2009 e suas 

alterações, não possuindo paridade com o servidor ativo.

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

publicação.

Camaçari-BA, 05 de janeiro de 2022. 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 

GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO Nº 7678/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 

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

acordo com as informações constantes no Processo de 

Aposentadoria nº 00139.07.10.390.2021.
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RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 

POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com fundamento no 

artigo 6º da emenda constitucional 41/2003, e de acordo 

com o disposto no artigo 42 da lei municipal 997/2009 e 

suas alterações posteriores à servidora MATILDE 

RODRIGUES DE SANTANA, matrícula 7255, ocupante 

do cargo de provimento efetivo de Agente de Suporte 

Adm, 30 h, classe 1, nível II, referência I, lotada na 

Secretaria de Saúde –  SESAU, com proventos integrais.

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

1.943,37 (hum mil novecentos e quarenta e três reais e 

trinta e sete centavos), conforme demonstrativo de 

cálculo.

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

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

alterações, possuindo paridade com o servidor ativo.

	

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

publicação.

Camaçari-BA, 05 de janeiro de 2022. 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 

GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO DE 12 DE DEZEMBRO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela 
Lei Orgânica do Município, resolve:

CONSIDERANDO a ação de Retificação de Registro 
Civil de nº. 8002251-82-2021.8.05.0039, fundamentado 
no art. 109 da Lei nº. 6.015/73, resultando no deferimento 
do pleito da servidora Roquilda Oliveira Santos.
 
RETIFICAR os termos do Decreto que designa a 
servidora ROQUILDA OLIVEIRA SANTOS, cadastro n°. 
61380. Onde se lê: Designar Roquilda Oliveira Santos, 
publicado no Diário Oficial nº. 921 página 20 de 
04/05/2018, leia-se: Bia Oliveira Santos Costa

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 12 DE DEZEMBRO DE 2021.
            

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 10 DE JANEIRO  DE 2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela constituição federal e pela lei orgânica do 
município,

Considerando a  Decisão Judicial nos Processos nº  
0 3 0 1 6 3 3 - 5 0 . 2 0 1 4 . 8 . 0 5 . 0 0 3 9  e  0 5 0 2 7 0 9 -
86.2018.8.05.0039     resolve:

NOMEAR, por ordem judicial, em regime estatutário, 
para o cargo público de provimento efetivo da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, os(as) candidatos(as) no 
concurso público 001/2013 abaixo relacionados(as), e 
que atenderam ao chamamento na forma do edital acima 
mencionado:

Processo nº 0301633-50.2014.8.05.0039

A G E N T E  C O M U N I T Á R I O  D E  S A Ú D E  -  
CACHOEIRINHA
Nº   Nome    Insc.   Clas.	
01 ARIANE LIMA MARQUES   77271429      1ª
     DE SOUZA 

Processo nº 0502709-86.2018.8.05.0039  

ARQUITETO
Nº  Nome    Insc.   Clas.	
01 LÉLIA MARIA DOS REIS DIAS  81459043	     4ª

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM  10 DE JANEIRO DE 2022

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 02/2022
DE 05 DE JANEIRO DE 2022

Dispõe sobre a Estabilidade aos servidores 
públicos municipais ocupantes de cargos 
de provimento efetivo, em virtude da 
aprovação no estágio probatório.
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O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do 
Município e a Carta Magna Federal e,

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

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

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

RESOLVE

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

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

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

PUBLIQUE-SE,

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 05 DE JANEIRO DE 
2022.

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA                  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Secretaria de Serviços Públicos – SESP, no uso de 

suas atribuições legais, vem tornar pública a abertura do 

Edital de Recadastramento dos atuais beneficiários 

e Cadastramento dos alunos ingressantes no ano de 

2022.1 no Programa de Transporte Social, Técnico e 

Universitário – TSTU, para o período letivo de 2022.1, 

com base no Decreto Municipal nº 6.821/2017, 

publicado no Diário Oficial do Município nº 834, de 21 de 

dezembro de 2017.

P a r a  r e a l i z a r  o  C A D A S T R A M E N T O  e  

RECADASTRAMENTO, o beneficiário deverá acessar o 

link disponível no site oficial da Prefeitura Municipal de 

Camaçari (http://www.camacari.ba.gov.br), em link 

específico. 

O aluno que efetuar o cadastramento via web, entre os 

dias 1 a 18 de Fevereiro de 2022, deverá, dentro desse 

mesmo período comparecer a um dos postos de 

atendimento do programa das 9:00h às 17h, localizados 

na Cidade do Saber Rua do telégrafo S/N, Bairro do 

Natal, e/ou na Prefeitura Avançada da Orla, na Estrada 

do Coco Km 13, s/nº, Abrantes, munido dos seguintes 

documentos:

1)Ficha de cadastramento (modelo no site da PMC: 

http://www.camacari.ba.gov.br), em link específico; 

2)CPF;

3)RG;

4)Título de Eleitor com Biometria no Município;

5)Comprovante de Residência no município de 

Camaçari (dos alunos ou responsáveis);

6)Comprovante de matrícula para o período letivo 

2022.1;

7)Caso aluno seja bolsista, apresentar o comprovante 

de bolsa de estudos (impressa).

Dos documentos acima listados, devem ser 

apresentados os originais junto a ficha de 

cadastramento (assinada pelo aluno ou 

responsável).
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O  R E C A D A S T R A M E N T O  s e r á  r e a l i z a d o  

exclusivamente via web, entre os dias 17 a 31 de janeiro 

de 2022.

O CADASTRAMENTO será realizado via web e 

presencial para entrega e verificação dos documentos, 

entre os dias 01 a 18 de fevereiro de 2022, o atendimento 

presencial para entrega de documentos será a partir das 

9h até ás 17h.

Caso alguma faculdade venha efetuar o vestibular e 

disponibilizar lista de aprovados após a data de cadastro, 

01 a 18 de fevereiro de 2022, esses alunos só poderão 

ingressar no programa do TSTU no semestre 

subsequente, e se dentro dos critérios exigidos pelo 

Decreto.

As informações prestadas, bem como a veracidade ou 

autenticidade da documentação comprobatória 

apresentada pelo beneficiário no processo de 

cadastramento e recadastramento são de sua inteira 

responsab i l i dade ,  su je i tando-o  à  even tua l  

responsabilidade civil e criminal, nos termos da 

legislação pátria. 

O recadastramento deve ser realizado pelo portal do 

aluno, na data estipulada pela TSTU; o não 

recadastramento no prazo citado, o beneficiário estará 

sujeito ao desligamento automático do programa. 

A SESP, após a análise da documentação dos alunos que 

fizeram o cadastramento, terá até o dia 28 de fevereiro 

que disponibilizar através do portal do aluno a informação 

que o estudante está apto ou não.  Os alunos que não 

foram contemplados, querendo, poderão entrar com 

recurso pessoalmente junto a SESP no prazo de até 3 

dias úteis, após a publicação da lista dos contemplados.

Eventuais dúvidas podem ser sanadas diretamente nos 

postos de cadastramento e recadastramento.

Camaçari-BA, 04 de Janeiro de 2022.

ARLENE LIMA ROCHA

SECRETÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

AVISO DE PRORROGAÇÃO – PREGÃO 
Nº 0305/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL

 
A Comissão Central Permanente de Licitação – 
COMPEL, torna público para conhecimento dos 
interessados, que a sessão para acolhimento, abertura 
das propostas de preços e disputa referente ao PREGÃO 
N.º 0305/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é 
o Registro de preços para aquisição de cânula de guedel, 
máscara N95 e máscara cirúrgica tripla, para atender as 
Unidades de Saúde do município, fica PRORROGADA o 
Acolhimento: 24/01/2022, às 09h00min, Abertura: 
25/01/2022, às 09h00min e Disputa: 25/01/2022, às 
1 0 h 0 0 m i n .  ( H o r á r i o  B r a s í l i a ) .  E d i t a l  
reformulado/Informações: www.licitacoes-e.com.br 
(Licitação n.º: 914830) e www.camacari.ba.gov.br. Tel.: 
(71) 3621-6776 – Priscila Lins dos Santos - Pregoeira da 
Compel.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Secretaria do Desenvolvimento Social e Cidadania 
do Município de Camaçari – SEDES, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - Nº 0261/2021 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o Registro de 
Preço para a aquisição de materiais gráficos com a 
finalidade de promover e divulgar as ações e projetos 
realizados através da Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Cidadania - SEDES. LOTE 01: PROMITENTE 
FORNECEDOR: SOUL GRAFICA COMUNICACAO 
VISUAL LTDA; VALOR GLOBAL: R$ 70.000,00 (setenta 
mil reais); LOTE 02: PROMITENTE FORNECEDOR: 
BOXFORTE COMERCIO DE ALIMENTOS E 
SERVICOS DE IMPRESSÃO LTDA; VALOR GLOBAL: 
R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais); LOTE 
03: PROMITENTE FORNECEDOR: GALAXY BRINDES 
E SERVICOS EIRELI; VALOR GLOBAL: R$ 48.000,00 
(quarenta e oito mil reais); DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
04/01/2022. RENOILDES SANTOS OLIVEIRA – 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
CIDADANIA.

EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE 
PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0004/2022 – 
PREGÃO Nº 0261/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço para a aquisição de 
materiais gráficos com a finalidade de promover e 
divulgar as ações e projetos realizados através da 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania - 
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SEDES. PROMITENTE FORNECEDOR: SOUL 
GRAFICA COMUNICACAO VISUAL LTDA, conforme 
descrito abaixo:

DATA DA ASSINATURA: 04/01/2022. RENOILDES 
S A N T O S  O L I V E I R A –  S E C R E T Á R I A D E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0005/2022 – 
PREGÃO Nº 0261/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço para a aquisição de 
materiais gráficos com a finalidade de promover e 
divulgar as ações e projetos realizados através da 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania - 
SEDES. PROMITENTE FORNECEDOR: BOXFORTE 
COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE 
IMPRESSÃO LTDA, conforme descrito abaixo:

DATA DA ASSINATURA: 04/01/2022. RENOILDES 
S A N T O S  O L I V E I R A –  S E C R E T Á R I A D E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0006/2022 – 
PREGÃO Nº 0261/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço para a aquisição de 

materiais gráficos com a finalidade de promover e divulgar 
as ações e projetos realizados através da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania - SEDES. 
PROMITENTE FORNECEDOR: GALAXY BRINDES E 
SERVICOS EIRELI, conforme descrito abaixo:

DATA DA ASSINATURA: 04/01/2022. RENOILDES 
S A N T O S  O L I V E I R A –  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Secretaria do Desenvolvimento Social e Cidadania do 
Município de Camaçari – SEDES, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 0274/2021 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o Registro de 
Preço para contratação de empresa especializada no 
fornecimento eventual de Gás GLP para botijão de 13kg 
através de Ticket, destinado aos usuários atendidos na 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania - 
SEDES. LOTE 01: PROMITENTE FORNECEDOR: 
CONTINENTAL GAS LTDA; VALOR GLOBAL: R$ 
470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais); LOTE 
02: PROMITENTE FORNECEDOR: GMSN COMERCIO 
DE GAS EIRELI; VALOR GLOBAL: R$ 257.000,00 
(duzentos e cinquenta e sete mil reais). DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 05/01/2022. RENOILDES SANTOS 
OLIVEIRA – SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E CIDADANIA

EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE 
PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0008/2022 – 
PREGÃO Nº 0274/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço para contratação de empresa 
especializada no fornecimento eventual de Gás GLP para 
botijão de 13kg através de Ticket, destinado aos usuários 
atendidos na Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Cidadania - SEDES. PROMITENTE FORNECEDOR: 
CONTINENTAL GAS LTDA, conforme descrito abaixo:
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LOTE 

02 CÓDIGO 

MATERIAL 
ESPECIFICAÇÃO  UF QTDE 

PREÇO UNITÁRIO (R$)  
% 

DIFERENÇA 

PREÇO DE 

MERCADO 
ITEM REGISTRADO MERCADO 

01 10310213762  

Placa de Identificação de setor 

personalizada, confeccionada em PS 

(poliestireno de alta resistência), com 

processo de impressão 

computadorizado, com fundo na cor 

verde e conteúdo do texto (nome do setor 

e logotipo) na cor branca, com fita 

autoadesiva no v erso do produto para 

sua fixação no tamanho: 10x35cm.  

UN 1.000 7,40 7,40 0,00 

02 19809910204  

Placa Imantada 0,4mm impressa por 

processo digital para veículos, tamanho 

80x40cm, 4x0 cores.  

UN 100 71,00 72,17 0,80 

 



DATA DA ASSINATURA: 05/01/2022. RENOILDES 
S A N T O S  O L I V E I R A –  S E C R E T Á R I A D E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0009/2022 – 
PREGÃO Nº 0274/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço para contratação de 
empresa especializada no fornecimento eventual de Gás 
GLP para botijão de 13kg através de Ticket, destinado 
aos  usuár ios  a tend idos  na  Secre ta r ia  de  
Desenvolvimento Social e Cidadania - SEDES. 
PROMITENTE FORNECEDOR: GMSN COMERCIO DE 
GAS EIRELI, conforme descrito abaixo:

DATA DA ASSINATURA: 05/01/2022. RENOILDES 
S A N T O S  O L I V E I R A –  S E C R E T Á R I A D E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA.

AVISO DE PRORROGAÇÃO - PREGÃO 
Nº 0015/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL

A Comissão Central Permanente de Licitação - 
COMPEL, torna público para conhecimento dos 
interessados, que a pedido da Secretaria requisitante, a 
Sessão para ABERTURA das propostas de preços e 
DISPUTA referente PREGÃO N.º 0015/2022  
(ELETRÔNICO) – COMPEL. Cujo o Objeto:  REGISTRO 
DE PREÇO DE KITS ACOLHIMENTO PARA A 
D I S P O N I B I L I Z A Ç Ã O  A O S  U S U Á R I O S  
INSTITUCIONALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - 
SEDES DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. FICA 
PRORROGADA A ABERTURA: 24/01/2022, às 08h00 
min ;  DISPUTA :  24 /01 /2022,  às  10h00min .  
ACOLHIMENTO 19/01/2022, às 08h00 min. Edital 

reformulado/Informações:  www.licitacoes-e.com.br
(LICITAÇÃO N.º: 916573). Tel.: (71) 3621-6880 – Jussara 
Souza de Oliveira.

 	

AVISO DE ABERTURA

 
PREGÃO N.º 0013/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de Preços 
para aquisição de medicamentos diversos, devido à 
necessidade da continuidade das ações em saúde. 
Acolhimento: 24/01/2022 a partir das 08h00min; 
Abertura: 25/01/2022, às 08h30min; Disputa: 
25/01/2022, às 11h00min. (Horário Brasília) 
Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. Licitação 
nº: 917074. Tel.: (71) 3621-6776/6880 – Vanuzia da Silva 
Guedes – Pregoeira.
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AVISO DE REABERTURA – PREGÃO 
Nº 0296/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL

A Comissão Central Permanente de Licitação – 
COMPEL, torna público para conhecimento dos 
interessados, novas datas de acolhimento, abertura e 
disputa em virtude da Suspensão, referente PREGÃO 
N.º 0296/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto 
é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPOS PARA 
G R A M P E A D O R  9 / 1 4 ,  G R A M P O S  PA R A  
G R A M P E A D O R  2 3 / 2 4 ,  G R A M P O S  PA R A 
G R A M P E A D O R  2 3 / 1 0 ,  G R A M P O S  PA R A 
G R A M P E A D O R  2 3 / 1 3 ,  G R A M P O S  PA R A 
GRAMPEADOR 26/6, CLIPS PARA PAPEL Nº 2/0, 
CLIPS PARA PAPEL Nº 4/0, CLIPS PARA PAPEL Nº 6/0, 
CLIPS PARA PAPEL Nº 8/0, MÍDIA CD-R, MÍDIA CD-RW, 
MÍDIA DVD-R, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM 
X 30M, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 50M, 
COLA LÍQUIDA BRANCA 90G, COLA LÍQUIDA 
BRANCA 1KG, COLA EM BASTÃO 40G, CORRETIVO 
LÍQUIDO 18ML, EXTRATOR DE GRAMPO EM AÇO 
NIQUELADO CAIXA C/ 12 UN, APONTADOR DE 
LÁPIS), PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE 
ACORDO COM A NECESSIDADE E CONVENIÊNCIA 
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMAÇARI. 
Informamos que em virtude da data da solicitação de 
SUSPENÇÃO DO PREGÃO houve mudanças no 
número da Licitação no site : www.licitacoes.com.br. 
Acolhimento: 24/01/2022 a partir das 08h00min; 
Abertura: 25/01/2022, às 08h00; Disputa: 25/01/2022, 
às 10h00. (Horário Brasília). Edital/Informações: 
www.licitacoes-e.com.br. LICITAÇÃO N.º: 917170. 
Camaçari, 11 de janeiro de 2022. Tel.: (71) 3621-6880 – 
Jussara Souza de Oliveira - Pregoeira da COMPEL.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0183/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: FLEX PRODUÇÃO 
MUSICAL EIRELI. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem 
por finalidade alterar a CLÁUSULA QUINTA (DO 
PRAZO) do Contrato nº 0183/2020; DO PRAZO: O 
contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 
mais 12 (doze) meses, a partir de 22 de janeiro de 2022, 
passará a viger até 22 de janeiro de 2023; DO PREÇO: 
Ficam mantidas as condições negociais do pacto ora 
aditado, especialmente as disposições sobre o preço, no 
valor global de R$ 491.913,87 (quatrocentos e noventa e 
um mil, novecentos e treze reais e oitenta e sete 
centavos), o qual permanece inalterado e proporcional 
ao período ora aditado. Fica mantida a forma de 
pagamento prevista no bojo do contrato original. Os 
recursos financeiros para pagamentos das despesas 
decorrentes do presente termo aditivo correrão por conta 
da Os recursos financeiros para pagamento das 
despesas decorrentes do presente termo aditivo 
correrão por conta da Ação 2010, Elemento 33903000 e 

EXTRATO DE CONTRATO/CONVÊNIO 
E APOSTILAMENTO 

http://www.licitacoes-e.com.br/


Fonte 0100000. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e plenamente em vigor as demais Cláusulas 
e disposições do Contrato Originário e termos aditivos 
não modificadas por este Instrumento, especialmente 
sobre o preço, renunciando-se, expressamente, ao 
reajuste previsto na Cláusula 3ª, § 2º, do Contrato nº 
0183/2020. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 03 de 
janeiro de 2022. JOSÉ GAMA NEVES. MUNICÍPIO. 
FLEX PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI. CONTRATADA.

TERMO DE APOSTILAMENTO  Nº 0001/2022 DO 

CONTRATO Nº 0329/2015 DA EMPRESA VARGAS 

PATRIMONIAL LTDA ME.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrito nº 

CNPJ/MF sob o nº 14.109.763/0001-80, com sede à Av. 

Francisco Drumond s/n, CEP 42.800-970, Centro, 

Camaçari -Ba, neste ato representado pelo Prefeito Sr 

.ELINALDO ARAÚJO DA SILVA, portador do R.G nº 

04231738-04 SSP-BA, inscrito no CIC/MF sob o nº 

5 9 8 . 8 3 7 . 3 1 5 - 1 5 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  

CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 

contrato nº 0329/2015, conforme Processo nº 

0554/2015, que se regerá pela legislação pertinente, Lei 

Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas 

posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Licitatório nº 

0554/2015, Dispensa de Licitação   nº 0066/2015.

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA 

RUA FRANCISCO DRUMOND, 48 CENTRO – 

CAMAÇARI, COM A FINALIDADE DE SEDIAR O 

CENTRO DE REFERÊNCIA E INCLUSÃO DA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Camaçari-BA, 03 de janeiro de 2022.

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2021

							
							  Realizada em 22/11/2021

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
Eduardo Barão – Representante da SMI Consultoria
Rodrigo Malheiros Remor – Representante da SMI 
Consultoria
Gabriela Kriscinski – 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 – outubro/2021;
2)Rentabilidade da carteira;
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3)Planilha com demonstrativo de alocações, saldos e 
enquadramento – outubro/2021;
4)Apresentação sobre Fluxo Atuarial de Receitas e 
Despesas;

Reunião
Aos vinte e dois dias do mês de novembro 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 lementa r  n º  1644 /2020 ,  reun i ram-se  
ordinar iamente 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 EDUARDO 
BARÃO, RODRIGO MALHEIROS REMOR E GABRIELA 
KRISCINSKI, 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 ALFREDO GUIMARÃES, 
registrou a presença dos membros e convidados 
supracitados, destacando a participação dos 
representantes da SMI Consultoria, EDUARDO BARÃO, 
RODRIGO MALHEIROS REMOR E GABRIELA 
KRISCINSKI. Em seguida, passou a palavra para 
RODRIGO MALHEIROS REMOR abordar sobre o 
primeiro item da pauta, a) atualização acerca do cenário 
macroeconômico das expectativas de mercado, com a 
palavra, o consultor teceu breves considerações sobre o 
mercado financeiro mundial. Comunicou que os 
problemas com a oferta de energia continuam afetando o 
mundo inteiro, trazendo consequências para a 
economia. Além do receio de que uma nova onda da 
COVID-19 se instale no continente Europeu e force os 
governos locais a adotarem medidas mais amplas de 
restrição à movimentação de pessoas, o que poderia 
voltar a prejudicar a atividade local. Discorreu que a 
Áustria já anunciou um lockdown nacional para todos os 
cidadãos que não tomaram a vacina contra o 
coronavírus, enquanto a Alemanha adotou medidas mais 
leves de restrição, mas que também focam em pessoas 

não imunizadas.  Nos Estados Unidos, o presidente Joe 
Biden deve anunciar nos próximos dias sua escolha para 
a presidência do Federal Reserve, Banco Central do 
país. O novo nome substituirá Jerome Powell, cujo 
mandato terminará em fevereiro de 2022. Sobre o 
cenário nacional noticiou que seguem em discussão 
maneiras de acelerar a aprovação da PEC dos 
Precatórios, que atualmente se encontra no Senado. 
Citou que uma das ideias estudadas seria fazer uma 
PEC paralela que abarque apenas os pontos 
necessários para permitir o pagamento do Auxílio Brasil, 
de forma que sua aprovação seja mais rápida e a 
distribuição do benefício inicie já em dezembro, o que 
trouxe forte aumento no estresse sobre o cenário fiscal. 
Ponderou que a deterioração do arcabouço fiscal gera 
perda de confiança sobre o compromisso com as contas 
públicas e futuras regras fiscais. A mudança na regra do 
teto, somadas a regra do teto para precatórios, totaliza 
R$ 91,6 bilhões de espaço no orçamento. Pontuou que 
acredita que grande parte da deterioração trazida pela 
PEC já está precificada. Mencionou que o IPCA segue 
acelerado, com alta de 1,25% em outubro. No 
acumulado em 12 meses, o índice registra aumento de 
10,67%. Informou que o Comitê de Política Monetária 
decidiu em sua última reunião pelo aumento de 1,5 ponto 
percentual na taxa Selic, passando-a para 7,75% e mais 
um aumento de 1,5 ponto percentual deve vir na próxima 
reunião. Continuamente, apresentou em tela as 
expectativas do mercado para 2021 e 2022, 
respectivamente: IPCA 9,77% e 4,79%; PIB 4,88% e 
0,93%; Câmbio R$5,50 e R$5,50 e Selic 9,25% a.a. e 
11% a.a. Em seguida, passou a palavra para GABRIELA 
KRISCINSKI abordar sobre o comportamento da carteira 
de investimentos do ISSM, a qual discorreu que grande 
parte dos indicadores ANBIMA estão performando 
negativamente, com exceção ao IRFM-1, IMA-B5 e IMA-
S. Salientou que, como o cenário econômico está 
bastante conturbado, acaba refletindo na rentabilidade 
dos ativos. Observou que a carteira de investimentos do 
Instituto está rendendo em 2021 -1,28%. Ponderou que é 
uma situação muito similar ao que está ocorrendo com os 
outros RPPS, devido ao cenário fiscal e econômico no 
país estar com muita instabilidade e como consequência 
impactando diretamente no resultado dos ativos. Frisou 
que a carteira de investimentos está bem diversificada, 
então o resultado negativo não deriva do fato de estar 
mal alocados, mas sim pela situação do mercado. Em 
seguida, passou a palavra para EDUARDO BARÃO, que 
corroborou com as palavras da colega e em seguida fez 
uma comparação com o mercado externo, onde é 
possível ver que as empresas estão com resultados 
muito positivos e a Bolsa Americana e Europeia 
acompanham esse desempenho. Já aqui no Brasil, 
mesmo as empresas apresentando resultados positivos 
à Bolsa persiste em cair, devido à situação política 
instável, que traz incertezas no cenário fiscal. Pontuou 
que em 2022 há a expectativa de oportunidades de 
ganho com menos risco, praticamente sem volatilidade, 
como os fundos CDI e títulos públicos, que trará mais 
segurança. Ressaltou que a SMI Consultoria 
acrescentou na carteira recomendada à compra direta 
de títulos públicos, sendo feitas de forma gradual até 
alcançar a posição de 10% do PL. Sobre a parte em 
renda variável, ressaltou que não recomenda que sejam 
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feitas alterações neste momento. O gestor de recursos 
solicitou a palavra e mencionou que o ISSM possui na 
carteira de renda variável apenas quatro fundos que tem 
estratégias similares e por esse motivo questionou aos 
consultores a viabilidade de tentar identificar fundos que 
tenham estratégias diferentes destes, de forma a se 
preparar para uma ampliação na quantidade de fundos 
em 2022. EDUARDO BARÃO concordou que as 
estratégias dos fundos são bem parecidas, e em seguida 
compartilhou em tela o radar de fundos de renda variável, 
para servir como comparativo de como estão os fundos 
estão performando. Comentou que o setor financeiro e 
de dividendos são opções que podem ser consideradas 
na diversificação dos ativos de renda variável. Sugeriu a 
redução de posição nos fundos que estão com maior 
percentual do PL para buscar ampliar a diversificação. 
Comentou que a SMI pode fazer essa análise e enviar 
por e-mail algumas opções de fundos enquadrados no 
artigo 8º da Resolução CMN nº 3922/2010. Sobre renda 
fixa, enfatizou que com a expectativa de aumento da taxa 
básica de juros, a recomendação é aportar em ativos 
com benchmarks CDI e IRF-M1. Na oportunidade, o 
gestor de recursos ressaltou que ao longo do segundo 
semestre o Comitê vem ampliando a carteira em ativos 
atrelados ao benchmark CDI, resgatando do IMA-B. 
Discorreu que o novo desafio será fazer a aquisição 
direta dos títulos públicos com marcação na curva. E 
perguntou aos consultores qual tipo de título seria mais 
aderente às expectativas do ISSM. EDUARDO BARÃO 
comentou que a compra direta de títulos públicos já é 
liberada pela Resolução nº 3922/2010 até 100% da 
carteira há muitos anos. Destacou que a possibilidade do 
RPPS marcar os títulos na curva é muito positiva, pois 
dessa forma retira totalmente a volatilidade desse 
investimento. Informou que todos os títulos públicos 
disponíveis para negociação com RPPS são com 
pagamento de cupom semestral e o NTN-B que é um 
título híbrido, possibilita alcançar o rendimento da 
inflação somado ainda a uma taxa adicional, dessa forma 
condizendo com o objetivo atuarial do RPPS. 
Complementou que, tendo opções com a taxa adicional 
acima de 5,30% se torna interessante adquiri-los para 
longo prazo, para garantir a rentabilidade por mais 
tempo. MILENA TAVARES DO SACRAMENTO solicitou 
a palavra para perguntar se caso o RPPS adquirir os 
títulos com vencimento no longo prazo, como os de 2055, 
não haveria também o risco de ocorrer uma alteração 
brusca na taxa de meta atuarial anual ao longo desse 
período.  EDUARDO BARÃO comentou que para 
estabelecer a tabela da portaria SPREV nº 6132/2021 a 
Secretaria de Previdência utiliza a média das taxas dos 
títulos públicos dos últimos 5 (cinco) anos. Considerou 
que pode ocorrer de a taxa aumentar, e esse foi um ponto 
que a SMI Consultoria questionou para a Secretaria de 
Previdência, que informou que quando o RPPS efetua a 
compra esta é baseada na Política de Investimentos 
vigente, juntamente com o estudo de fluxo do passivo. 
Portanto, se houver uma elevação na meta, há a 
possibilidade de troca do título. Dando prosseguimento a 
reunião, o gestor de recursos agradeceu a presença dos 
representantes da SMI CONSULTORIA, encerrando a 
participação dos mesmos na reunião, e passou a palavra 

para CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, 
presidente do Comitê de Investimentos, discorrer sobre o 
próximo item da pauta, b) atualização acerca do 
comportamento da carteira de investimentos, o qual 
informou que a deterioração do cenário fiscal brasileiro 
foi acompanhada de perto pelos mercados. Cite-se, a 
elevação do Auxílio Brasil para R$ 400,00 (quatrocentos 
reais) até o final de 2022, de forma diferente do que 
planejara anteriormente o Governo. Essa mudança da 
regra do teto contribuiu para demandada de boa parte da 
equipe econômica, influenciando o aumento do 
pessimismo do mercado financeiro em relação ao Brasil. 
Os aumentos sucessivos dos preços dos combustíveis 
foi um dos fatores para que o IPCA de outubro chegasse 
ao patamar de 1,25, elevando a meta para o mês em 
1,70. Diante de tantas incertezas no mercado financeiro, 
o alcance da meta ficou em -59% ,resultado que reflete 
bem o cenário atual. Informou que a renda fixa e a renda 
variável performaram negativamente, devido à piora do 
cenário fiscal com as mudanças propostas na regra do 
teto de gastos para abrigar o novo Auxílio Brasil. Os 
fundos multimercados e os investimentos no 
exterior, acompanharam as melhoras dos mercados 
globais, apresentando resultados positivos. No que 
concerne aos índices de riscos da carteira, no mês de 
setembro eles permaneceram dentro dos limites da P.I. 
de 2021: a Volatilidade Anualizada (VOL) ficou em 
4,9651 (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 8,1679 (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 com indicações de estratégias a serem 
seguidas pelo ISSM, o gestor de recursos propôs que 
seja dada continuidade nos movimentos de  migração 
para o benchmark CDI, bem como na estratégia adotada 
dos aportes gradativos em fundos do artigo 9º-A,II, da 
Resolução nº 3922/2010. E conforme recomendação da 
SMI CONSULTORIA discutidas na reunião de hoje, 
deliberar sobre a possibilidade da primeira compra direta 
de títulos públicos.  Deste modo, passou a palavra para 
ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA apresentar o 
estudo atuarial que subsidia a decisão que o Comitê por 
ventura venha a decidir. A mesma iniciou informando que 
a duração do passivo é o valor considerado para estimar 
a meta atuarial. Noticiou que, considerando o Fluxo 
Atuarial do Plano de Benefícios do ISSM para cálculo da 
duração do passivo, em função dos resultados apurados 
nesta Avaliação Atuarial, obteve-se o valor de 15,88 
anos.  Ressaltou que, a duração do passivo corresponde 
à média dos prazos dos fluxos de pagamentos de 
benefícios do RPPS, líquidos das contribuições dos 
aposentados e pensionistas, ponderada pelos valores 
presentes desses fluxos. Continuamente, apresentou 
um gráfico que mostra a evolução do patrimônio, onde 
ficou demonstrado na projeção de receitas e despesas 
que haverá uma elevação do patrimônio do ISSM até 
2050, a partir de então, é o momento que se estima ter a 
maior quantidade de aposentados e pensionistas, 
começando, portanto, a usar parte do patrimônio do 
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Instituto para complementar o pagamento das despesas, 
voltando a subir a partir de 2074. O gestor de recursos ao 
retomar a palavra, informou que a apresentação 
respalda e comprova que não há prejuízo no fluxo de 
caixa do Instituto em fazer a aplicação em NTN-B longas. 
Somado ao fato da taxa oferecida estar acima da meta 
atuarial, se justifica a aquisição dos títulos. Ponderou que 
o assunto vem sendo discutido nas reuniões do Comitê 
de Investimentos há alguns meses e dessa forma 
adquir iram conhecimento e segurança para 
operacionalizar a transação.  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 longo debate e significativas 
considerações, o gestor de recursos apresentou a 
proposta conforme segue: (i) resgate de R$ 
7.000.000,00 (sete milhões de reais) de fundos com 
benchmark IMA-B para possibilitar a compra direta em 
títulos públicos NTN-B com prazo entre 30 a 35 anos. O 
que foi aprovado, por unanimidade por todos os 
membros do Comitê de Investimentos.  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 novembro/2021, 
bem como a parcela do 13º será efetuado com os 
recursos 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. 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) aporte de R$1.500.000,00 (um milhão 
e quinhentos mil reais) no fundo NEUBERGER 
BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DOLAR 
ADVISORY FIC FIA IE, CNPJ nº 20.485.402/0001-30, 
enquadrado no artigo 9º-A, II; (ii) aporte de R$ 
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) no 
fundo BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL 
EQUITIES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR, CNPJ nº 
41.287.933/0001-99, enquadrado no artigo 9º A, II; (iii) o 
que exceder alocar no 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 de EDUARDO BARÃO, RODRIGO 
MALHEIROS REMOR E GABRIELA KRISCINSKI, 
representantes da SMI CONSULTORIA devendo, para 
tanto, ser registrada a assinada 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 / MEMBRO NATO E GESTOR 
DE RECURSOS 

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

ACÁCIA CHAVES REIS
CHEFE DE GABINETE - CONVIDADA

ISIS LOBO DE SOUZA
ASSESSORA ESPECIAL I -  CONVIDADA

ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA
CHEFE DE GABINETE - CONVIDADA

MILENA TAVARES DO SACRAMENTO
SECRETÁRIA

ATA DA 49ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2021							

			
									Realizada em 22/11/2021 

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
Flávio Rodrigues de Castro – Superintendente de 
Investimentos e Presidente do Comitê de Investimentos 
da Manaus Previdência
Fernando Krichanã dos Santos   – Gestor de riscos e 
membro do Comitê de Investimentos da Manaus 
Previdência
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Secretária:
Milena Tavares do Sacramento – Designada pela portaria 
nº 02/2021

Pauta da Reunião
a)Videoconferência com o RPPS MANAUS 
PREVIDÊNCIA;
b)Deliberação sobre aplicação no fundo KINEA PRIVATE 
EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I  FIP 
MULTIESTRATÉGIA;
c)Manifestação de voto na consulta formal aos cotistas 
do PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 
LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO 
PRIVADO;
d)O que ocorrer;

Anexos
1)Apresentação sobre Fluxo Atuarial de Receitas e 
Despesas;
2)Apresentação sobre o fundo KINEA PRIVATE EQUITY 
V  F E E D E R  I N S T I T U C I O N A L  I  F I P  
MULTIESTRATÉGIAReuniãoAos vinte e dois dias do 
mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às 16h, 
por intermédio da plataforma de comunicação Google 
Meet ,  em v ideoconferênc ia ,  a tendendo às 
determinações da Lei Complementar nº 1644/2020, 
reuniram-se extraordinariamente os membros do Comitê 
de Investimentos, sob a presidência do primeiro, 
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, 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 FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO e 
FERNANDO KRICHANÃ DOS SANTOS, representantes 
do RPPS MANAUS PREVIDÊNCIA.   A teor do art. 15 da 
Portaria n° 111/2019, após verificação do quórum legal 
para instalação, foi estabelecida a seguinte pauta: a) 
v ideoconferência  com o RPPS MANAUS 
PREVIDÊNCIA; b) deliberação sobre aplicação no 
fundo KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER 
INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA; c) 
manifestação de voto na consulta formal aos cotistas 
do PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 
LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO 
PRIVADO; d) o que ocorrer; Aberta a reunião, o gestor 
de recursos e membro nato do Comitê de Investimentos, 
PEDRO JORGE V ILLAS  BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, registrou a presença dos membros e 
convidados supracitados. Em seguida, destacou e 
agradeceu a presença dos representantes do RPPS 
MANAUS PREVIDÊNCIA. E comunicou que, a reunião 
tem como um dos itens da pauta deliberar a respeito da 
proposta recebida pelo Banco ITAÚ, através da KINEA 
ASSET sobre a subscrição de cotas no FIP KINEA 
PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP 
MULTIESTRATÉGIA. O qual foi apresentado por 
KESLLEY ROMANELLI CRISPIM e RODRIGO 
FIGUEIREDO SILVA na 29ª reunião extraordinária do 
Comitê de Investimentos, realizada no dia 15/06/2021. 

Ressaltou que, os membros do Comitê de Investimentos 
ficaram admirados com a apresentação do referido 
fundo, devido ao excelente histórico de rentabilidade 
atrelado à segurança, na medida em que é um fundo de 
investimentos que o gestor compra participações 
minoritárias de empresas que são líderes no mercado. 
Além disso, vinculam cláusulas contratuais de políticas 
de governança, como por exemplo, instituição de 
comitês, presença no conselho administrativo e na 
diretoria administrativa e financeira. Discorreu que, este 
será o quinto fundo com estas propostas no segmento de 
FIP da KINEA ASSET e ao observar o histórico dos quatro 
últimos tem se demonstrado ser um sucesso. Discorreu 
ainda, que diante do despertar de interesse do Comitê 
nesse produto, foram realizadas algumas diligências, 
como uma visita presencial na sede da KINEA em São 
Paulo. Informou que além do mesmo, estiveram 
presentes na referida reunião CARLOS HENRIQUE DA 
ROCHA SANTOS, presidente do Comitê de 
Investimentos, DIEGO SILVA DE SOUZA membro do 
órgão colegiado, ISIS LOBO DE SOUZA assessora 
especial I e ACÁCIA CHAVES REIS tesoureira do ISSM, 
além de RICARDO GIOVENARDI E GUSTAVO 
TUCKMANTEL representantes da SMI CONSULTORIA. 
Frisou que, foram recepcionados pelo sócio do grupo, o 
Sr. CRISTIANO LAURETTI e pelo gerente institucional 
do Itaú - Poder Público RODRIGO FIGUEIREDO. 
Ressaltou que a visita técnica propiciou uma grande 
oportunidade para o esclarecimento de dúvidas sobre o 
FIP. Continuamente, informou que teve a ideia de 
agendar a presente reunião com os representantes do 
RPPS MANAUS PREVIDÊNCIA para conhecer a 
experiência que estão tendo nesse tipo de investimento. 
Assentados tais esclarecimentos, passou a palavra para 
FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO, o qual comentou 
que o RPPS MANAUS PREVIDÊNCIA possui uma 
experiência razoavelmente longa no segmento de FIP. 
Citou que quando ingressou na Superintendência de 
Investimentos em 2017 já havia alguns FIP na carteira da 
MANAUS PREVIDÊNCIA, que foram investidos há 
muitos anos em operação estruturada por gestoras 
pequenas. Como exemplo citou o fundo GERAÇÃO DE 
ENERGIA que foi realizado no período de 2008 a 2012. E 
outro da Caixa econômica chamado CAIXA FIP 
LOGISTICA, informou que a Caixa fez a proposta de 
captação, mas em virtude da economia estar paralisada 
naquele período não deu continuidade. Justificou que a 
posição neste FIP é muito pequena, apenas relacionado 
a um aporte que foi realizado para cobrir despesas 
operacionais. Reforçou que estes são casos pontuais e 
que com a alteração da Resolução CMN nº 3922 em 2018 
a Secretaria de Previdência incluiu condicionantes, com 
critérios mais robustos para que o RPPS invista em FIP, 
dessa forma poucas instituições financeiras se tornaram 
enquadráveis aos critérios exigidos, o que trouxe mais 
segurança a esse tipo de investimento. E desde então 
tem obtido uma boa experiência com essa classe de 
ativos. Explicou que possuem na carteira de 
investimentos FIP do BTG PACTUAL, KINEA e VINCE 
CAPITAL, que são considerados como casos de 
sucesso. Seguiu informando que subscreveram R$ 
7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais) no 
fundo KINEA IV em maio de 2018, devido a terem pouca 
margem à época para FIP. Até o momento integralizaram 
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R$5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mil reais) e 
em agosto de 2020 retornou para carteira cerca de 
R$748.000,00 (setecentos e quarenta e oito mil reais) 
tendo como saldo atual R$6.781.000,00 (seis milhões 
setecentos e oitenta e um reais). Mencionou que, como o 
RPPS MANAUS PREVIDÊNCIA encontra-se, 
atualmente, certificado no nível IV do programa Pró-
gestão RPPS, de modo que foi possível aumentar o 
limite. Dito isso, informou que já se comprometeram com 
a subscrição de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de 
reais) no FIP KINEA V. Justificou que gostam muito dessa 
classe de ativos por terem volatilidade menor e 
rentabilidades superiores a meta atuarial. Ressaltou que 
com relação à KINEA sentem-se seguros por esta fazer 
parte do conglomerado do Banco ITAÚ, o maior Banco 
privado da América Latina. Informou que, devido ao 
acompanhamento que estão tendo no KINEA IV puderam 
notar que a equipe de Private Equity já se mostrou ser 
eficiente. Ressaltou ser importante ter em mente que 
como o investimento do FIP é feito em várias empresas, o 
consolidado do fundo será mesclado entre resultados 
muito positivos, medianos e casos esporádicos com 
resultado abaixo do esperado, mas que na média o 
resultado geral é muito positivo. O gestor de recursos 
solicitou a palavra para perguntar qual a rentabilidade 
que tem sido obtida com o KINEA IV e se o gestor já 
vendeu alguma participação de capital para entrega de 
resultados. FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO 
respondeu que no acumulado de 12 meses a 
rentabilidade está em 29,16%. Comentou que a gestão 
do FIP emite relatório trimestralmente onde mostram as 
operações que estão investindo e resultados das 
empresas e o MANAUS PREVIDÊNCIA faz um relatório 
de diligencias para analisar o resultado dessas empresas 
que estão na composição do FIP e que já houve sim uma 
venda concretizada e com sucesso no KINEA IV. DIEGO 
SILVA DE SOUZA solicitou a palavra para perguntar 
como foi o procedimento para chamada de capital e como 
se dá o processo de escolha das empresas. FLÁVIO 
RODRIGUES DE CASTRO respondeu que o gestor que 
inicia a captação de investidores e no momento do 
comprometimento por parte do RPPS não tem como 
saber quais empresas serão investidas, até porque 
nesse momento o gestor ainda estará em processo de 
estudo das opções de empresas para investimento, e até 
por questão de sigilo não antecipam quais operações 
estarão em andamento. Quando a negociação é 
concretizada, é emitido um fato relevante para comunicar 
aos cotistas do fundo qual empresa decidiram investir. 
Sobre a operacionalização do aporte, é emitido um 
comunicado informando qual o valor que cada cotista 
terá que integralizar, na proporção de suas cotas e o 
pagamento é feito por TED diretamente para a conta do 
FIP. Posteriormente recebem o comprovante de 
integralização de cotas. Enfatizou que, um dos pontos 
que a Resolução traz como proteção ao RPPS, é que a 
instituição financeira precisa entrar com recurso no FIP 
para mostrar que será realmente diligente, pois estará 
também cuidando do próprio dinheiro. Devendo aportar 
no mínimo 5% (cinco por cento) do capital. DIEGO SILVA 
DE SOUZA teceu considerações sobre a liquidez do FIP 
ser de longo prazo, e perguntou se encontraram 
resistência com os Conselhos por esse motivo. FLÁVIO 
RODRIGUES DE CASTRO falou que a questão da 

liquidez é muito importante, pois por força normativa 
quando se vai investir em fundo que não tem liquidez 
imediata a direção do RPPS precisa atestar que tem a 
capacidade de liquidez para deixar o valor comprometido 
sem possibilidade de resgate até o final do investimento. 
Mencionou que geralmente essa comprovação é feita 
através de avaliação atuarial ou de estudo de ALM. 
Então, pelo fato do investimento estar dentro da 
capacidade de liquidez o Comitê não encontrou 
nenhuma resistência. FERNANDO KRICHANÃ solicitou 
a palavra e comentou que, na verdade a maior 
resistência esteve relacionada ao próprio Comitê de 
Investimentos, por não terem conhecimento do produto e 
devido ao histórico que existia de FIP estar relacionado a 
problemas com RPPS no passado, gerou resistência, 
mas à medida que foram se capacitando e entendendo 
cada vez mais sobre o produto, adquiriram confiança 
para realizar os investimentos. DIEGO SILVA DE SOUZA 
questionou quais estão sendo as providências tomadas 
com relação aos fundos problemáticos que foram 
adquiridos no passado, antes da sua gestão. FLÁVIO 
RODRIGUES DE CASTRO informou que, as medidas 
foram participação ativa nas assembleias para solicitar a 
troca do gestor e do administrador do fundo, além disso, 
acompanhar os relatórios para cobrar do gestor a 
tentativa de recuperação dos ativos. Por fim, o gestor de 
recursos agradeceu os esclarecimentos dos 
representantes do RPPS MANAUS PREVIDÊNCIA e 
encerrou a participação dos mesmos na reunião. Ato 
contínuo passou a palavra para DIEGO SILVA DE 
SOUZA abordar sobre o próximo item da pauta, b) 
deliberação sobre aplicação no fundo KINEA 
PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP 
MULTIESTRATÉGIA, o qual colocou em tela a 
apresentação com as análises e considerações sobre o 
referido fundo. Discorreu que a KINEA PRIVATE EQUITY 
INVESTIMENTOS S.A. é uma gestora com patrimônio de 
R$ 56,5 bilhões, conforme dados do ranking da ANBIMA 
– setembro 2021. Atualmente, está na 15ª colocação do 
Ranking ANBIMA. Sua estratégia de investimentos é em 
empresas brasileiras que a KINEA julga como líderes de 
mercado ou líderes regionais, aumentando a liquidez do 
portfólio dada a relevância estratégica das companhias 
investidas. Os critérios de seleção de projetos por parte 
da gestora se esteira na estrutura de governança desses 
projetos. Desse modo, a gestora participante do projeto 
tem direito de veto em todas as decisões relevantes, 
além de participação em Conselhos e Comitês – 
Mecanismos de ajustes e cláusulas protetivas, incluindo 
opções de venda e/ou direito de drag-along, o que 
significa que quando o acionista majoritário se retira do 
projeto a KINEA tem o direito de sair também. Possui 2,9 
bilhões em capital comprometidos e até então tem obtido 
sucesso com retornos bastante atrativos, acima dos 
indicadores de mercado. Citou algumas vantagens como 
retornos absolutos, diversificação de portfólio e 
investimentos na economia real. Mencionou que a oferta 
do produto será de distribuição primária, para 
investidores qualificados. E que o total da oferta será de 
R$700 milhões, com investimento mínimo de R$ 2 
milhões e prazo de duração do fundo de 10 anos. Sendo 
5 anos de investimento e 5 de desinvestimento. Conta 
com taxa de administração de 1,85% do capital subscrito 
ou do patrimônio líquido do fundo. Em conjunto com a 
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taxa de administração do fundo investido, não superará o 
montante equivalente a 2,00% ao ano. E taxa de 
performance de 20%, acima do IPCA +6%. Discorreu que 
o gestor pretende escolher empresas voltadas para os 
setores de saúde, educação, tecnologia, varejo e 
serviços. Sobre o FIP falou que é qualificado como 
ent idade de  inves t imento ,  nos  te rmos da  
regulamentação específica da CVM.  E que o 
regulamento do FIP determina que o valor justo dos 
ativos investidos pelo fundo, esteja respaldado em laudo 
de avaliação elaborado por Auditores Independentes ou 
Analistas de Valores Mobiliários autorizados pela CVM, 
determina ainda, que o valor justo dos ativos emitidos, 
direta ou indiretamente, por cada uma das empresas 
investidas pelo fundo corresponda a, no máximo, 25% 
(vinte e cinco por cento) do total do capital subscrito do 
fundo e que a cobrança de taxa de performance seja feita 
somente após o recebimento, pelos investidores, da 
totalidade de seu capital integralizado, devidamente 
atualizado pelo índice de referência e taxa de retorno 
nele previstos. Ressaltou que o gestor do FIP, ou 
gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, 
precisam manter a condição de cotista do fundo em 
percentual equivalente a, no mínimo, 5% (cinco por 
cento) do capital subscrito do fundo. Determina que 
também que as companhias ou sociedades investidas 
pelo fundo tenham suas demonstrações financeiras 
auditadas por auditor independente registrado na CVM e 
publicadas, no mínimo, anualmente.  Informou que o 
gestor do FIP já realizou, nos últimos dez anos, 
desinvestimento integral de, pelo menos, 3 (três) 
sociedades investidas no Brasil por meio de FIP e os 
referidos desinvestimentos resultaram em recebimento 
da totalidade do capital integralizado nas referidas 
sociedades investidas, devidamente atualizado pelo 
índice de referência e taxa de retorno previstos no 
regulamento. Como pontos positivos destacou ter uma 
Gestora consolidada, com excelente know-how em 
Private Equity, com estratégia de investimento voltada 
para o controle das empresas e com foco nas operações. 
Possui histórico de desinvestimento em empresas, 
conforme exigido pela Resolução CMN nº 4.604 e nº 
4.695 para operação de fundos desta modalidade. Bom 
histórico de investimentos, apresentando retorno de 
acordo com a meta proposta nos fundos anteriormente 
criados na mesma modalidade. Fundos com resultados 
de rentabilidade esperado acima dos principais 
benchmarks (Ibovespa, CDI, IPCA +6%). Investimento 
em empresas de setores diversificados, minimizando os 
riscos diante das instabilidades econômicas do cenário 
atual. E como aspectos negativos a liquidez de longo 
prazo. Devendo se verificar a necessidade da 
disponibilidade do capital investido neste fundo, pois o 
prazo de carência é de 10 anos. Para que a operação do 
fundo seja positiva, o cenário econômico deve ser 
favorável a operação deste, pois em um ambiente de 
extrema incerteza, a operação se torna prejudicada, pois 
ocorre falta de compradores para as operações, 
prejudicando o desinvestimento. Considerou como 
elevada a taxa de performance, de 20% acima do 
IPCA+6% e risco de concentração da carteira, pois o 
fundo pode aplicar os seus recursos em uma quantidade 
reduzida de ativos, sendo que o prejuízo em um dos 
investimentos pode incorrer em perdas significativas. 

Citou também o risco de não realização de investimentos 
e o risco de a governança não alcançar as metas 
desejadas, refletindo sobre os resultados do fundo. Em 
seguida discursou as considerações finais discorrendo 
que o investimento é no formato de um FIP, Fundo de 
Investimento em Participações, com duração de 10 anos. 
A fase de investimentos deve ocorrer nos 5 primeiros 
anos e o desinvestimento nos anos restantes. A 
Instituição possui boas referências e integra a lista de 
bancos aptos a investimentos de RPPS.  O investimento 
em um fundo da categoria FIP se torna mais interessante 
em momentos de baixos juros no país. Isso, pois se torna 
mais fácil que os projetos sejam viáveis, aumentando a 
TIR (Taxa Interna de Retorno) dos projetos. O Investidor 
deve se atentar ao modelo de investimento de um FIP, 
que é composto da conhecida curva “J”, em que há uma 
fase apenas de desembolso para que, mais a frente do 
período de vigência do fundo, os retornos sejam colhidos. 
Desse modo, advogou pela aprovação e o consequente 
investimento do presente fundo. Ao retomar a palavra, o 
gestor de recursos discorreu que, pôde perceber que o 
FIP quando tratado com seriedade e boa gestão, com 
políticas de governança e boas práticas, atreladas ao que 
manda a boa doutrina e as práticas de mercado trará 
bons resultados. E diante da situação atual do mercado 
financeiro e das incertezas que se apresentam para o 
ano de 2022, ressaltou que vê o FIP KINEA V como uma 
alternativa e como não há a certeza que todo valor que o 
RRPS se dispuser a aplicar será realmente integralizado, 
pois depende do chamamento de capital por parte do 
gestor, propôs que seja apresentado ao Conselho 
Administrativo e Previdenciário a possibilidade de aporte 
no montante de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). 
O presidente do Comitê de Investimentos solicitou a 
palavra, e comunicou que corrobora com a opinião do 
gestor de recursos, verificando como oportunidade para 
obtenção de rentabilidade e que acredita na proposta do 
KINEA V. DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES 
ratificou as palavras do presidente do Órgão Colegiado e 
frisou que a considera um valor plausível. Na 
oportunidade, ISIS LOBO DE SOUZA salientou como 
vantagem o fato da integralização de capital não ocorrer 
de uma única vez, desta forma enquanto aguarda o 
acionamento de integralização esse recurso pode estar 
aplicado gerando mais rendimento. Além do histórico dos 
outros FIP KINEA terem demonstrado segurança na 
aplicação. Dando continuidade a reunião, a proposta foi 
colocada em votação e aprovada, por unanimidade, 
pelos membros do Comitê de Investimentos. Ato 
contínuo o gestor de recursos ressaltou que, conforme 
apresentado na 11ª reunião ordinária do Comitê de 
Investimentos, realizada hoje (22/11/2021) às 15h, o 
estudo atuarial embasará a tomada de decisão de que a 
liquidez no período de 10 anos não será prejudicial, na 
medida em que esse recurso não será necessário, 
podendo fazer o investimento sem se preocupar com 
fluxo de caixa do ISSM e que diante da aprovação 
unânime, o assunto será apresentado na próxima 
reunião do Conselho Administrativo e Previdenciário, 
prevista para acontecer no dia 23 de novembro de 2021. 
Sendo assim, solicitou a presença de DIEGO SILVA DE 
SOUZA e do presidente do Comitê de Investimentos 
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS para auxiliar 
no esclarecimento de possíveis dúvidas que possam 
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surgir. Em seguida, passou para o próximo item da pauta, 
c) Manifestação de voto na consulta formal aos 
cotistas do PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO 
RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO 
CRÉDITO PRIVADO, o gestor de recursos comunicou 
que a INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. na qualidade de 
administradora do referido fundo, convocou todos os 
cotistas para responderem a consulta formal, que tem por 
objetivo deliberar sobre as seguintes matérias: (i) 
aprovação das Demonstrações Financeiras do Exercício 
Social de 2021; (ii) autorizar o Administrador e os 
Gestores a praticar todos os atos necessários para a 
consecução do quanto deliberado na Assembleia Geral. 
Após debates e considerações foi pontuado que a NEXT 
AUDITORES se absteve de apresentar opinião sobre as 
demonstrações financeiras, visto que não foi possível 
obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar a opinião sobre as demonstrações 
financeiras. Reforçou que em 30 de junho de 2021 o 
fundo possuía investimentos em debêntures, cédulas de 
crédito bancárias e CDCA, o que representa 95,37% do 
patrimônio líquido. E até a emissão do relatório não 
tiveram acesso aos controles internos e documentação 
suporte que permitisse concluir sobre a propriedade e 
adequação do saldo destes investimentos, bem como, do 
resultado apropriado no exercício. Além de ter ocorrido 
um gasto com escritório de advocacia no montante de R$ 
382.000,00 (trezentos e oitenta e dois mil reais), que até a 
emissão do relatório da auditoria não houve 
transparência sobre esse gasto. Sendo assim, o gestor 
de recursos submeteu como deliberação a rejeição dos 
dois itens da matéria, o que foi concorde por todos os 
membros do Comitê de investimentos.   Por fim, o gestor 
de recursos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, agradeceu a participação de todos e 
informou que, razão das reuniões estarem sendo 
realizadas via plataforma de comunicação por meio de 
videoconferência, estando cada participante em local 
distinto, ficarão dispensadas as assinaturas dos 
representantes do RPPS MANAUS PREVIDÊNCIA, 
FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO e FERNANDO 
KRICHANÃ DOS SANTOS, devendo, para tanto, ser 
registrada a assinada pelos demais participantes. E nada 
mais havendo passível de registro, o gestor de recursos e 
membro nato do Comitê de Investimentos, PEDRO 
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, 
encerrou a reunião e eu, MILENA TAVARES DO 
SACRAMENTO, na qualidade de secretária designada 
pela Portaria n° 02/2021, de 28 de janeiro de 2021, lavrei 
a presente ata que vai por mim e pelos demais assinada 
eletronicamente. 
  

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

SUPERINTENDENTE / MEMBRO NATO E GESTOR 
DE RECURSOS 

ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO / 

MEMBRO NATO

CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS
MEMBRO / PRESIDENTE

DIEGO SILVA DE SOUZA
MEMBRO

DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES
MEMBRO

ACÁCIA CHAVES REIS
CHEFE DE GABINETE - CONVIDADA

ISIS LOBO DE SOUZA
ASSESSORA ESPECIAL I - CONVIDADA

ANA CLARA ANDRADE ALMEIDA
CHEFE DE GABINETE - CONVIDADA

MILENA TAVARES DO SACRAMENTO
SECRETÁRIA

ATA DA 50ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2021

								Realizada em 24/11/2021 
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 

outubro/2021;
b)Discussão sobre aprimoramento do Regimento Interno 

do Comitê de Investimentos;
c)O que ocorrer;

Reunião 
Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de 
dois mil e vinte e um, às 15h, 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 SILVA DE 
SOUZA, DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, 
ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA e, PEDRO 
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES com a 
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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 
outubro/2021 b) discussão sobre aprimoramento do 
Regimento Interno do Comitê de Investimentos; c) o 
que ocorrer; Aberta a reunião, o gestor de recursos e 
membro nato do Comitê de Investimentos, PEDRO 
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, 
registrou a presença dos membros e convidados 
supracitados. Em seguida, passou a palavra para 
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, presidente 
do Comitê de Investimentos, apresentar o relatório de 
gestão de investimentos referente ao mês de 
outubro/2021. O qual, mencionou que o referido relatório 
foi disponibilizado previamente a todos os presentes, 
através da plataforma de comunicação WhatsApp. Em 
seguida, apresentou o relatório em tela e franqueou a 
palavra aos membros e convidados para que pudessem 
expor suas opiniões, bem como sugerir melhorias. O 
gestor de recursos solicitou a palavra e propôs que fosse 
criado um tópico adicional com o título “Outros fatos 
relevantes” para acrescentar alguns assuntos que em 
seu ponto de vista são importantes, como o fato ocorrido 
com o fundo REAG FII MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS, 
CNPJ nº 17.374.696/0001-19, que determinou o 
pagamento de dividendos conforme “Comunicado ao 
Mercado” datado em 30 de setembro de 2021, onde 
informou que o Fundo distribuiria, no dia 10 de outubro de 
2021, de forma parcial, os resultados apurados no 
período de setembro/2021. Não obstante, o valor de 
R$26.000,00 (vinte e seis mil reais) que caberia ao 
Instituto, ficou retido na conta corrente do Fundo, sem a 
administradora informar o motivo da retenção. Informou 
que a tesoureira do Instituto, ACÁCIA CHAVES REIS 
solicitou esclarecimentos por e-mail, mas ainda não 
obteve retorno. Dito isso, solicitou a mesma, para 
continuar tentando contato até o dia 01/12/2021 e caso a 
administradora não solucione a questão, deverá 
apresentar a situação ao departamento jurídico do ISSM 
para acioná-los extra judicialmente. Destacou ainda, a 
viagem técnica ao estado de São Paulo, que ocorreu no 
período de 26 a 28 de outubro de 2021, onde além do 
mesmo, estiveram presentes CARLOS HENRIQUE DA 
ROCHA SANTOS, presidente do Comitê de 
Investimentos, DIEGO SILVA DE SOUZA membro do 
órgão colegiado, ISIS LOBO DE SOUZA assessora 
especial I e ACÁCIA CHAVES REIS tesoureira do ISSM, 
além de RICARDO GIOVENARDI E GUSTAVO 
TUCKMANTEL representantes da SMI CONSULTORIA, 
para realização de due diligence presencial nas 
instituições financeiras BTG PACTUAL, XP ASSET, BNP 
PARIBAS e KINEA. Salientou que o detalhamento da 
referida viagem técnica está apresentado na ata da 46ª 
reunião extraordinária do Comitê de Investimentos, 
realizada no dia 04/11/2021. Continuamente, após a 
conclusão das adequações propostas, não havendo 
mais sugestões de melhoria, 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) 
discussão sobre aprimoramento do Regimento 
Interno do Comitê de Investimentos, comunicou que o 
Regimento Interno do Comitê de Investimentos do ISSM, 
publicado pela PORTARIA Nº 111/2019 DE 12 DE 
DEZEMBRO DE 2019, publicada no Diário Oficial do 
Município (DOM) nº 1315, de 16 de dezembro de 2019 
está em processo de aprimoramento, em vista disso, 
ressaltou que gostaria de ouvir os membros do referido 
Órgão Colegiado sobre eventuais pontos que possam 
ser aperfeiçoados. O presidente do Comitê de 
Investimentos solicitou a palavra e efetuou a leitura dos 
itens que considera adequado serem ajustados. Iniciou 
com o artigo 3ª §1º que diz: “As pessoas previstas serão 
nomeadas por ato do Diretor-Superintendente do ISSM 
para mandato de 01 (um) ano, sendo permitida apenas 
01 (uma) única recondução por igual período, vedada a 
recondução da totalidade de seus membros para o 
mandato posterior.” Justificou que esse foi um dos 
assuntos pontuados pelo auditor na certificação do Pró-
gestão que deveria ser modificado, sendo considerado 
um prazo muito curto. Continuou citando o artigo 7º, X, 
que diz: “Comunicar ao Presidente do Conselho, para 
providências deste, quando por justo motivo, não puder 
comparecer às reuniões”. Devendo ser substituída a 
palavra Conselho por Comitê. Por fim, mencionou o 
artigo 15º, Parágrafo único, que diz: “Não havendo o 
quórum mínimo previsto no caput deste artigo ou, ainda, 
diante da ausência simultânea do Gestor de Recursos e 
do Diretor de Administração e Finanças, o Presidente 
aguardará pelo prazo mínimo de 30 (trinta) minutos, e, 
findo prazo, sem que isso se verifique, será registrada em 
ata a impossibilidade de realizar a reuniões, devendo-se 
proceder, de imediato, nova convocação”. Sugeriu deixar 
explícito que em situações de reunião não deliberativas, 
a reunião possa ser realizada sem a presença dos 
membros natos. Em seguida, MILENA TAVARES DO 
SACRAMENTO, solicitou a palavra para sugerir que a 
redação dos tópicos fixos da Reunião Ordinária sejam 
reformulados, visto que o texto atual segrega alguns itens 
que geralmente são tratados em conjunto durante a 
reunião. Ato contínuo, após a apresentação dos pontos 
elencados acima, o gestor de recursos mencionou que 
considera todas as sugestões pertinentes. Comunicou 
que, sobre o prazo do mandato está considerando levar 
como proposta para a Diretoria executiva o prazo de 4 
(quatro) anos, não coincidente com o mandato do 
prefeito, sendo permitida apenas 01 (uma) única 
recondução por igual período, vedada a recondução da 
totalidade de seus membros para o mandato posterior. 
Sobre o artigo 7º, X informou que erros materiais podem 
ser ajustados sem necessidade de aprovação da 
Diretoria Executiva. Sobre o artigo 15º, Parágrafo único, 
considerou como observação importante, visto que 
podem surgir demandas emergenciais para os diretores 
(membros natos) e dessa forma não inviabilizaria uma 
reunião não deliberativa. E sobre a sugestão de 
adequação da redação dos itens fixos da Reunião 
Ordinária, solicitou a MILENA TAVARES DO 
SACRAMENTO, que apresentasse uma nova proposta 
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de redação no grupo de Whatsapp do Comitê de 
Investimentos para que juntos possam reformular o texto, 
tornando-o mais objetivo e de fácil compreensão. 
Continuamente, as propostas de melhoria foram 
colocadas em votação e aprovadas, por unanimidade, 
pelos membros do Comitê de Investimentos. Em 
seguida, o gestor de recursos ressaltou que apresentará 
os itens mencionados na próxima reunião da Diretoria 
Executiva. E nada mais havendo passível de registro, o 
gestor de recursos e membro nato do Comitê de 
Investimentos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES, encerrou a reunião 
agradecendo a participação de todos e eu, MILENA 
TAVARES DO SACRAMENTO, na qualidade de 
secretária designada pela Portaria n° 02/2021, de 28 de 
janeiro de 2021, lavrei a presente ata que vai por mim e 
pelos demais assinada eletronicamente.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
SUPERINTENDENTE / MEMBRO NATO E GESTOR DE 

RECURSOS 

ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO / MEMBRO 

NATO

CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS
MEMBRO / PRESIDENTE

DIEGO SILVA DE SOUZA
MEMBRO

DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES
MEMBRO

ACÁCIA CHAVES REIS
CHEFE DE GABINETE - CONVIDADA

ISIS LOBO DE SOUZA
ASSESSORA ESPECIAL I -  CONVIDADA

ANA CLARA ANDRADE ALMEIDA
CHEFE DE GABINETE - CONVIDADA

MILENA TAVARES DO SACRAMENTO
SECRETÁRIA
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