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CONSIDERANDO as informações constantes nos autos 
do Processo Administrativo nº 00387.11.02.895.2022,

RESOLVE

SUSPENDER, a pedido, a licença sem vencimentos, 
concedida através da portaria 778/2021 de 05 de outubro 
de 2021,à JOHN KLEBER MACHADO DA CUNHA, 
matrícula 60756, ocupante do cargo de Assistente 
Administrativo, lotado na Secretaria da Administração- 
SECAD, com data de 02 de março de 2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 02 DE MARÇO 
DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 000124/2021
DE 02 DE MARÇO DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 874 de 
04 de abril de 2008, Lei Municipal nº 873 de 04 de abril de 
2008 que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e 
vencimentos dos servidores públicos do quadro de 
provimento efetivo da administração direta e magistério 
do município de Camaçari e Decreto Municipal nº 4742 de 
09 de abril de 2009, que regulamenta a promoção 
funcional e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  
01789.11.02.904.2020,

RESOLVE

Retificar a Portaria nº 000124 de 24 de fevereiro de 2021, 
publicado no Diário Oficial do Município de nº 1703 de 
12/07/2021, onde se lê: PROMOVER, o (a) servidor (a) 
JOSENILDA PINTO MESQUITA, matricula n° 830193, 
lotado (a) na Secretária da Educação - SEDUC, de 
PROFESSOR NÍVEL I, para PROFESSOR II, com data 
retroativa a 14 de agosto de 2020, leia-se:PROMOVER, 
o servidor (a) JOSENILDA PINTO MESQUITA, matricula 
830193, lotado (a) na Secretaria da Educação - SEDUC, 
de PROFESSOR NÍVEL I, para PROFESSOR NÍVEL IV, 
com data retroativa a 14 DE AGOSTO DE 2020.

 
                 
         DECRETO DE 14 DE OUTUBRO 2021

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº 4220/2006, que Delega 
competência a Secretaria da Administração, com fulcro no 
Art. 117 e seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de 
agosto de 1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro 
de 2013, Parecer Normativo nº 003/2017 , Lei Municipal nº 
1601/2019 e Lei Municipal 1620/2020,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo nº 22650/2012.

                                 RESOLVE 

RETIFICAR o decreto de 25 de setembro de 2001, o qual, 
concedeu Licença Prêmio ao (a) servidor (a) NEURACI 
SOUZA DE JESUS, matricula 7591,ocupante do cargo de 
provimento efetivo/estatutário de Professor II, lotado (a) 
na Secretaria da Educação -  SEDUC, pelo período de 03 
(três) meses, onde se lê: 07/05/1994 a 06/05/1999,  leia-
se: 07/05/1994 a 16/04/2000, a partir 01 de outubro de 
2001. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 14 DE OUTUBRO DE 2021.

  ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 
                        PREFEITO 

                       PORTARIA 69/2021
DE 02 DE MARÇO DE 2022

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,
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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE MARÇO DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 015/2022
DE 07 DE MARÇO DE 2022

Reconhece a Imunidade tributária aos 
impostos e isenção de taxas vinculadas 
a o  S E R V I Ç O  N A C I O N A L  D E  
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI, 
e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 150, 
inciso VI, “c” da Constituição Federal de 1988. art. 159, V, 
da Lei 1039 de 2009, e teor do Processo administrativo  
requerimento de nº 06818.18.08.216.2021, de 04 de 
Outubro de 2021,

RESOLVE

Art. 1º Fica reconhecida a Imunidade Tributária e 
concedida a isenção de Taxa de Fiscalização e 
Funcionamento –TFF em favor de SERVIÇO NACIONAL 
DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI, inscrito no 
CNPJ sob o nº 03.795.071/0030-50, CGA nº 
0041384001, com sede à Rua BA 530, Via Cetrel, 
Bairro: Polo Industrial de Camaçari, CEP: 42.816.280, 
Camaçari-Bahia conforme permissivo legal previsto no 
art. 150, inciso VI, “c” da Constituição Federal de 1988. 
art. 159, V, da Lei 1039 de 2009, art. 14 do CTN, E ART. 
159, V, da Lei 1039/2009.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos que fundamentaram o 
reconhecimento da Imunidade, especialmente a 
interrupção da prática de Atividades Estatutárias.

Art. 3º A imunidade tributária é relativa aos impostos 
incidentes sobre patrimônio, renda ou serviços em que a 
instituição seja contribuinte, aplicando-se no âmbito 
municipal ao IPTU, ITIV, e por extensão, a isenção da 
TRSD, conforme autoriza o art. 189, IV, da Lei nº 
1.039/2009.

Art. 4º Após o reconhecimento da Imunidade Tributaria 

aos impostos inerentes ao imóvel de Inscrição Municipal 
acima descrito, deve-se proceder as baixas de débitos 
registrados e/ou arquivamento de eventuais execuções 
fiscais ajuizadas.

Art. 5º O reconhecimento da imunidade terá seus efeitos 
a partir de 03/07/2020, data de início das atividades da 
instituição, e a concessão do benefício de isenção da TFF 
terá seus efeitos a partir da data do requerimento, em 
04/10/2021.
 
GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 21 DE SETEMBRO DE 
2021.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.° 
461/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E SANJUAN ENGENHARIA LTDA. DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a 
Cláusula Quinta do Contrato n° 461/2020. DO PRAZO: O 
contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 
3 (três) meses a contar de 04 de março de 2022, 
passando a viger até 04 de junho de 2022.DO SALDO: 
Se aplicará ao presente termo o saldo remanescente 
ainda não utilizado, no valor de R$6.027.159,48 (seis 
milhões, vinte e sete mil, cento e cinqüenta e nove reais e 
quarenta e oito centavos).DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e plenamente em vigor as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato originário e 
do posterior Termo Aditivo, não modificadas por este 
Instrumento.DA ASSINATURA: Camaçari – BA. 11 de 
Fevereiro de 2022. JOSELENE CARDIM BARBOSA 
SOUZA. MUNICIPIO. SANJUAN ENGENHARIA LTDA. 
CONTRATADA. 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
014/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E A EMPRESA SANJUAN ENGENHARIA 
LTDA. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a Cláusula Quinta do Contrato no 
014/2020, originalmente firmado em 17 de janeiro de 
2020, cujo objeto é o supracitado. DO PRAZO: O contrato 
descrito na cláusula anterior fica prorrogado por mais 03 
(três) meses, de modo que a partir de 01 de março de 
2022, passará a viger até 01 de junho de 2022. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno  
vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e termos aditivos não modificadas por este 
Instrumento, especialmente as disposições sobre o 
preço. DA ASSINATURA: Camaçari, - BA.  25 de 
fevereiro de 2022. JOSELENE  CARDIM BARBOSA 
SOUZA.MUNICÍPIO. SANJUAN ENGENHARIA LTDA. 
CONTRATADA. 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
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0039/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A EMPRESA AS ENGENHARIA 
LTDA. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por  
finalidade alterar a Cláusula Quinta do Contrato no 
0039/2021, firmado originalmente em 25 de março de 
2021, cujo objeto é o supracitado. DO PRAZO: O  
contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 
mais 02 (dois) meses, de modo que, passará a viger a 
partir de 12 de março de 2022 até 12 de maio de 2022. 
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. 02 de Março de 2022. JOSELENE  
CARDIM BARBOSA SOUZA.MUNICÍPIO. AS 
ENGENHARIA LTDA. CONTRATADA.

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E REAJUSTE 
AO CONTRATO N° 163/2019 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA B. F. SERVIÇOS AMBIENTAIS- EIREILI. DO  
OBJETO Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a 
Cláusula Quinta (DA VIGÊNCIA), bem como a Cláusula 
Terceira (DO PREÇO) do Contrato no 163/2019, firmada 
originalmente em 07 de Março de 2019, conforme objeto 
retro citado e aplicar o reajuste previsto pelo inciso II da 
Cláusula Terceira - DO PREÇO. DO PRAZO O contrato  : 
descrito na cláusula anterior fica prorrogado por mais 12 
(doze) meses, a partir de 07 de Março de 2022, passará a 
viger até 07 de Março de 2023. DO PREÇO: O valor 
contratual após reajuste de INPC no percentual de 
9,70%se perfazendo em R$ 68.908,80 (sessenta e oito 
mil, novecentos e oito reais), perpassando o contrato o 
valor global de R$ 710.400,00 (setecentos e dez mil e 
quatrocentos reais) para o novo valor global de R$ 
779.308,80 (setecentos e setenta e nove mil trezentos e 
oito reais e oitenta centavos).  Fica mantida a forma de 
pagamento prevista no bojo do Contrato original. Os 
recursos financeiros para pagamento das despesas 
decorrentes da prorrogação correrão por meio da Ação 
4033; Elemento 339039; Fonte 15.000.000.  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. 04  
de Março de 2022.ARLENE LIMA ROCHA.MUNICÍPIO. 
B. F. SERVIÇOS AMBIENTAIS- EIREILI. CONTRATADA.

 

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO No 0112/2018 QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI 
E A Sra. JURANILDES MELO DE MATOS ARAUJO. DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar as 
CLÁUSULAS SEGUNDAS (DO PRAZO) E QUARTA (DO 
VALOR GLOBAL DO CONTRATO) do Instrumento 
contratual no 112/2018, firmado originalmente em 06 de 
março de 2018. DO PRAZO: O contrato descrito na 
cláusula anterior fica prorrogado por 12 doze) meses a ( , 
partir de 06 de março de 2022, passará a viger até 06 de 
março de 2023. DO REAJUSTE: Em virtude do Contrato 
original no 112/2018 prever a possibilidade de reajuste 
com base no IGP M acumulado de 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 Aditiva, 
o valor global anual estipulado para o referido 
Instrumento após atualização, passa a ser de R$ , 
19.891 80 (dezenove mil oitocentos e noventa e um reais ,
e oitenta centavos). Fica mantida a forma de pagamento 
prevista no bojo do contrato original. 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. 01 de Março de 
2022.ELIAS NATAN MORAES DIAS.MUNICÍPIO. 
JURANILDES MELO DE MATOS ARAUJO.LOCADOR.

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0093/2022 DO 
CONTRATO Nº 0012/2022 DO INSTITUTO CHAPADA 
DE EDUCAÇÃO E PESQUISA – ICEP

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 RG 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 0012/2022, conforme Processo nº 
0000247.11.07.611.2021, que se regerá pela legislação 
pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações 
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e 
condições seguintes:
I N S T R U M E N T O  V I N C U L A N T E :  E d i t a l  d e  
CONCORRÊNCIA nº 0003/2021.
OBJETO :  CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO 
QUALIFICADA PARA A ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA 
PRÓPRIO DE ENSINO MUNICIPAL E FORMAÇÃO DE 
DOCENTES DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES 
DO ANEXO I, I A, II E II A DO EDITAL DA 
CONCORRÊNCIA 003/2021
FUNDAMENTO: Com base no art. 65, inciso 8º da Lei 
Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
nº 0093/2022, cujo objeto é a alteração do Disposto na 
Cláusula Segunda – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 
prevista no instrumento inicial, acrescentando nova 
dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente:

Camaçari-BA, 01 de Fevereiro de 2022.

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
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DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2022 DO 
CONTRATO N°0134/2021 - EXECUÇÃO DAS OBRAS 
E  S E R V I Ç O S  R E M A N E S C E N T E S  D A  
REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO CAMPO DO 
MANGUEIRAL– MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, BAHIA, 
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  E 
A EMPRESA PAIXÃO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E 
EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP. 

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, resolve modificar 
unilateralmente o Contrato n° 0134/2021, que se regerá 
pela legislação pertinente, Lei Federal n° 8.666/93, com 
as alterações introduzidas posteriormente e pelas 
cláusulas e condições seguintes:
INSTRUMENTO VINCULANTE : TOMADA DE PREÇOS 
002/2021. 

O B J E T O :  AT U A L I Z A Ç Ã O  D E  D O TA Ç Ã O  
ORÇAMENTÁRIA.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65,§8°, da Lei Federal 
n° 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
n°01/2022, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Segunda – DO RECURSO FINANCEIRO, 
prevista no instrumento inicial, complementando a 
dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente.

Camaçari-BA, 03 de janeiro de 2022.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0046/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de preço para 
aquisição de agulha hipodérmica e algodão, para 
atender as Unidades de Saúde do município. 
Acolhimento: 23/03/2022 a partir das 08h00min; 
Abertura: 24/03/2022, às 08h30min; Disputa: 
24/03/2022, às 11h00min. (Horário Brasília) 

Edital/Informações: . www.licitacoes-e.com.br
Licitação nº: 926901 Tel.: (71) 3621-6776/6880 – Vanuzia 
da Silva Guedes – Pregoeira.

PORTARIA Nº 43/2022
DE 04 DE MARÇO DE 2022

A Diretoria Executiva do Instituto de Seguridade do 

Servidor Municipal- ISSM, no uso de suas atribuições 

legais, embasado no Processo de Pensão por Morte nº 

00011.07.10.372.2022, com fundamento no art. 40, § 8º 

da Constituição Federal de 1988, artigo 23 da Emenda 

Constitucional 103/2019, combinado com os artigos 14 

incisos I e III, 15, 23 Inciso II, 24 Inciso II, alínea d, 25 e 26 

da Lei Municipal Complementar nº 1644/2020, alterada 

pela Lei Municipal Complementar 1713/2022.

	RESOLVE	

Art. 1º Conceder e fixar o beneficio de Pensão por Morte 

a senhora THAINÁ SILVEIRA GUERREIRO NOVAIS, 

(cônjuge), a LUCAS GUERREIRO NOVAIS (filho 

menor) e a ERIC GUERREIRO NOVAIS (filho menor) 

instituído pelo ex-segurado (ativo) Bruno Lima de Sá 

Novais, matrícula  60023, falecido em 23/12/2021, 

integrado por três dependentes,  rateado em cotas 

iguais, no valor de R$ 1.125,40 (hum mil, cento e vinte e 

cinco reais e quarenta centavos)  totalizando o valor de 

R$ 3.376,20 (três mil, trezentos e setenta e seis reais e 

vinte centavos) conforme demonstrativo de cálculo.
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Art. 2º. O Reajuste da PENSÃO POR MORTE dar-se-á 

na forma do art. 33 da Lei Municipal Complementar 

1644/2020, não possuindo paridade com o servidor 

ativo.

Art. 3º. Ressalvado os demais casos de perda da pensão 

por Morte previsto em Lei, o direito ao beneficio ora 

instituído cessará em 07/02/2037 para THAINÁ 

SILVEIRA GUERREIRO NOVAIS (cônjuge), e para os 

filhos menores LUCAS GUERREIRO NOVAIS e ERIC 

GUERREIRO NOVAIS ao completar maior idade (18 

anos), diante do quanto previsto nos artigos 14, inciso III 

e 24, inciso II, alínea d, da Lei Municipal nº 1644/2020, 

alterada pela Lei Municipal Complementar 1713/2022..

Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data da 

publicação, retroagindo seus efeitos a 07/02/2022, data 

do requerimento.

DIRETORIA EXECUTIVA DO ISSM, CAMAÇARI, BA, 
EM 04 DE MARÇO DE 2022. 

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 

GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DORANEI DANTAS COSTA

DIRETORA DE PREVIDÊNCIA

PORTARIA Nº 44/2022
DE 07 DE MARÇO DE 2022

A DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE 

SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL- ISSM, no 

uso de suas atribuições legais, embasado no Processo 

de pensão por morte nº 0018.07.10.372.2022, com 

fundamento no artigo 40, § 8º da Constituição Federal de 

1988, artigo 23 da Emenda Constitucional 103/2019, 

combinado com os artigos 14, inciso II, art. 15, 23 Inciso 

II, 25 da Lei Municipal Complementar nº 1644/2020, 

alterada pela Lei  Municipal Complementar 1713/2022.

RESOLVE

Art.1º Conceder e fixar o beneficio de Pensão por Morte 

ao senhor MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA, 

(companheira) instituído pelo ex-segurado (inativo), 

NATANAEL TEOFILO DOS SANTOS, matrícula  499, 

falecido em 16/01/2022, integrado por um dependente, 

no valor de R$ 1.212,00 (hum mil, duzentos e doze 

reais), a ser constituído do valor de R$ 930,34  

(novecentos e trinta reais e trinta e quatro centavos), 

equivalente a cota parte de 60% (sessenta por cento), 

acrescida do valor de R$ 281,66 (duzentos e oitenta e 

um reais e sessenta e seis centavos) referente à 

complementação do salário mínimo, conforme 

demonstrativos de cálculo.

Art. 2º. O Reajuste da PENSÃO POR MORTE dar-se-á 

na forma do art. 33 da Lei Municipal Complementar 

1644/2020, não possuindo paridade com o servidor 

ativo.

Art. 3º. Ressalvado os demais casos de perda da pensão 

por Morte previsto em Lei, o direito ao beneficio ora 

instituído será de forma vitalícia diante do quanto previsto 

no artigo 24, inciso II e §1º da Lei Complementar 

Municipal nº 1644/2020, alterada pela Lei Complementar 

1713/2022, alterada pela Lei Municipal Complementar 

1713/2022.

Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data da 

publicação, retroagindo seus efeitos a 21/02/2022, data 

do requerimento.

DIRETORIA EXECUTIVA DO ISSM, CAMAÇARI, BA, 
EM 07 DE MARÇO DE 2022.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 	 	

GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DORANEI DANTAS COSTA

DIRETORA DE PREVIDÊNCIA

PORTARIA Nº 45/2022
DE 09 DE MARÇO DE 2022

A DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE 

SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL- ISSM, no 

uso de suas atribuições legais, embasado no Processo 

de pensão por morte nº 0017.07.10.372.2022, com 

fundamento no art. 40, § 8º da Constituição Federal de 

1988, artigo 23 da Emenda Constitucional 103/2019, 

combinado com os artigos 14 inciso I, artigo 15, 23 Inciso 

II, 25 da Lei Municipal Complementar nº 1644/2020, 

alterada pela Lei  Municipal Complementar 1713/2022.
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RESOLVE

Art.1º Conceder e fixar o beneficio de Pensão por Morte 
ao senhor CÉLIA GOMES CERQUEIRA DA SILVA, 
(cônjuge), instituído pelo ex-segurado, (inativo) JOÃO 
ATAÍDE DA SILVA, matrícula 1139, falecido em 
01/01/2022, integrado por um dependente, no valor de 
R$ 1.575,76 (hum mil, quinhentos e setenta e cinco reais 
e setenta e seis centavos), conforme demonstrativo de 
cálculo.

Art. 2º. O Reajuste da PENSÃO POR MORTE dar-se-á 

na forma do art. 33 da Lei Municipal Complementar 

1644/2020, não possuindo paridade com o servidor 

ativo.

Art. 3º. Ressalvado os demais casos de perda da pensão 

por Morte previsto em Lei, o direito ao beneficio ora 

instituído será de forma vitalícia diante do quanto previsto 

no artigo 24, inciso II, §1º da Lei Complementar Municipal 

nº 1644/2020, alterada pela Lei  Municipal 

Complementar 1713/2022.

Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data da 

publicação, retroagindo seus efeitos a 18/02/2022, data 

do requerimento.

DIRETORIA EXECUTIVA DO ISSM, CAMAÇARI, BA, 
EM  09 DE MARÇO DE 2022.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 

GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DORANEI DANTAS COSTA

DIRETORA DE PREVIDÊNCIA

DESPACHO Nº /202212

Considerando o disposto no artigo 100º, §1º da Lei 
Complementar nº 1644/2020, publicada no DOM 1559 de 
08/12/2020, fica ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE o 
pedido de Aposentadoria por Tempo de Contribuição da 
segurada VIRGÍNIA MARA DA LAPA SANTANA, 
formulado através do processo Administrativo nº 
00187.07.10.390.2021. 

Camaçari-BA, 09 de março de 2022.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2022

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 							 Realizada em 21/01/2022

PARTICIPAÇÃO
Membros natos do Comitê de Investimentos:
Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães –  Diretor 
superintendente 
Ernâni Bernardino Alves de Sena – Diretor 
administrativo e financeiro	 	 	
	 	 	
Membros do Comitê de Investimentos:	 	
Carlos Henrique da Rocha Santos – Presidente e 
Gestor de Recursos 	 	 	
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
Rodrigo Malheiros Remor – Representante da SMI 
Consultoria
Ricardo Giovenardi – Representante da SMI 
Consultoria
Álvaro Desidério – Representante da SMI Consultoria

Secretária: Juliana Estela Gomes de Souza 

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;

REUNIÃO:
Aos vinte um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e 
vinte e dois, às 15h00min, por intermédio da plataforma 
de comunicação Google Meet, em videoconferência, 
atendendo às determinações da Lei Complementar nº 
1644/2020, reuniram-se ordinariamente os membros do 
Comitê de Investimentos, sob a presidência do primeiro, 
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, DIEGO 
SILVA DE SOUZA, DIEGO RODRIGUES DE 
MAGALHÃES, ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE 
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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 , RODRIGO MALHEIROS REMOR, RICARDO 
GIOVENARDI E ÁLVARO DESIDÉRIO, 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; ; 
e) decisões sobre resgates necessários para o 
pagamento dos benefícios previdenciários e demais 
execuções orçamentárias;; Aberta a reunião, o 
presidente e gestor de recursos do Comitê de 
Investimentos, CARLOS  HENRIQUE DA ROCHA 
SANTOS registrou a presença dos membros e 
convidados supracitados. Prontamente passou a palavra 
ao consultor da SMI, RICARDO GIOVENARDI, o qual 
comunica que RODRIGO MALHEIROS, economista da 
SMI CONSULTORIA, fará uma apresentação acerca do 
primeiro item da pauta. a) Atualização acerca do 
cenário macroeconômico das expectativas de 
mercado; O mesmo, iniciou a apresentação, informando 
que irá compartilhar uma apresentação sobre o cenário 
econômico de 2021, com perspectivas para 2022. Dá 
início a apresentação tratando a respeito do cenário 
externo, onde indica os principais pontos que afetaram o 
mercado ao longo de 2021.Destaca a questão da 
pandemia do COVID-19, com duas ondas em todo o 
mundo e o aumento de novos casos, ocasionados pelas 
variantes Delta e Ômicron do Coronavírus, que 
trouxeram dificuldades para a atividade econômica em 
diversas partes do mundo, e é nesse um cenário de 
incertezas, que 2022 se inicia, já que a variante Ômicron 
ainda está muito presente, trazendo um aumento 
acelerado de novas infecções. Ressaltou que, por outro 
lado o processo avançado de vacinação no Brasil e ao 
redor do mundo ao longo do ano passado, está 
poss ib i l i t ando  a  d im inu i ção  de  mor tes  e  
proporcionalmente de hospitalizações. Além disso, o 
melhor entendimento da doença pelos médicos e 
cientistas e de formas mais eficazes para trata-la, trará a 
tendência de arrefecimento do cenário pandêmico ao 
longo de 2022. Advertiu, que se por ventura houver o 
surgimento de novas variantes, que aumentem o número 
de infecções e hospitalizações, ou que tornem as vacinas 
ineficazes, é possível que o cenário volte a se deteriorar 
ao longo do ano novamente, trazendo novas incertezas. 
Ressaltou que outro ponto que afetou bastante o cenário 
externo foi a inflação ao longo do ano passado, onde as 
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economias desenvolvidas tiveram um processo 
inflacionário que bateu recordes. Aponta que os índices 
de preço ao consumidor, tanto da Zona do Euro, quanto 
dos Estados Unidos, fecharam o ano de 2021 nos seus 
maiores patamares em trinta anos, o que levou a 
redução de estímulos monetários. Informou que tanto o 
Federal Reserve-FED quanto o Banco Central Europeu, 
já começaram a reduzir seus programas de compra de 
títulos no final do ano passado nos Estados Unidos, 
fazendo com que o FED deixe de injetar liquidez no 
mercado americano, fato que gera expectativas de 
aumento nas taxas de juros em 2022 no Brasil, visto que 
as decisões dos Estados Unidos são as que mais pesam 
nas perspectivas do cenário interno. Comunicou que O 
FED sinalizou três possíveis aumentos nas taxas de 
juros em 2022, levando a discussões que apontam que 
se o risco inflacionário se mantiver em patamares muito 
elevados, é bem possível que haja uma redução nas 
reservas de títulos, o que provavelmente trará aumentos 
mais fortes nas taxas de juros locais, o que significa uma 
desaceleração da economia no exterior, já que a retirada 
de estímulos tende a ser contracionista, trazendo 
dificuldades para estas economias ao longo desse ano. 
Analisou o cenário interno, através de apresentações de 
gráficos, trazendo como destaque a questão fiscal, tema 
em evidência no ano de 2021. Ainda em relação ao 
cenário fiscal, destaca as mudanças no arcabouço fiscal, 
principalmente nos tetos de gastos, trazidos pela PEC 
dos precatórios, a dívida bruta, que apesar de ter 
diminuído no ano passado, continua muito elevada e que 
deve fechar o ano em 82% do PIB, dada a taxa de juros 
elevada, tornando-a ainda mais cara para o governo e 
trazendo dificuldades para as contas públicas. Analisou 
a questão do Orçamento, mais especificamente o ponto 
que trata sobre o aumento prometido pelo governo aos 
Policiais Federais, fazendo com que outras classes de 
servidores começassem a se mobilizar para solicitar 
aumentos para suas categorias. Diz, que se o Governo 
Federal decidir manter no orçamento esse aumento para 
a categoria de policiais é muito provável que através de 
pressão das classes ou até mesmo por decisão do STF, 
este seja obrigado a dar reajuste salarial para todas as 
classes de servidores Federais, o que elevaria 
substancialmente os gastos em 2022, contribuindo ainda 
mais para a deterioração do cenário fiscal. Lembra que 
hoje é o último dia para a sanção do orçamento do 
corrente ano, o que trará a partir da próxima semana, 
mais clareza em relação ao comportamento do mercado. 
Além da questão do estresse fiscal, enfatiza que as 
eleições de 2022, e a própria questão política, tendem a 
potencializar os riscos de deterioração e volatilidade do 
cenário fiscal ao longo do ano. Em relação à inflação, 
demostra que se manteve num patamar elevado ao 
longo de 2021, contrariando as expectativas de 
crescimento somente até junho, com posterior 
arrefecimento ao longo do ano, o que não ocorreu, 
trazendo impactos negativos para os investimentos. 
Informou que em dezembro houve um início de 
desaceleração da inflação no Índice Geral, mas ainda 
com alguns núcleos bem pressionados, o que faz com 
que a inflação continue sendo uma preocupação para 
este ano. Informou que 2021 fechou com o IPCA em 
10,6%, sendo que a expectativa de mercado do relatório 
Focus é de um IPCA de aproximadamente 5,0% para 



2022, e que uma redução brusca, basicamente nunca 
ocorreu na história do Brasil, sendo muito provável que 
não se confirme. Informou que a inflação deve continuar 
sendo um ponto de preocupação para o ano de 2022. 
Continuamente, passou a apresentar gráficos 
demonstrando como a inflação influenciou os 
investimentos no ano passado, trazendo a evolução das 
expectativas do Relatório Focus ao longo de 2021 e 
2022.Demonstrou através dos slides, que conforme a 
inflação continuava a subir, tanto o IPCA esperado para 
2021, quanto para os anos de 2022 e 2023, também 
subiram bastante e por consequência, a expectativa para 
a taxa SELIC tanto em 2021 quanto em 2022, também 
subiram, isso foi o principal fator, além da parte fiscal que 
fizeram com que a  renda fixa não rendesse bem em 
2021. Informa que o Comitê de política monetária-
COPOM deve fazer mais alguns aumentos na taxa 
SELIC em 2022 e que um aumento de 1,5% deve vir 
agora, após a primeira reunião, devido a persistência da 
inflação tanto em seus núcleos, quanto em alguns pontos 
de pressão. Afirmou que a expectativa é que se chegue a 
uma taxa SELIC de 11,75% ao longo desse ano e que 
esta seja mantida até que o Banco Central consiga 
controlar tanto a inflação quanto as expectativas para o 
futuro. Comunicação mais recente do Banco Central 
deve manter a política monetária no patamar que for 
necessário, até que ocorra uma consolidação do 
processo de desinflação ou até que se tenha a 
ancoragem nas expectativas do mercado. Aduziu que no 
Brasil ainda deve ter um longo período de taxa de juros 
altos, o que ocasionou resultados negativos no ano 
passado, no entanto abriu algumas oportunidades para a 
Carteira do ISSM, principalmente para compras de títulos 
com marcação na curva e também algumas 
oportunidades no CDI como uma estratégia de redução 
de risco da carteira, sem ter que sacrificar muito a 
rentabilidade. Informou que em relação à economia, essa 
taxa de juros mais alta tem um efeito negativo na 
atividade econômica, a qual não teve um bom 
desempenho em 2021, com quedas subsequentes nas 
principais atividades e de problemas na cadeia de 
produção, que afetaram mais a indústria. Diz que grande 
parte do mercado já espera crescimento zero no PIB para 
2022, e até mesmo um cenário de recessão. Concluiu 
trazendo dados do relatório Focus, relativos aos anos de 
2021 e 2022, respectivamente: IPCA 10,06% e 5,9% PIB 
4,50%e 0,29%; Câmbio r$ 5,57e r$ 5,60 e SELIC 9,25% 
a.a. e 11,75% a.a. Encerrou a apresentação e se colocou 
à disposição para perguntas e informações, momento em 
que o Gestor de Recursos, CARLOS HENRIQUE DA 
ROCHA SANTOS, pergunta se O CDI seria uma boa 
possibilidade para proteger a carteira do ISSM. Em 
resposta, o consultor da SMI, RODRIGO MALHEIROS, 
respondeu que com base no estudo da Carteira do ISSM, 
que o CDI é uma boa possibilidade para trazer essa 
redução de risco de volatilidade para Carteira e que a 
compra de títulos públicos com marcação na curva seria 
outra possibilidade muito interessante, por proporcionar 
um rendimento maior, por um período mais longo. 
Reiterou que o CDI é uma boa possibilidade de alocação 
na parte de proteção da carteira, mas que para buscar 
mais rentabilidade, existem outras alternativas que 
podem surgir ao longo do ano, por tanto é importante ter 
disponibilidade em CDI, caso surjam boas oportunidades 

de compras. Encerrou a apresentação e passou a 
palavra para RICARDO GIOVENARDI, o qual informa 
que o Comitê de Investimentos do ISSM, já vinha 
manifestando interesse e preocupação em proteger a 
Carteira, por conta das dificuldades na economia interna 
externa. Destacou que lá fora, apesar de todas as 
dificuldades, por se tratarem de economias mais estáveis 
e maduras, e com muitas ferramentas e recursos para 
trabalhar em prol de uma melhora, o cenário não é tão 
incerto. Advertiu que o excesso de liquidez que ocorreu 
no mundo, trará maiores consequências para os países 
mais pobres. Informou com base no fechamento do 
relatório de dezembro que a carteira do ISSM, já possui 
em fundos DI, 40% do patrimônio do Instituto, o que 
significa um colchão natural de proteção que vem sendo 
construído ao longo desse último período. Ato contínuo, 
passou a falar sobre os questionamentos feitos pelo 
membro nato do comitê de Investimentos, PEDRO 
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, a 
respeito dos Fundos ativos. Ressaltou a importância 
desses fundos em 2019 e 2020, onde as Instituições 
financeiras conseguiram, provavelmente pelo momento 
direcional da taxa de juros, ganhar bastante dinheiro. 
Afirmou que os bancos buscaram fazer com que esses 
fundos fossem ativos ao ponto de que nos momentos 
adversos, fossem mais lucrativos, no entanto o que 
ocorreu no cenário econômico no segundo semestre do 
ano passado, foi muito abrupto e fugiu ao esperado, já 
que de um momento para o outro as expectativas do 
mercado, face as atitudes e as falas do governo, fizeram 
com que o quadro se deteriorasse de forma acentuada, o 
que levou os grandes gestores de fundos de muito 
patrimônio a terem dificuldades para desmontar 
posições, por conta do alto custo. Em contrapartida, citou 
fundos de gestão Ativa, a exemplo do ITAÚ GLOBAL 
DINÂMICO e ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA que 
tiveram, mesmo diante das adversidades do mercado, 
resultado positivo no ano passado, pois são fundos que 
estruturalmente conseguem se proteger nas quedas. 
Explicou que o desempenho desses fundos quando o 
mercado foi para cima, não foi dos melhores, no entanto 
quando o mercado foi para baixo, conseguiram ter um 
destaque interessante. Observou que existem dois 
movimentos, no que diz respeito aos fundos de gestão 
ativa: os fundos que seguiram mais a linha da CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, que transformaram os fundos, 
em fundos de mais liquidez, que vão ter como objetivo 
alcançar o CDI, ou um pouco mais e os Fundos que 
buscaram mais a linha do BANCO DO BRASIL, que 
tomou uma postura diferente, onde o benchmark do 
fundo era o IMA-GERAL, e foram buscar este resultado. 
Afirmou, que a Consultoria do SMI, corrobora com a 
decisão do Comitê de Investimentos do ISSM, de sacar 
dos fundos de Gestão ativa e depois numa escala, os 
FUNDOS IMA- B 5, IMA-B, pois estes IMA-B 5 e IMA-B, já 
sofreram a marcação a mercado. Explicou que se houver 
um espaço mais à frente para recuperar taxas eles 
poderiam ser mantidos, a não ser que se resgate destes 
fundos mais longos para alongar na compra de títulos, 
mas lembra que um dos problemas dos títulos na questão 
do ALM é a realocação dos Cupons, o estudo prevê que é 
possível realocar ao longo do tempo a variação do IPCA 
mais o cupom que o título paga numa taxa que seja 
compatível com a necessidade atuarial. Afirmou que 
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títulos que vencem agora extremamente curtos servem 
para fazer a trajetória da passagem desse momento 
difícil, mas que dentro do possível na estratégia de 
montagem de uma carteira com títulos públicos, visando 
a questão previdenciária, é necessário alongar também, 
pois provavelmente um novo ciclo de taxa de juro tão alta 
deve demorar, o que não inviabilizaria as compras para 
os próximos anos. Demonstra que o ISSM, já fez 
alocação em títulos, e que quando houver o resgate da 
NTN-Bs no mês de agosto, provavelmente o Brasil esteja 
passando por um momento de estresse eleitoral, fazendo 
com que estas taxas estejam bem mais altas, fato que 
não inviabiliza as oportunidades de realocação 
interessantes para a carteira. Sugere que as compras de 
títulos pelo ISSM devem ser feitas com parcimônia, não 
com os vértices tão curtos, já que O CDI vai prestar esse 
serviço. Aproveitou a oportunidade, para parabenizar as 
compras de títulos que foram feitas em dezembro e que 
ainda há espaço para continuar comprando, além disso 
sugere que seja feita uma avaliação diante do próprio 
fluxo do passivo para aproveitar um pouco as taxas, que 
estão abrindo. Momento em que o membro nato e 
superintendente do ISSM, solicita a palavra e comunica 
que em conversas com o novo gestor de recursos, 
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS e a chefe de 
gabinete ACÁCIA CHAVES REIS, a sugestão seria 
basicamente quase zerar a posição em fundos ativos 
IMA-B, o qual possui em média 30 milhões, retirar 20 
milhões do IMA-B 5 e fazer a compra de 40 milhões em 
títulos na parte da curva de 2040 a 2050. E o restante 
deixar em CDI para fazer caixa, o que seria em torno de 
10 milhões. O membro nato, aproveita para indagar ao 
Consultor da SMI, RICARDO GIOVENARDI sobre a 
viabilidade de manter 10 milhões no IMA-B na carteira, ou 
se daria preferência ao IMA-B 5, que tem uma posição 
um pouco maior, em torno de 42 milhões. Com a palavra, 
o consultor, ratificou a estratégia do comitê de 
investimentos na parte de zerar o gestão ativa, sugeriu 
que se apropriem de valores do IMA-B 5 e por último do 
IMA-B, pois acredita que pode haver um prêmio nestes 
fundos de marcação a mercado à medida que eles forem 
fechando e solicita sugestões ao consultor da SMI, 
ÁLVARO DESIDÉRIO, que com a palavra explica que o 
ativo mais aderente aos objetivos da entidade de 
Previdência são as NTN-Bs e que o atual contexto do 
mercado está dando duas alternativas de gerar valor com 
esses títulos, que seria comprando diretamente os títulos 
e marcando na curva, sendo que o ideal seria olhar para a 
parte intermediária da curva, respeitando o ALM. 
Informou que a curva está mais ou menos flattening, 
onde as taxas do meio não estão muito diferentes das 
taxas mais longas, portanto é possível comprar no meio 
da curva, e uma outra alternativa para valorizar com as 
NTN-Bs são estes fundos IMA-B. Explicou que no ano 
passado com a abertura das taxas e consequentemente 
problemas fiscais que ainda estão muito presentes, estes 
fundos foram muito prejudicados. Lembrou que depois 
do ano eleitoral, sempre ocorre um ajuste muito forte, 
independente do governo que assumir, e que 
provavelmente estes ajustes devem promover a 
diminuição dos riscos, para evitar um possível colapso 
fiscal mais a frente. Disse que com a possível diminuição 
do risco, após o pleito eleitoral, é provável ver a parte 
intermediária da curva, e parte mais longa da curva 

fechando, o que não justificaria aumentar a posição em 
IMA-B 5, mas carregar a posição no IMA-B, pois este 
fundo usa vértices curtos, médios e longos, o que permite 
diluir o risco, que está exposto na curva de inflação, e que 
esta deve fechar. Aduz que é importante manter estes 
dois ativos, que são as NTN-Bs dentro do IMA-B e a NTN-
B comprada direto marcada na curva. Afirmou que é 
possível reduzir um pouco a posição do IMA-B 5, que é a 
maior posição dentro dos IMA-Bs, mas não sugere zerar, 
pois existe uma probabilidade crescente de ter uma 
inflação maior que 5,9 ao longo do ano de 2022, dado o 
início do ano com secas no sul e chuvas muito intensas 
em outras partes do país, o que gera choque em preços 
de alimentos, que se transmitem para inflação ao longo 
do ano. Explica que o IMA-B 5 é aquele que melhor 
protege de surpresas inflacionárias, por isso que no ano 
passado teve um desempenho melhor, por ter uma 
duration mais curta, ele captura quando inflação vem 
acima do esperado. Reiterou que zerar o IMA-B 5 não 
seria a melhor estratégia dentro do atual cenário, mas 
que seria possível reduzir a posição, desde de que se vá 
para NTN-B comprada marcada na curva. Concordou 
com a decisão do Comitê de investimentos e dos demais 
consultores da SMI em zerar a gestão estratégica, já que 
os bancos não vêm conseguindo bom desempenho na 
gestão ativa. Concluiu, afirmando que dentro do cenário 
de renda fixa, a melhor decisão é manter esses dois 
ativos: título público direto na curva e manter a posição 
dentro do IMA-B, além de manter o CDI que deve 
entregar um ano mais tranquilo de rentabilidade, quando 
se compara risco e retorno. Ato contínuo, passou a falar 
sobre uma outra classe de ativo, que são os 
investimentos no exterior e também o multimercado. 
Informou que com base em informações do Relatório, a 
Carteira do ISSM, fechou dezembro com 7,0% em 
investimentos aplicados em multimercado que 
reproduzem estratégia do S&P 500, que é um 
investimento em ações da bolsa americana, com hedge. 
Comunicou que mesmo com todas as dificuldades e 
questões e com o S&P renovando máximas, existe uma 
perspectiva de uma recuperação da atividade americana 
antes da economia interna. Chamou atenção que a 
análise dos investimentos no exterior está embasada na  
questão econômica, já que estes investimentos tem 
proteção cambial e não seria a deterioração do câmbio 
que iria interferir nesse produto ou na cotação desses 
fundos multimercado, pois estes estão no S&P. Informou 
que o ISSM possui 7% da carteira no exterior sem hedge, 
e que estes investimentos, além da diversificação e 
descorrelação das ações brasileiras, que são muito 
concentradas e sem segmento, são muito importantes, 
dada toda incerteza do mercado interno. Com a palavra o 
Consultor ÁLVARO DESIDÉRIO, ratif icou as 
informações anteriores e confirmou que o exterior 
continua sendo uma boa alternativa em termos de risco x 
retorno, e que mesmo com os ajustes na economia 
americana, feitos pelo FED, Os Estados Unidos estão 
com uma economia em aceleração, e que apesar da 
inflação atual, estão flertando com o pleno emprego, 
diferentemente do Brasil que tem uma economia 
desacelerando, trazendo um ambiente ruim para o 
mercado de capitais. Explicou que especialmente pelo 
perfil da carteira, que é previdenciária, seria indicado 
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aumentar a exposição desta no exterior. Retomando a 
fala, RICARDO GIOVENARDI de posse do relatório, 
verificou a contribuição dos fundos S&P ao longo do ano, 
bem como a contribuição da renda variável local, 
concluindo que fundos no exterior tiveram um bom 
desempenho. Em relação a alocação em fundos locais, 
sugeriu analisar se estes estão entregando o objetivo 
esperado, se são compatíveis com o mercado, o histórico 
do gestor, bem como a eficiência da estratégia de 
alocação.  Ao pedir a palavra, DIEGO RODRIGUES DE 
MAGALHÃES, pergunta se seria viável a estratégia de 
reduzir os fundos de ações locais, já que estes podem ser 
ainda mais afetados, caso ocorra o aumento da taxa de 
juros no Brasil por conta do cenário político e eleitoral em 
2022. Com a palavra, RICARDO GIOVENARDI, 
respondeu que é possível diminuir a posição para voltar 
em momento mais oportuno, mas que é importante 
verificar se ao longo do tempo estes fundos já deram 
contribuição positiva em termos de resultado, e o que 
possibilitaram de retorno em 2020 e 2021. Sugeriu a 
análise destes resultados para a tomada de decisões, 
dadas as peculiaridades da renda variável. Na 
oportunidade, o membro nato do Comitê de 
Investimentos do ISSM, PEDRO VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES, aproveitou para informar que a 
carteira do ISSM, possui aproximadamente 20 % do 
patrimônio em renda variável, o que considera um limite 
razoável, e 60% em renda fixa. Apontou que considera 
importante a diversificação da carteira, mas que não há 
intenção de aumentar a posição em renda fixa neste 
momento, decisão considerada acertada pelos 
consultores da SMI. ÁLVARO DESIDÉRIO, solicita a 
palavra para fazer uma contribuição em relação a dúvida 
do membro do Comitê de Investimentos, DIEGO 
RODRIGUES, explicando que um aumento global no 
preço de comoditteis e da demanda por petróleo e 
minério, deverão fazer com que a bolsa brasileira que é 
uma bolsa muito pesada em comodities tenha alta, 
trazendo dessa forma uma contribuição positiva para 
Carteira do ISSM, já que a maior parte dos fundos de 
renda variável são indexados ao IBOVESPA, portanto a 
Entidade de Previdência deve manter uma posição 
estrutural no segmento de renda variável, pois esta 
deverá trazer uma contribuição positiva ao longo desse 
ano. Dando prosseguimento a reunião, o gestor de 
recursos agradeceu a presença dos consultores da SMI 
CONSULTORIA, encerrando a participação dos mesmos 
na reunião. Ato contínuo, passou para o segundo item da 
pauta. b) atualização acerca do comportamento da 
carteira de investimentos; O mês de dezembro foi um 
mês positivo para todos os seguimentos que compõem a 
carteira do Instituto: renda fixa, multimercado, renda 
variável e investimentos no exterior, principalmente para 
resolução de algumas questões, em especial a PEC dos 
precatórios. Contudo, as expectativas que concerne ao 
cenário fiscal e sinais de enfraquecimento da economia 
doméstica, contribuíram para que os resultados não 
fossem melhores. O IPCA de dezembro recuou para 0,73 
e a meta para o mês ficou em 1,18. Diante dos fatos que 
influenciaram o mercado financeiro, o alcance da meta 
ficou em 151%. No que concerne aos índices de risco da 
carteira, no mês de novembro eles permaneceram dentro 

dos l imites da P.I de 2021: a Volati l idade 
Anualizada(VOL) ficou em 4,9252(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 8,1016(na P.I vigente, essa perda máxima 
aceitável está na ordem de 12% anual). c) apresentação 
dos pareceres relacionados aos investimentos 
propostos para o mês em curso com indicações de 
estratégias a serem seguidas pelo ISSM; embasados 
nas orientações prestadas pela SMI CONSULTORIA, e 
em debates pelos membros do Comitê de Investimentos, 
foi proposto que sejam realizadas estratégias de zerar a 
posição em fundos de gestão ativa para efetuar compras 
de títulos na curva de 2040 a 2050 e contínuos aportes 
em DI. Continuamente, passou para o quarto 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 e o 
diretor superintendente prestaram contas ao Comitê de 
Investimentos por não realizarem as compra das NTN-Bs 
curtas, que foram aprovadas na segunda 2ª reunião 
extraordinária de 2022,realizada dia doze de janeiro, por 
entenderem que o momento não era mais favorável, já 
que estas vinham caindo vert iginosamente. 
Apresentaram como proposta de movimentação: i) 
utilizar os R$ 40.000,000,00 ( 40 milhões de reais)que 
seriam dedicados para a compra das NTN-Bs curtas para 
aplicar em títulos com vencimento no intervalo de 2040 
até 2050; ii) zerar a posição nos fundos de gestão ativa, 
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA-CNPJ: 
25.078.994/0001-90 e BB PREVIDENCIÁRIO RF 
RETORNO TOTAL-CNPJ: 35.292.588/0001-89; iii) 
resgate de 20.000,000,00  (vinte milhões de reais) em 
fundos com benchmark IMA-B 5 ; iv) resgate de 
4.000,000,00 (4 milhões de reais) em fundos com 
benchmark IMA-B e o saldo em torno de 10.000,000,00 
(dez milhões de reais) pra serem alocados em fundos DI. 
A proposta foi aprovada à unanimidade de votos. Dando 
prosseguimento, a 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 janeiro de 2022 será 
efetuado com os recursos do DI. f) decisão sobre a 
aplicação dos novos recursos a serem repassados; 
ficou decidido por unanimidade, pelo Comitê de 
Investimentos, que novos recursos serão alocados em 
fundos DI. g) O que ocorrer, O membro nato e diretor 
superintendente do ISSM, sugeriu aos membros do 
Comitê de Investimentos que estes realizem estudos a 
respeito de renda variável e investimentos no exterior 
para serem discutidos nas próximas reuniões, na 
ocasião, o gestor de recursos, informa que o membro 
DIEGO SILVA, irá refazer os estudos sobre renda 
variável para apresentar posteriormente. Por fim o 
presidente e gestor de recursos do Comitê de 
Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 
SANTOS informou que em razão das reuniões estarem 
sendo realizadas via plataforma de comunicação por 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Sexta-feira
11 de Março de 2022 - Ano XIX
Nº 1866 - Pagina. 10 de 17



meio de videoconferência, estando cada participante em 
local distinto, ficarão dispensados as assinaturas dos 
representantes da SMI CONSULTORIA, ALVARO 
DESIDÉRIO, RICARDO GIOVENARDI, RODRIGO 
MALHEIROS REMOR, devendo para tanto ser 
registrada assinatura eletrônica pelos demais 
participantes. E nada mais havendo passível de registro 
o presidente e gestor de recursos do Comitê de 
Investimentos, encerrou a reunião agradecendo a 
participação de todos e eu, JULIANA ESTELA GOMES 
DE SOUZA, na qualidade de secretária. Substituta de 
MILENA TAVARES DO NASCIMENTO designada pela 
Portaria nº 02/2021 lavrei a presente ata que vai por mim 
e pelos demais assinadas.

CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS
PRESIDENTE /GESTOR DE RECURSOS

MEMBRO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

SUPERINTENDENTE/ MEMBRO

DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES
MEMBRO

DIEGO SILVA
MEMBRO

ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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

JULIANA ESTELA GOMES DE SOUZA
SECRETÁRIA

ATA DA 02ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2022

									      Realizada em 12/01/2022

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

Membros do Comitê de Investimentos:	 	
Carlos Henrique da Rocha Santos – Presidente e Gestor 
de recursos 
Diego Silva de Souza 	

Convidados:
Isis Lobo de Souza – Assessora especial I
Juliana Estela Gomes de Souza – Analista de seguro 
social - Arquivologia

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

PAUTA DA REUNIÃO

a) Posse do novo Gestor de recursos do ISSM;
b) Recondução do mandato dos membros do Comitê de 
Investimentos;
c) Aprovação do calendário de reuniões ordinárias do ano 
de 2022;
d) Movimentação na carteira de investimentos do ISSM;
e) O que ocorrer;

REUNIÃO
Aos doze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte 
e dois, às 15h, por intermédio da plataforma de 
comunicação Google Meet, em videoconferência, 
atendendo às determinações da Lei Complementar nº 
1644/2020, reuniram-se extraordinariamente os 
membros do Comitê de Investimentos, sob a presidência 
do primeiro, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, 
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 e JULIANA ESTELA GOMES DE 
SOUZA, arquivologista. Ausente justificadamente por 
motivo de gozo de férias, o membro DIEGO 
RODRIGUES DE MAGALHÃES. A teor do art. 15 da 
Portaria n° 111/2019, após verificação do quórum legal 
para instalação, foi estabelecida a seguinte pauta: a) 
posse do novo Gestor de recursos do ISSM; b) 
recondução do mandato dos membros do Comitê de 
Investimentos; c) aprovação do calendário de 
reuniões ordinárias do ano de 2022; d) 
movimentação na carteira de investimentos do ISSM; 
e) o que ocorrer; Aberta a reunião, o Diretor 
superintendente e membro nato do Comitê de 
Investimentos PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES, registrou a presença dos 
membros e convidados supracitados. Em seguida, 
passou para o primeiro item da pauta, a) posse do novo 
Gestor de recursos do ISSM, oportunidade em que 
anunciou o novo gestor de recursos, o servidor efetivo 
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, nomeado 
pela Portaria nº 79/2021, de 23 de dezembro de 2021, e 
deu boas vindas na nova atribuição. Ressaltou ser esta 
uma missão de extrema importância para o Instituto e 
discorreu ter a certeza de que o mesmo fará o que for 
possível para executar essa tarefa com todo afinco e 
esmero que sempre tem. Informou que o novo gestor de 
recursos atende a exigência de requisitos de qualificação 
pessoal e técnica, conforme dispõe a Lei nº 13.846, de 18 
de junho de 2019. Bem como, possui Certificação 
intermediária CPA-20, requisito exigido pelo programa de 
Certificação Pró-Gestão RPPS nível II, categoria em que 
o ISSM se encontra. No ensejo, CARLOS HENRIQUE 
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DA ROCHA SANTOS, solicitou a palavra e agradeceu a 
confiança e oportunidade depositada nesta nova função. 
Ponderou que, ser gestor de recursos é uma tarefa 
árdua, e se torna ainda mais difícil ao considerar o 
momento conturbado que temos vivido no cenário 
macroeconômico. Dito isso, comunicou que conta com o 
apoio de todos os membros do Órgão Colegiado para 
que os recursos do ISSM possam ser aplicados com 
estudo, cautela e sabedoria. Ao retomar a palavra, o 
membro nato PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, passou para o segundo item da pauta, b) 
recondução do mandato dos membros do Comitê de 
Investimentos, o qual, relatou sobre a renovação do 
mandato da composição atual do Comitê de 
Investimentos, tendo portanto como presidente CARLOS 
HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, e seus pares DIEGO 
SILVA DE SOUZA E DIEGO RODRIGUES DE 
MAGALHÃES. Continuamente, renovou os votos de 
confiança aos mesmos e desejou sorte a todos nesse 
novo ano que se apresenta com inúmeros desafios. 
Discorreu que, os mandatos dos atuais integrantes do 
Comitê de Investimentos foram automaticamente 
prorrogados até que sejam realizadas novas 
nomeações, conforme estabelecido no Art. 39 da portaria 
nº 77/2021, que dispõe sobre o Regimento interno do 
Comitê de Investimentos e entrou em vigor a partir de 01 
de janeiro de 2022. Ato contínuo, passou a palavra para o 
novo gestor de recursos conduzir a reunião, onde o 
mesmo deu boas vindas a servidora JULIANA ESTELA 
GOMES DE SOUZA, que foi convidada a participar da 
reunião para ambientação, visto que a mesma substituirá 
a secretária MILENA TAVARES DO SACRAMENTO por 
motivo de gozo de férias, nas próximas duas reuniões do 
Comitê de Investimentos. Prontamente, a mesma 
comunicou que ficou feliz com o convite, bem como pela 
oportunidade do novo desafio e frisou que se dedicará 
para fazer o seu melhor. De modo contínuo, o gestor de 
recursos passou para o próximo item da pauta, c) 
aprovação do calendário de reuniões ordinárias para 
o exercício de 2022, onde apresentou o calendário para 
realização das reuniões ordinárias do Comitê de 
Investimentos para o exercício financeiro de 2022, o qual 
fora enviado previamente por e-mail para todos os 
presentes. Ressaltou que, recebeu sugestões dos 
membros por e-mail para adequação de algumas datas e 
informou que todas foram ajustadas. Em seguida, 
colocou o calendário em votação, o qual foi aprovado por 
unanimidade. Ato contínuo, passou para o último item da 
pauta, d) movimentação na carteira de investimentos 
do ISSM, informou que na 11ª reunião ordinária de 2021, 
ocorrida dia 22 de novembro do mesmo ano, foi realizada 
a primeira deliberação para compra direta de títulos 
públicos NTN-B longos no montante de R$ 7.000.000,00 
(sete milhões de reais) e na 53ª reunião extraordinária de 
2021, ocorrida dia 20 de dezembro de 2021 foi deliberado 
a compra de NTN-B curtos no montante de 
R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais) o que 
corresponde a estratégia alvo de 10% (dez por cento) do 
PL na Política de Investimentos (P.I). Neste momento, o 
membro nato PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, comunicou que, tanto os títulos públicos 
NTN-B com vencimentos longos, como os curtos estão 
pagando rendimentos superiores a meta atuarial, o que 
poderia garantir uma parte da meta com segurança e 

sem volatilidade. Dito isso, colocou em discussão a 
possibilidade de ampliar a estratégia de compra de títulos 
públicos de emissão do tesouro nacional, na medida em 
que, segundo a resolução CMN nº 4963/2021 estabelece 
como limite superior 100% para esse tipo de ativo. O 
membro DIEGO SILVA DE SOUZA, solicitou a palavra e 
ponderou que dentre as estratégias de curto ou longo 
prazo, considera mais viável as curtas em vista de buscar 
proteção pelo cenário que vem se apresentando, além de 
ter considerado que quanto mais longo, maior a chance 
de volatilidade. O gestor de recursos, corroborou com as 
palavras do colega e destacou que em virtude da 
pandemia e possibilidade de novos fechamentos e com 
isso restrição da atividade econômica, além de ser um 
ano eleitoral que traz forte influência para o mercado 
financeiro, frisou que concorda na garantia da 
rentabilidade do curto prazo. ISIS LOBO DE SOUZA 
considerou que, em que pese serem duas estratégias 
diferentes, não sendo necessário optar por uma em 
detrimento da outra, acredita que a opção do curto prazo 
se torna necessária, diante do cenário mundial. Sobre os 
que possuem maior duration arguiu que apesar de 
concordar com a estratégia, pode ser necessário análise 
mais cautelosa pelo longo prazo que o recurso ficará 
aplicado. Continuamente, o gestor de recursos 
apresentou a seguinte proposta de movimentação 
financeira: (i) resgate de R$ 40.000.000,00 (quarenta 
milhões de reais) de fundos de gestão ativa para compra 
de títulos públicos NTN-B com vencimento entre 2022 a 
2025. O que foi aprovado, por unanimidade pelos 
membros do Comitê de Investimentos. E nada mais 
havendo passível de registro, o gestor de recursos e 
presidente do Comitê de Investimentos, CARLOS 
HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, encerrou a reunião 
agradecendo a participação de todos e eu, MILENA 
TAVARES DO SACRAMENTO, na qualidade de 
secretária designada pela Portaria n° 02/2021, de 28 de 
janeiro de 2021, lavrei a presente ata que vai por mim e 
pelos demais assinada eletronicamente.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE / MEMBRO NATO 

ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO / 

MEMBRO NATO

CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS
GESTOR DE RECURSOS / MEMBRO - PRESIDENTE 

DIEGO SILVA DE SOUZA
MEMBRO

ISIS LOBO DE SOUZA
ASSESSORA ESPECIAL I 

 CONVIDADA

MILENA TAVARES DO SACRAMENTO
SECRETÁRIA 
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ATA DA 03ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2022

							                    Realizada em 12/01/2022

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

Membros do Comitê de Investimentos:	 	
Carlos Henrique da Rocha Santos – Presidente e Gestor 
de recursos 
Diego Silva de Souza 	

Convidados:
Isis Lobo de Souza – Assessora especial I
Juliana Estela Gomes de Souza – Analista de seguro 
social – Arquivologia
Eduardo Reichert – Representante Investidores 
Institucionais da XP ASSET Management

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

PAUTA DA REUNIÃO
a) Videoconferência com representante da XP ASSET 
Management;
b) O que ocorrer;

REUNIÃO
Aos doze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte 
e dois, às 15h, por intermédio da plataforma de 
comunicação Google Meet, em videoconferência, 
atendendo às determinações da Lei Complementar nº 
1644/2020, reuniram-se extraordinariamente os 
membros do Comitê de Investimentos, sob a presidência 
do primeiro, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, 
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 e JULIANA ESTELA GOMES DE 
SOUZA, arquivologista. Além de EDUARDO REICHERT, 
representante da XP ASSET Management.  A teor do art. 
15 da Portaria n° 111/2019, após verificação do quórum 
legal para instalação, foi estabelecida a seguinte pauta: 
a) videoconferência com representante da XP ASSET 
Management; b) o que ocorrer; aberta a reunião, o 
gestor de recursos e presidente do Comitê de 
Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 
SANTOS, registrou a presença dos membros e 
convidados supracitados. Em seguida, passou a palavra 
para EDUARDO REICHERT, representante da XP 
ASSET Management, o qual iniciou a apresentação 
abordando sobre o ativo de renda variável denominado 
ETF. Explicou que são alternativas de investimento para 
RPPS que ainda são pouco exploradas. Ponderou que, 
ETFs são fundos passivos fechados, que são 
estruturados com o objetivo de acompanhar índices de 
referência. Ressaltou que a indústria de fundos passivos 
é muito forte, mas não crescia no Brasil por possuir 
poucos índices, mas, noticiou que recentemente 
surgiram dentro do mercado brasileiro, vários ETFs com 
índices do exterior, o que possibilita uma oportunidade 
grande de diversificação da carteira. Dado que, através 
de um fundo fechado negociado na B3 é possível replicar 
índices de referência através de taxas muito baixas. 
Informou ainda, que no artigo 2º, VI da ICVM 555 dispõe 
que: “para os efeitos desta Instrução, entende-se por 
ativos financeiro no exterior: ativos financeiros 
negociados no exterior que tenham a mesma natureza 
econômica dos ativos financeiros do Brasil”. Isto posto, 
reiterou que, por mais que ETFs sejam ativos lastreados 
no exterior, são considerados investimentos domésticos, 
ou seja, não são considerados como integrantes do 
artigo 9º da Resolução CMN nº 4963/2021, portanto não 
limitados aos 10% para RPPS investir. E relatou que a XP 
possui na plataforma diversos fundos passivos 
enquadrados para RPPS. Ato contínuo citou ETF 
indexado ao índice Small caps, que considerou ser uma 
forma de estar exposto de forma pulverizada em 
empresas de baixa liquidez, conseguindo diversificar 
bastante, citou também o benchmark IFIX, de fundo 
imobiliário. Continuamente, considerou que os índices do 
exterior que replicam o MSCI World e Nasdac são os que 
mais chamam a sua atenção, pois são indicadores mais 
globalizados. Ressaltou que o Nasdac, índice de 
tecnologia da bolsa americana, tem entregue em todas 
as janelas retornos bem expressivos. Além desses, 
mencionou ainda possibilidade de fundos que replicam 
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empresas da Europa, Emergentes, China, e Ásia sem 
China. E que vê como vantagem a viabilidade de investir 
de maneira completa em diversos índices de risco 
diferentes. Por conseguinte, informou que como 
investimento em ETF é uma atividade realizada pela B3, 
é cobrada uma taxa de emolumentos e de corretagem 
com base na tabela B3. Neste momento, DIEGO SILVA 
DE SOUZA perguntou se há ETF que investe em 
commodities. EDUARDO REICHERT respondeu que é 
preciso que exista um índice de referência que 
acompanhe commodities, mas que irá verificar junto à 
ASSET e dará retorno em breve. DIEGO SILVA DE 
SOUZA retomou a palavra e questionou se o risco do ETF 
no exterior é somente cambial e EDUARDO REICHERT 
afirmou que sim. Continuamente, apresentou também 
como recomendação o fundo XP INFLAÇÃO FIRF 
REFERENCIADO IPCA LP, CNPJ nº 14.146.491/0001-
98, que cobra taxa administrativa de 0,5% a.a., está 
enquadrado no artigo 7º, III da Resolução CMN nº 
4963/2021 e não cobra taxa de performance. Evidenciou 
que, a estratégia deste fundo busca entregar retornos 
superiores a um índice proprietário indexado ao IPCA 
através da gestão ativa de um portfólio focado em ativos 
de renda fixa líquidos indexados à inflação. A carteira é 
composta de 58% de NTN-Bs, enquanto debêntures e 
letras financeiras somam 41%. A carteira de NTN 
apresenta duration de 2 a 3 anos, com maiores 
concentrações nos vencimentos de agosto 2022 e maio 
2023. Discorreu que, a carteira de crédito é composta por 
ativos de 51 emissores, cuja exposição média é de 0,8% 
do patrimônio, com 99% do patrimônio do fundo 
possuindo rating entre AAA e A-. Em seguida, o membro 
nato, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, questionou como seria o procedimento de 
seleção para contratação da corretora para compra de 
ETF, na medida em que existe a cobrança de taxa de 
corretagem. EDUARDO REICHERT discorreu que como 
está sendo um tipo de ativo novo para RPPS, os Institutos 
no momento, estão realizando os credenciamentos, para 
analisar como se dará a contratação. Ressaltou que, a 
XP está estudando uma forma de ofertar esse tipo de 
produto através de veículos que se tornem mais fáceis 
para RPPS. Finalizou agradecendo a oportunidade e se 
colocando à disposição para possíveis dúvidas. 
Por fim, o presidente do Comitê de Investimentos, 
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, informou 
que, em razão das reuniões estarem sendo realizadas 
via plataforma de comunicação por meio de 
videoconferência, estando cada participante em local 
distinto, ficará dispensada a assinatura de EDUARDO 
REICHERT, representante da XP ASSET Management, 
devendo, para tanto, ser registrada a assinada pelos 
demais participantes. E nada mais havendo passível de 
registro, 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

DIRETOR SUPERINTENDENTE / MEMBRO NATO 

ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO / 

MEMBRO NATO

CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS
GESTOR DE RECURSOS / MEMBRO - PRESIDENTE

DIEGO SILVA DE SOUZA
MEMBRO

ISIS LOBO DE SOUZA
ASSESSORA ESPECIAL I -  CONVIDADA

MILENA TAVARES DO SACRAMENTO
SECRETÁRIA

PORTARIA Nº 011/2022
DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022

Exonerar o Servidor Nomeado para o 
Exercício de Cargo de Provimento 
Comissionado e dá outras providências.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  T R Â N S I T O  E  
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da Lei Orgânica do Município; Lei nº. 407, de 30 
de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de maio de 2006 e 
Decreto nº. 4521, de 5 de outubro de 2007, 

RESOLVE

Art. 1º. EXONERAR o servidor LEONARDO CALMON 
DE ASSIS do cargo de ASSESSOR TÉCNICO CHEFE, 
Símbolo GES-II, matrícula nº.101385 lotado na 
Assessoria Técnica da Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público a partir de 01 de fevereiro de 2022, 
em consequência, deixa de responder interinamente 
pelos cargos de Diretor Administrativo e Financeiro – 
DAF, conforme designação da portaria nº 124/2021 e  
Chefe de Gabinete, conforme portaria nº 136/2021.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 01 de 
fevereiro de 2022.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 18 DE FEVEREIRO DE 2022.
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ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 012/2022
DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022

Exonerar a Servidora Nomeada para o 
Exercício de Cargo de Provimento 
C o m i s s i o n a d o  e  d á  o u t r a s  
providências..

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  T R Â N S I T O  E  
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da Lei Orgânica do Município; Lei nº. 407, de 30 
de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de maio de 2006 e 
Decreto nº. 4521, de 5 de outubro de 2007, 

RESOLVE

Art. 1º. EXONERAR a servidora BARBARA VALÉRIO 
ISSA, do cargo de ASSESSOR ESPECIAL DE 
RELAÇÕES INTER - INSTITUCIONAIS, Símbolo GAE-I, 
matrícula nº.1015206, lotada no Gabinete da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público a 
partir de 01 de fevereiro de 2022.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 01 de 
fevereiro de 2022.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 18 DE FEVEREIRO DE 2022.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 013/2022
DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022

Exonerar o Servidor Nomeado para o 
Exercício de Cargo de Provimento 
Comissionado e dá outras providências.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  T R Â N S I T O  E  
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da Lei Orgânica do Município; Lei nº. 407, de 30 
de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de maio de 2006 e 
Decreto nº. 4521, de 5 de outubro de 2007, 

RESOLVE

Art. 1º. EXONERAR o servidor EDUARDO DE 
MENEZES BARROS JUNIOR, do cargo de DIRETOR 

TÉCNICO DE TRÂNSITO, Símbolo GES-II, matrícula 
nº.1015205, lotado  na Diretoria Técnica de Trânsito da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público, a 
partir de 18 de fevereiro de 2022.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 18 DE FEVEREIRO DE 2022.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 014/2022
DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022

Nomear Servidor para o Exercício de 
Cargo de Provimento Comissionado e dá 
outras providências.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, em 
especial das especificadas nos termos da lei Orgânica do 
Município de Camaçari, Lei nº407, de 30 de agosto de 
1998; Lei nº 730, de 18 de maio de 2006; Lei nº758, de 31 
de outubro de 2006; Lei nº 774, de 22 de janeiro de 2007; 
Lei nº 807, de 24 de julho de 2007, Lei nº 1143; de 18 de 
março de 2011; Lei nº 1144, de 18 de março de 2011; Lei 
nº1271, de 24 de julho de 2013;
Considerando o disposto no inciso I, do art. 9º. c/c o 
disposto no inciso II, do art. 11, da Lei Municipal nº. 407, de 
30 de agosto de 1998 (Estatuto do Servidor Municipal).

RESOLVE

Art. 1º. NOMEAR o servidor LEONARDO CALMON DE 
ASSIS para o cargo de DIRETOR ADMINISTRATIVO 
FINANCEIRO, Símbolo GES-II, lotado na Diretoria 
Administrativa Financeira – DAF, da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público.

Parágrafo único: O servidor ora indicado acumulará suas 
funções exercendo o cargo de CHEFE DE GABINETE de 
forma interina.

Art. 2°. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 01 de 
fevereiro de 2022.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 18 DE FEVEREIRO DE 2022.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
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PORTARIA Nº 015/2022
DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022

Nomear Servidor para o Exercício de 
Cargo de Provimento Comissionado e 
dá outras providências.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  T R Â N S I T O  E  
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da lei Orgânica do Município de Camaçari, Lei 
nº407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº 730, de 18 de maio 
de 2006; Lei nº758, de 31 de outubro de 2006; Lei nº 774, 
de 22 de janeiro de 2007; Lei nº 807, de 24 de julho de 
2007, Lei nº 1143; de 18 de março de 2011; Lei nº 1144, 
de 18 de março de 2011; Lei nº1271, de 24 de julho de 
2013;

Considerando o disposto no inciso I, do art. 9º. c/c o 
disposto no inciso II, do art. 11, da Lei Municipal nº. 407, 
de 30 de agosto de 1998 (Estatuto do Servidor 
Municipal).

RESOLVE

Art. 1º. NOMEAR a servidora BARBARA VALÉRIO 
ISSA para o cargo de ASSESSOR TÉCNICO CHEFE, 
Símbolo GES-II, lotado na Assessoria Técnica da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 01 de 
fevereiro de 2022.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 18 DE FEVEREIRO DE 2022.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 016/2022
DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022

Nomear Servidor para o Exercício de 
Cargo de Provimento Comissionado 
e dá outras providências.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  T R Â N S I T O  E  
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da lei Orgânica do Município de Camaçari, Lei 
nº407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº 730, de 18 de maio 
de 2006; Lei nº758, de 31 de outubro de 2006; Lei nº 774, 
de 22 de janeiro de 2007; Lei nº 807, de 24 de julho de 
2007, Lei nº 1143; de 18 de março de 2011; Lei nº 1144, 
de 18 de março de 2011; Lei nº1271, de 24 de julho de 
2013;

Considerando o disposto no inciso I, do art. 9º. c/c o 
disposto no inciso II, do art. 11, da Lei Municipal nº. 407, 
de 30 de agosto de 1998 (Estatuto do Servidor 
Municipal).

RESOLVE

Art. 1º. NOMEAR o servidor EDUARDO DE MENEZES 
BARROS JÚNIOR, para o cargo de DIRETOR TÉCNICO 
DE TRANSPORTE, Símbolo GES-II, lotado na Diretoria 
Técnica de Transporte da Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público a partir de 18 de fevereiro de 2022.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 18 DE FEVEREIRO DE 2022.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 017/2022
DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022

Nomear Servidor para o Exercício de 
Cargo de Provimento Comissionado e 
dá outras providências.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  T R Â N S I T O  E  
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da lei Orgânica do Município de Camaçari, Lei 
nº407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº 730, de 18 de maio 
de 2006; Lei nº758, de 31 de outubro de 2006; Lei nº 774, 
de 22 de janeiro de 2007; Lei nº 807, de 24 de julho de 
2007, Lei nº 1143; de 18 de março de 2011; Lei nº 1144, 
de 18 de março de 2011; Lei nº1271, de 24 de julho de 
2013;

Considerando o disposto no inciso I, do art. 9º. c/c o 
disposto no inciso II, do art. 11, da Lei Municipal nº. 407, 
de 30 de agosto de 1998 (Estatuto do Servidor 
Municipal).

RESOLVE

Art. 1º. NOMEAR o servidor CLEITON DOS SANTOS 
PEREIRA, para o cargo de ASSESSOR ESPECIAL DE 
RELAÇÕES INTER - INSTITUCIONAIS Símbolo GAE-I, 
lotado no Gabinete da Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público a partir de 01 de fevereiro de 2022.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 01 de 
fevereiro de 2022.
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GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 18 DE FEVEREIRO DE 2022.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

TERMO ADITIVO DE PERMISSÃO DE N.° 001/2022:

 PERMITENTE: SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO 
E  T R A N S P O R T E  P Ú B L I C O  —  S T T ,  
PERMISSIONÁRIA: TRACOOP – COOPERATIVA DE 
TRABALHO DOS 

MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI ESPECIAL DE 
CAMAÇARI E REGIÃO METROPOLITANA. pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita regularmente no CNPJ 
sob o n° 03.525.062/0001-05; OBJETO E FINALIDADE: 
exploração do serviço de transporte especial, 
autorizando o número de 36 (	 Trinta e Seis) vagas, na 
categoria "TÁXI ESPECIAL". nos termos dos artigos 81 
a 86 do Decreto Municipal n° 3.142/99 com as alterações 
introduzidas pelo Decreto Municipal n° 4.860/2010, 
assim considerando o serviço de transporte de 
passageiros comuns, realizados nos pontos fixados pela 
PERMITENTE para esta finalidade, bem como, o 
transporte de funcionário, passageiro, e/ou autorizados 
pelas Pessoas Jurídicas de Direito Privado com a qual a 
PERMISSIONÁRIA venha a firmar contrato de prestação 
de serviço de transporte conforme especificação das 
pessoas e dos trajetos no instrumento respectivo e, 
desde que está última caracterize-se por atividade 
esporádica e secundária; DOS VEICULOS E SUAS 
CARACTERISTICAS: Só será admitido o ingresso no 
serviço de transporte denominado "TÁXI ESPECIAL", 

frota composta por veículos, nos termos do artigo 82 do 
Decreto Municipal n° 3.142, de 20 de abril de 1999, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto Municipal n°. 
4.860, de 06 de abril de 2010 e desde que em excelente 
estado de conservação, sem prejuízo da padronização 
na  co r  p ra ta  e  com logo t i po  p róp r i o  de  
PERMISSIONÁRIA, conforme modelo previamente 
aprovado. A operação do sistema de exploração do 
serviço de transporte denominado "TÁXI ESPECIAL" é 
permitida aos veículos integrantes da frota da 
PERMISSIONÁRIA, com no máximo dois anos de 
fabricação, podendo permanecer no sistema após a 
liberação do alvará por até no máximo 05 (cinco) anos; 
DO PRAZO E DA VIGÊNCIA; O presente termo é 
outorgado em caráter precário, pelo período de 05(cinco) 
anos, contados a partir da sua assinatura. Esta 
permissão poderá ser modificada ou revogada 
unilateralmente pelo PEMITENTE, a qualquer tempo, 
não gerando direito indenizatório de qualquer natureza: 
D A S  D I S P O S I Ç Õ E S  T R A N S I T Ó R I A S ;  A s  
PERMISSIONÁRIA terão o prazo de 90 (Noventa) dias 
para apresentação de todos os documentos exigidos nos 
termos do Decreto Municipal n° 3.142, de 20 de abril de 
1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto 
Municipal n° 4.860. de 06 de abril de 2010 e demais 
legislações aplicáveis neste TERMO ADITIVO DE 
PERMISSÃO DE TÁXI ESPECIAL sob de cassação da 
permissão; Assinatura 08/03/2022, ALFREDO BRAGA 
DE CASTRO, Diretor Superintendente da STT.

S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  T R Â N S I T O  E  
T R A N S P O R T E  P Ú B L I C O  —  S T T  

ALFREDO BRAGA DE CASTRO

DIRETOR SUPERINTENDENTE
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