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  DECRETO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021

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, resolve:

NOMEAR IURY LUCAS SEABRA DE BRITO, no cargo 
de Supervisor, Símbolo CC III, na estrutura da Secretaria 
de Saúde – SESAU, em 03 de novembro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE NOVEMBRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021

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, resolve:

NOMEAR LUCINEIA MARTINS DE OLIVEIRA 
CLEMENTE, no cargo de Gerente, Símbolo GES IV, na 
estrutura da Secretaria de Saúde – SESAU, em 03 de 
novembro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE NOVEMBRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

 

DECRETO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021

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, resolve:

NOMEAR ANA MARIA PEREIRA DE CARVALHO, no 
cargo de Gerente, Símbolo GES IV, na estrutura da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SEDEC, em 
03 de novembro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE NOVEMBRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

     
       

      
      DECRETO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021

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, resolve:

NOMEAR ANDRESSA CRISTINA RICL REIS, no cargo de 
Supervisor de Serviços, Símbolo GES V, na estrutura da 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania – 
SEDES, em 03 de novembro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE NOVEMBRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO
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  DECRETO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021

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, resolve:

NOMEAR DIVANICE DE SANTANA RIBEIRO, no cargo 
de Secretária Executiva III, Símbolo GAS V, na estrutura 
da Secretaria de Governo – SEGOV, em 03 de novembro 
de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE NOVEMBRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

 DECRETO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021

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, resolve:

NOMEAR ALIDIANE DOS SANTOS DA SILVA, no cargo 
de Supervisor de Serviços, Símbolo GES V, na estrutura 
da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania – 
SEDES, em 03 de novembro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE NOVEMBRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

 DECRETO DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021

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, resolve:

EXONERAR A PEDIDO MARIA VITÓRIA SANTOS 
FERREIRA, cadastro 832002, do cargo de Supervisor de 
Serviços, símbolo GES V, da estrutura de Secretaria de 
Saúde – SESAU em 16 de novembro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 16 DE NOVEMBRO DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 30 DE NOVEMBRO 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, e através da Lei Municipal nº. 
1522/2017, de 28 de dezembro de 2017, que cria a 
Gratificação por Gerenciamento e Assessoramento, 
resolve:

DESTITUIR da servidora (a)ADRIANA RODRIGUES 
VIANA DA SILVA, cadastro n°. 832276, a Gratificação por 
Gerenciamento e Assessoramento, no percentual de 
20% (vinte por cento) sobre seu vencimento 
básico,concedido, pelo assessoramento a Coordenação 
de Cadastro Imobiliário, da estrutura da Secretaria da 
Fazenda - SEFAZ, a partir de 30 de novembro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE NOVEMBRO DE 2021.            

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 30 DE NOVEMBRO 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:

DESTITUIR A PEDIDO PAULA LOUREIRO DE JESUS 
MAIA, cadastro n°. 61466, da função de Confiança de 
Vice-Diretora de Unidade Escolar I, FCE IV-A, do Centro 
Educacional Darcy Ribeiro, da estrutura da Secretaria da 
Educação - SEDUC, em 30 de novembro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 30 DE NOVEMBRO DE 2021.            

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Segunda-feira
14 de Março de 2022 - Ano XIX
Nº 1867 - Pagina. 02 de 15



DECRETO DE 01 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:

DESIGNAR PAULA LOUREIRO DE JESUS MAIA, 
cadastro n°. 61466, para a função de Confiança de Vice-
Diretora de Unidade Escolar I, FCE IV-B, do Centro 
Educacional Darcy Ribeiro, da estrutura da Secretaria da 
Educação - SEDUC, em 01 de Dezembro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE DEZEMBRO DE 2021.      
      

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 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, e através da Lei Municipal nº. 
1522/2017, de 28 de dezembro de 2017, que cria a 
Gratificação por Gerenciamento e Assessoramento, 
resolve:

CONCEDER ao servidor ADRIANA RODRIGUES 
VIANA DA SILVA, cadastro n°. 62235, 30% (trinta por 
cento) sobre seu vencimento básico, referente à 
Gratificação por Gerenciamento e Assessoramento, pelo 
assessoramento a Coordenação de Cadastro 
Imobiliário, da estrutura da Secretaria da Fazenda - 
SEFAZ, em 01 de dezembro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE DEZEMBRO DE 2021.       
     

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 65/2022
DE 10 DE FEVEREIRO 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,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  P rocesso  Admin i s t ra t i vo  n º  
02196.11.02.895.2021,

RESOLVE

PRORROGAR A LICENÇA SEM VENCIMENTOS 
concedida através da portaria nº 502/2020 de 08 de junho 
de 2020, a pedido do servidor RAIMUNDO NONATO 
SALVADOR, matrícula nº 7401, ocupante do cargo de 
provimento efetivo/estatutário de Farmacêutico, lotado 
na Secretaria da Saúde, pelo período de 24 (vinte e 
quatro) meses, a partir de 16 de abril de 2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 10 DE FEVEREIRO 
DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE                  

RESOLUÇÃO Nº 02/2022
DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022

O SECRETÁRIO DA FAZENDA, no uso de suas 
atribuições e observando as disposições estabelecidas 
no § 2º do artigo 7º e artigo 14 da Lei nº 1.351 de 26 de 
setembro de 2014,

RESOLVE

Estabelecer a meta de incremento da arrecadação para 
o mês de fevereiro de 2021, referente as fontes de 
receitas próprias geridas pela SEFAZ.
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A meta do referido mês fica definida em R$ 
24.154.675,00 (Vinte e quatro milhões cento e 
cinquenta e quatro mil e seiscentos e setenta e cinco 
reais). O montante fixado decorre da aplicação dos 
parâmetros abaixo descritos:

1º - As receitas tributárias do ISS e ITIV, cujo critério de 
atualização captura os efeitos conjunturais da atividade 
econômica, devidamente atualizados, utilizando-se o 
PIB de 3,9% (três Vírgula nove por cento) referente ao 
último trimestre, divulgado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE, na forma do § 2º do artigo 
7º da Lei 1.351/2014.

2º - Aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
– Especial – IPCA-E, acumulado no período de 
dezembro de 2020 a dezembro de 2021, no percentual 
de 10,25% (dez vírgula vinte e cinco por cento), 
incidentes sobre as receitas tributárias elencadas nos 
dispositivos supracitados;

3º – Majoração do IPTU em 6,44% (seis vírgula quarenta 
e quatro por cento).

4º- Considerando o parágrafo único do artigo 14 da Lei 
1350/2014, que rege sobre a eventual oscilação no ritmo 
da atividade econômica no município e considerando 
ainda as variáveis dos segmentos comerciais, 
industriais e de prestação de serviços no município de 
Camaçari, que acarreta na dificuldade de estimar a 
curva de arrecadação dos tributos municipais.

5º- Considerando ainda a alteração do calendário fiscal 
em 2021, e seus efeitos na oscilação das médias móveis 
de arrecadação de períodos anteriores que são 
utilizados para cálculo da meta do PDF, estimamos 
assim para o mês de janeiro de 2022 um fator percentual 
de 5% (cinco por cento) para composição do índice de 
esforço fazendário, haja vista as considerações acima.

Gabinete do Secretário, em 02 de fevereiro de 2022.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA - CADASTRO 830699

CLIVIO MARCOS PINHEIRO SADY
AUDITOR FISCAL - CADASTRO 8088

DEIVES PIRES SAMPAIO
AUDITOR FISCAL - CADASTRO 62646

SÓCRATES BENTO SOUZA SIMÕES FILHO
GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO FISCAL - 

CADASTRO 62926

LILIANE DA SILVA FERREIRA
TÉCNICO FAZENDÁRIO - CADASTRO 63332

ALISSON EMANUEL DOS SANTOS
ASSISTENTE DE SECRETÁRIO - CADASTRO 61013

PORTARIA N° 58/2022
DE 07 DE MARÇO DE 2022

D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d o  
Remembramento de 04 (três) lotes de 
terreno próprio situados na Quadra D, 
designados como Lote 05, 06, 07 e 08 com 
área de 1.800,00 m² cada, integrantes do 
Loteamento CIDADE JERUSALÉM, 
situados em Itacimirim, Distrito de Monte 
Gordo, no Município de Camaçari, para 
totalizar em uma nova área com 7.200,00 
m², na forma que indica:

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo Decreto Municipal de 02 de janeiro de 
2021 e tendo em vista o que consta nos Processos 
Administrativos nº 1526.22.09.341.2021, assim como as 
demais disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE

Art. 1° - Aprovar o Remembramento dos lotes de 
terrenos próprio designados como Lote 05, 06, 07 e 08, 
na Quadra D designados como Lote 01 com área de 
1.800,00 m², Lote 02 com área de 1.800,00 m² , Lote 03 
com área de 1.800,00 m², Lote 04 com área de 1.800,00 
m² e Lote 05 com área de 1.800,00 m², integrantes do 
Loteamento CIDADE JERUSALÉM, situados em 
Itacimirim, Distrito de Monte Gordo, sendo as referidas 
unidades registradas no Cartório de Registro de Imóveis 
1º Ofício, sob matrículas n°42.628, n° 42.629 e n° 42.632 
e Inscrições Municipais sob. n° 43966, n° 0000072913, 
n° 0000072914 e, n° 0000072915, respectivamente, 
para totalizar em uma nova área com 7.200,00 m².
Parágrafo único – As áreas ora remembradas são de 
propriedade da empresa RESERVA ITACIMIRIM 
TENNIS CLUB EMPREENDIMENTO SPE LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, de CNPJ de nº 
40.125.951/0001-01, neste ato representado na forma 
do seu Contrato Social, pelos seus administradores  Srs. 
ALEXANDRE CUNHA RANGEL RAMOS, titular da 
cédula de identidade de nº 1476698120 SSP/BA inscrito 
no CPF/MF sob o nº 367.020.805-49 e FERNANDO 
JANSEM MELO BASTOS, brasileiro, titular da cédula de 
identidade de nº 2488465 SSP/BA, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 367.020.805-49.

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

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Segunda-feira
14 de Março de 2022 - Ano XIX
Nº 1867 - Pagina. 04 de 15

S
E

D
U

R

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE



LOTE 05 
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice L M 0008, 
de coordenadas N 8.607.246,208 m. e E 604.636,637 m., 
situado no limite com A RUA VIA PRINCIPAL E O LOTE 
06, deste, segue com  azimute de 145°03'48" e distância 
de 60,00 m., confrontando neste trecho com LOTE 06 o 
vértice L M 0005, de coordenadas N 8.607.197,021 m. e 
E 604.670,997 m.; deste, segue com azimute de 
235°03'48" e distância de 30,00 m., confrontando neste 
trecho com RUA ZILDA ARANHA o vértice L M 0006, de 
coordenadas N 8.607.179,841 m. e E 604.646,404 m.; 
deste, segue com azimute de 325°03'48" e distância de 
60,00 m., confrontando neste trecho com LOTE 04 o 
vértice L M 0007, de coordenadas N 8.607.229,028 m. e 
E 604.612,043 m.; deste, segue com  azimute de 
55°03'48" e distância de 30,00 m., confrontando neste 
trecho com RUA VIA PRINCIPAL o vértice L M 0008, de 
coordenadas N 8.607.246,208 m. e E 604.636,637 m.;   
ponto inicial da descrição deste perímetro, ponto inicial 
da descrição deste perímetro, fechando um polígono 
com área de 1.800,00 m² e perímetro de 180,00 m. Todas 
as coordenadas aqui descritas estão geo-referenciadas 
ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central 39° WGr, tendo como o Datum o 
SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, áreas e 
perímetros foram calculados no plano de projeção UTM. 
 

LOTE 06
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice L M 0009, 
de coordenadas N 8.607.263,388 m. e E 604.661,231 m., 
situado no limite com A RUA VIA PRINCIPAL E O LOTE 
07, deste, segue com  azimute de 145°03'48" e distância 
de 60,00 m., confrontando neste trecho com LOTE 07 o 
vértice L M 0004, de coordenadas N 8.607.214,201 m. e 
E 604.695,591 m.; deste, segue com azimute de 
235°03'48" e distância de 30,00 m., confrontando neste 
trecho com RUA ZILDA ARANHA o vértice L M 0005, de 
coordenadas N 8.607.197,021 m. e E 604.670,997 m.; 
deste, segue com azimute de 325°03'48" e distância de 
60,00 m., confrontando neste trecho com LOTE 05 o 
vértice L M 0008, de coordenadas N 8.607.246,208 m. e 
E 604.636,637 m.; deste, segue com azimute de 
55°03'48" e distância de 30,00 m., confrontando neste 
trecho com RUA VIA PRINCIPAL o vértice L M 0009, de 
coordenadas N 8.607.263,388 m. e E 604.661,231 m.;   
ponto inicial da descrição deste perímetro, fechando um 
polígono com área de 1.800,00 m² e perímetro de 180,00 
m. Todas as coordenadas aqui descritas estão geo-
referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr , tendo 
como o Datum o  SIRGAS2000. Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano 
de projeção UTM. 
 

LOTE 07
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice L M 0010, 
de coordenadas N 8.607.280,568 m. e E 604.685,824 m., 
situado no limite com A RUA VIA PRINCIPAL E O LOTE 
08, deste, segue com  azimute de 145°03'48" e distância 
de 60,00 m., confrontando neste trecho com LOTE 08 o 
vértice L M 0003, de coordenadas N 8.607.231,381 m. e 

E 604.720,184 m.;deste, segue com azimute de 
235°03'48" e distância de 30,00 m., confrontando neste 
trecho com RUA ZILDA ARANHA o vértice L M 0004, de 
coordenadas N 8.607.214,201 m. e E 604.695,591 m.; 
deste, segue com azimute de 325°03'48" e distância de 
60,00 m., confrontando neste trecho com LOTE 06 o 
vértice L M 0009, de coordenadas N 8.607.263,388 m. e 
E 604.661,231 m.; deste, segue com azimute de 
55°03'48" e distância de 30,00 m., confrontando neste 
trecho com RUA VIA PRINCIPAL o vértice L M 0010, de 
coordenadas N 8.607.280,568 m. e E 604.685,824 m.;   
ponto inicial da descrição deste perímetro, fechando um 
polígono com área de 1.800,00 m² e perímetro de 180,00 
m. Todas as coordenadas aqui descritas estão geo-
referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr, tendo 
como o Datum o  SIRGAS2000. Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano 
de projeção UTM. 
 

LOTE 08
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice L M 0001, 
de coordenadas N 8.607.297,748 m. e E 604.710,418 m., 
situado no limite com A RUA VIA PRINCIPAL E O LOTE 
09, deste, segue com  azimute de 145°03'48" e distância 
de 60,00 m., confrontando neste trecho com LOTE 09 o 
vértice L M 0002, de coordenadas N 8.607.248,561 m. e 
E 604.744,778 m.; deste, segue com azimute de 
235°03'48" e distância de 30,00 m., confrontando neste 
trecho com RUA ZILDA ARANHA o vértice L M 0003, de 
coordenadas N 8.607.231,381 m. e E 604.720,184 m.; 
deste, segue com azimute de 325°03'48" e distância de 
60,00 m., confrontando neste trecho com LOTE 07 o 
vértice L M 0010, de coordenadas N 8.607.280,568 m. e 
E 604.685,824 m.; deste, segue com azimute de 
55°03'48" e distância de 30,00 m., confrontando neste 
trecho com RUA VIA PRINCIPAL o vértice L M 0001, de 
coordenadas N 8.607.297,748 m. e E 604.710,418 m.;   
ponto inicial da descrição deste perímetro, fechando um 
polígono com área de 1.800,00 m² e perímetro de 180,00 
m. Todas as coordenadas aqui descritas estão geo-
referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr , tendo 
como o Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano 
de projeção UTM.
 
Art. 3° - A área resultante do Remembramento ficará 
assim descrita e caracterizada:

ÁREA UNIFICADA
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice L M 0001, 
de coordenadas N 8.607.297,748 m. e E 604.710,418 m., 
situado no limite com A RUA VIA PRINCIPAL E O LOTE 
09, segue com azimute de 145°03'48" e distância de 
60,00 m., confrontando neste trecho com LOTE 09 
vértice L M 0002, de coordenadas N 8.607.248,561 m. e 
E 604.744,778 m.; deste, segue com azimute de 
235°03'48" e distância de 30,00 m., confrontando neste 
trecho com RUA ZILDA ARANHA o vértice L M 0003, de 
coordenadas N 8.607.231,381 m. e E 604.720,184 m.; 
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deste, segue com azimute de 235°03'48" e distância de 
30,00 m., confrontando neste trecho com o vértice L M 
0004, de coordenadas N 8.607.214,201 m. e E 
604.695,591 m.;  deste, segue com azimute de 
235°03'48" e distância de 30,00 m., confrontando neste 
trecho com o vértice L M 0005, de coordenadas N 
8.607.197,021 m. e E 604.670,997 m.; deste, segue com 
azimute de 235°03'48" e distância de 30,00 m., 
confrontando neste trecho com RUA ZILDA ARANHA 
vértice L M 0006, de coordenadas N 8.607.179,841 m. e 
E 604.646,404 m.; deste, segue com azimute de 
325°03'48" e distância de 60,00 m., confrontando neste 
trecho com LOTE 04 vértice L M 0007, de coordenadas N 
8.607.229,028 m. e E 604.612,043 m.; deste, segue com 
azimute de 55°03'48" e distância de 30,00 m., 
confrontando neste trecho com RUA VIA PRINCIPAL 
vértice L M 0008, de coordenadas N 8.607.246,208 m. e 
E 604.636,637 m.;  deste, segue com azimute de 
55°03'48" e distância de 30,00 m., confrontando neste 
trecho com o vértice L M 0009, de coordenadas N 
8.607.263,388 m. e E 604.661,231 m.; deste, segue com 
azimute de 55°03'48" e distância de 30,00 m., 
confrontando neste trecho com o vértice L M 0010, de 
coordenadas N 8.607.280,568 m. e E 604.685,824 m.; 
deste, segue com azimute de 55°03'48" e distância de 
30,00 m., confrontando neste trecho com RUA VIA 
PRINCIPAL vértice L M 0001, de coordenadas N 
8.607.297,748 m. e E 604.710,418 m.; ponto inicial da 
descrição deste perímetro, fechando um polígono com 
área de 7.200,00 m² e perímetro de 360,00 m. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão geo-referenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central 39° WGr, tendo como o Datum o 
SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, áreas e 
perímetros foram calculados no plano de projeção UTM. 
Art. 4º - As informações constantes nos memoriais 
descritivos apresentados são de responsabilidade 
técnica do Engenheiro Civil Lenderson Marques de 
Jesus sob. Registro de n°3000024766BA, nos termos da 
ART de n° BA 20220022331.
Art. 5° - A publicação desta portaria não implica na 
regularização das construções existentes no referido 
imóvel.
Art. 6° - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 
pena de caducidade prevista em Lei.
Art. 7° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 07 DE MARÇO DE 
2022.

AGDA SILVA COSTA
DIRETORA DE URBANISMO

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 
0344/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E A EMPRESA RADIAL TRANSPORTE DE 
VEÍCULOS E CARGAS LTDA-EPP.NA FORMA 
ABAIXO: 

A Secretaria da Administração, neste ato representado 
pelo secretário, Sr. HELDER ALMEIDA DE SOUZA, 
inscrito no CPF sob n.° 123.825.745-34, doravante 
denominado CONTRATANTE, resolve modificar 
unilateralmente o Contrato0344/2018, conforme 
Processo Administrativo n.°00650.11.07.611.2018, que 
se regerá pela legislação pertinente, Lei 8.666/93, com 
as alterações introduzidas posteriormente e pelas 
cláusulas e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE:PREGÃO N.°148/2018 
(PRESENCIAL) –COMPEL

OBJETO: Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de locação de veículos para 
transporte de pessoal em serviço, materiais, documentos 
e outros, de acordo com as exigências constantes no 
termo de referência, para atender as demandas da 
Prefeitura Municipal de Camaçari/BA. 

FUNDAMENTO: Com base no art. 65 §8° da Lei Federal 
8.666/1993, realiza-se o presente Apostilamento, cujo 
objetivo é a alteração do Disposto na CLÁUSULA 
SEGUNDA - DO RECURSO FINANCEIRO, prevista no 
instrumento inicial, acrescentando a Dotação 
Orçamentária, conforme o orçamento fiscal vigente:

Camaçari-BA, 03 de janeiro 2022. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 
0343/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E A EMPRESA DZSET TRANSPORTE E 
LOGÍSTICA LTDA. NA FORMA  ABAIXO: 

A Secretaria da Administração, neste ato representado 
pelo secretário, Sr. HELDER ALMEIDA DE SOUZA, 
inscrito no CPF sob n.° 123.825.745-34, doravante 
denominado CONTRATANTE, resolve modificar 
unilateralmente o Contrato0343/2018, conforme 
Processo Administrativo n.°00650.11.07.611.2018, que 
se regerá pela legislação pertinente, Lei 8.666/93, com 
as alterações introduzidas posteriormente e pelas 
cláusulas e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE: PREGÃO N° 148/2018 
(PRESENCIAL) -COMPEL
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OBJETO: Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de locação de veículos para 
transporte de pessoal em serviço, materiais, documentos 
e outros, de acordo com as exigências constantes no 
termo de referência, para atender as demandas da 
Prefeitura Municipal de Camaçari/BA.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65 §8° da Lei Federal 
8.666/1993, realiza-se o presente Apostilamento, cujo 
objetivo é a alteração do Disposto na CLÁUSULA 
SEGUNDA - DO RECURSO FINANCEIRO, prevista no 
instrumento inicial, acrescentando a Dotação 
Orçamentária, conforme o orçamento fiscal vigente: 

Camaçari-BA, 03 de janeiro 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 
0343/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E A EMPRESA DZSET TRANSPORTE E 
LOGÍSTICA LTDA. NA FORMA ABAIXO:  

A Secretaria da Administração, neste ato representado 
pelo secretário, Sr. HELDER ALMEIDA DE SOUZA, 
inscrito no CPF sob n.° 123.825.745-34, doravante 
denominado CONTRATANTE, resolve modificar 
unilateralmente o Contrato 0343/2018, conforme 
Processo Administrativo n.°00650.11.07.611.2018, que 
se regerá pela legislação pertinente, Lei 8.666/93, com 
as alterações introduzidas posteriormente e pelas 
cláusulas e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE: PREGÃO N.° 148/2018 
(PRESENCIAL) -COMPEL

OBJETO: Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de locação de veículos para 
transporte de pessoal em serviço, materiais, documentos 
e outros, de acordo com as exigências constantes no 
termo de referência, para atender as demandas da 
Prefeitura Municipal de Camaçari/BA.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65 §8° da Lei Federal 
8.666/1993, realiza-se o presente Apostilamento, cujo 
objetivo é a alteração do Disposto na CLÁUSULA 
SEGUNDA - DO RECURSO FINANCEIRO, prevista no 
instrumento inicial, acrescentando a Dotação 
Orçamentária, conforme o orçamento fiscal vigente: 

Camaçari-BA, 03 de janeiro 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0001/2022 DO 
CONTRATO Nº 0419/2019 ENTRE A SECRETARIA DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E 
GUARAJUBA SHOOPING LTDA.

A SECRETARIA DE SAÚDE do Município de 
Camaçari, inscrito no CNPJ nº 14.109.763/0001-80, 
com sede na Rua Francisco Drummond, s/n, Camaçari-
Bahia, representado neste ato pelo secretário, Sr. Elias 
Natan Moraes Dias, brasileiro, casado, portador do R.G 
nº 1.385.521 SSP-BA, inscrito no CPF sob o nº 
1 9 7 . 9 9 1 . 9 5 5 - 0 0 ,  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 0419/2019, conforme Processo Nº 
0624/2019, que se regerá pela legislação pertinente, lei 
Federal nº 8.666/933, com as alterações introduzidas 
posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes: 

INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Licitatório nº 
0624/2019, Dispensa de Licitação nº 0046/2019.

OBJETO:  LOCAÇÃO DE SALAS COMERCIAS, 
SITUADO NA RUA ALAMEDAS DAS DUNAS,SL 20- 
1 2 0 ,  S L  2 1  - 1 2 1 ,  S L  2 2 - 1 2 2 ,  S L 2 3 -
123,GUARAJUBA,MONTE GORDO,CAMAÇRI-BA, 
COM A FINALIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE UMA 
POLICLINICA DA SESAU – SECRETRARIA DE 
SAUDE.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65, § 8º, da Lei 
Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostila 
mento nº 0001/2022, cujo objetivo é a alteração do 
Disposto na Cláusula Quinta – DA DOTAÇÃO DAS 
DESPESAS, prevista no instrumento inicial, 
acrescentando nova dotação orçamentária, conforme o 
orçamento fiscal vigente:

Camaçari-BA, 03 de janeiro de 2022.

 ELIAS NATAN MORAIS DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE



NOTIFICAÇÃO – COPEC

À 

ALER COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Processo nº 0069.11.07.689.2022

Notificamos a empresa ALER COMÉRCIO DE MÓVEIS 
LTDA  a comparecer junto à Comissão Central ,
Permanente de Cadastro e Avaliação de Fornecedores - 
COPEC, no prazo máximo de 05 (dias) úteis a partir da 
presente data, para fazer vistas ao Processo de 
Penalização nº 0069.11.07.689.2022 e, posteriormente, 
apresentar defesa por escrito no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados a partir da data de vistas ao processo. 

Camaçari-BA, 14 de março de 2022. 

Larissa Macedo - Presidente em exercício da COPEC.

À 

NUTRIMED DISTRIBUIÇÃO
Processo nº 0070.11.07.689.2022
Notificamos a empresa NUTRIMED DISTRIBUIÇÃO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES E VET.  a comparecer ,
junto à Comissão Central Permanente de Cadastro e 
Avaliação de Fornecedores - COPEC, no prazo máximo 
de 05 (dias) úteis a partir da presente data, para fazer 
v i s t a s  a o  P r o c e s s o  d e  P e n a l i z a ç ã o  n º  
0070.11.07.689.2022 e, posteriormente, apresentar 
defesa por escrito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da data de vistas ao processo. 

Camaçari-BA, 14 de março de 2022. 

Larissa Macedo - Presidente em exercício da COPEC.

HOMOLOGAÇÕES E ATAS DE REGISTRO DE 

PREÇOS

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário de 
Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO – N.º 0224/2021 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é objeto o  
Registro de Preço para aquisição de medicamentos 
diversos, devido a necessidade da continuidade das 
ações em saúde, conforme Anexo I do Edital da licitação 
em epígrafe.DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 07/03/2022. 
ELIAS NATAN MORAES DIAS – SECRETÁRIO DE 
SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0219/2022 – 
PREGÃO Nº 0224/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da 
continuidade das ações em saúde, conforme Anexo I do 
Edital da licitação em epígrafe. PROMITENTE 
FORNECEDOR: UNI HOSPITALAR LTDA, conforme 
descrito abaixo: 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0218/2022 – 
PREGÃO Nº 0224/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da 
continuidade das ações em saúde, conforme Anexo I do 
Edital da licitação em epígrafe. PROMITENTE 
FORNECEDOR: SALVADOR DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS EIRELI, conforme descrito abaixo: 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0220/2022 – 
PREGÃO Nº 0224/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de 
medicamentos diversos, devido a necessidade da 
continuidade das ações em saúde, conforme Anexo I do 
Edital da licitação em epígrafe. PROMITENTE 
FORNECEDOR: ONMED DISTRIBUIDORA  DE 
MEDICAMENTOS EIRELI, conforme descrito abaixo: 

DATA DA ASSINATURA: 07/03/2022. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DE SAÚDE

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário de 

Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas 

atribuições, homologa o PREGÃO – N.º 0199/2021 

(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o Registro de 

preço de Aquisição de lanceta automática para atender 

ao Programa de Diabetes da Secretaria de Saúde do 

município. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 10/03/2022. 

ELIAS NATAN MORAES DIAS – SECRETÁRIO DE 

SAÚDE.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0234/2022 – 
PREGÃO Nº 0199/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço de Aquisição de lanceta 
automática para atender ao Programa de Diabetes da 
Secretaria de Saúde do município.. PROMITENTE 
FORNECEDOR: MEDLEVENSOHN COMERCIO E 
R E P R E S E N T A C O E S  D E  P R O D U T O S  
HOSPITALARES LTDA, conforme descrito abaixo:

DATA DA ASSINATURA: 10/03/2022. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DE SAÚDE.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2022
      
     

                 Realizada em 26/01/2022

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

Secretária: Juliana Estela Gomes de Souza

Pauta da Reunião

a)Aprovação do Relatório de gestão de investimentos de 

dezembro de/ 2021;

b)O que ocorrer

Reunião
Aos vinte e seis 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 
SENA e, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES com a participação dos seguintes 
convidados: ISIS LOBO DE SOUZA, assessora especial 
I, ACÁCIA CHAVES REIS, chefe de gabinete e ANA 
CLARA ANDRADE DE ALMEIDA, chefe de gabinete. A 
teor do art. 15 da Portaria n° 111/2019, após verificação 
do quórum legal para instalação, foi estabelecida a 
seguinte pauta: a) aprovação do Relatório de gestão 
de investimentos de dezembro de 2021; 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; com a palavra informou que o 
objetivo da reunião seria a validação do Relatório de 
Gestão de Investimentos do Comitê de Investimentos  e 
que este foi encaminhado previamente a todos os 
presentes, permitindo assim que verificassem a 
necessidade de ajuste e /ou correções. Pontuou que na 
parte do Relatório que trata a respeito dos fatos 
relevantes, consta a informação sobre o recebimento de 
proventos do REAG referentes ao mês de novembro de 
2021, o anúncio do novo gestor de recursos do Comitê de 
Investimentos e além disso, a realização da primeira 
compra direta de títulos públicos pelo ISSM. Finalizou as 
informações sobre os fatos relevantes do mês e abriu 
para observações e debates. Com a palavra o membro 
DIEGO SILVA, observou que na parte de gestão de riscos 
houve um excesso de retorno em torno de 16%, e uma 
reação favorável em alguns fundos de renda variável, e 
cita como exemplo o REAG, além desse fato, cita a 
recente adesão de títulos públicos como boa estratégia, o 
que tende a melhorar os indicadores de desempenho. 
Ressaltou que embora a maioria estejam negativados, a 
exemplo do Sharpe, com as novas performances será 
possível fazer a reversão desse dado. Apontou no 
relatório exposto em tela, que o indicador Sharpe, 
destacado na tabela que demostra as métricas de 
analises de risco, está em 16,16%, o que não é uma 
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tendência nos indicadores de risco. Aduz que esse 
excesso de retorno se deu por conta dos fundos de renda 
variável como um todo, que apresentaram uma 
performance considerável. Continuou demonstrando na 
referida tabela, que o indicador Beta ainda continua 
baixo, o que é positivo para carteira, já que está se 
distanciando da correlação com o Ibovespa e que o VOL 
(volatilidade) está aceitável, abaixo dos 9% nos 12 
meses. Concluiu as observações, afirmando que a 
maioria das variáveis mostraram estabilidade, com 
exceção do Sharpe e Treynor, o que garantiu uma 
elevação de retorno e uma possível reversão desses 
índices nos 12 meses. Momento em que o membro nato e 
superintendente do ISSM, PEDRO JORGE VILLAS 
BOAS ALFREDO GUIMARÃES, solicitou a palavra, para 
fazer algumas contribuições no tocante ao relatório, 
primeiramente em relação as decisões do mês, sugeriu 
que neste tópico, constante na página cinco, as 
informações das decisões tomadas pelo Comitê de 
Investimentos sejam descritas com maior completude. 
Apontou que no tópico outros fatos relevantes, 
constantes no slide 20, item 2, seria adequado 
pormenorizar as informações, referentes as novas 
compras, informando os nomes dos títulos, valores, a 
justificativa da compra, bem como da escolha do 
vencimento dos mesmos. No item 3 do mesmo slide, 
pontuou que seria relevante colocar o nome do novo 
gestor de recursos, o número da portaria de nomeação e 
as qualificações que validaram a posse no novo cargo. 
Em relação a parte do resumo, sugeriu que algumas 
alterações sejam feitas, colocando alguns fatos e 
decisões de maior destaque de forma sintética para 
trazer mais clareza e robustez ao relatório. Em seguida, 
Concluiu as ponderações e sugestões de ajuste, 
concedendo a palavra, para que os outros membros 
sugerissem outras modificações. Com a palavra, a chefe 
de gabinete , ANA CLARA ALMEIDA DE ANDRADE, 
sinalizou que seria pertinente colocar no relatório a 
aprovação da nova Política de Investimentos  de 2022  
com base na resolução CMN Nº 4963 ,que ocorreu em 
dezembro de 2021.Ao retomar a palavra o 
Superintendente do ISSM, concordou com a sugestão de 
mencionar a aprovação da nova Política de 
Investimentos como um fato relevante, já que esta gerou 
esforços por parte do Comitê de Investimentos, 
discussões e a participação na Assembleia 
Extraordinária do Conselho Administrativo e 
Previdenciário. Após a realização imediata das 
alterações sugeridas, o presidente e gestor de recursos 
submeteu o Relatório de gestão de investimentos de 
dezembro/2021 para validação, o qual foi aprovado por 
unanimidade, pelos membros do Comitê de 
Investimentos. Passando para o último item da pauta, b) 
O que ocorrer; ANA CLARA ANDRADE, solicitou a 
palavra para sugerir que fosse marcada uma data de 
reunião para aprovação do Relatório anual de prestação 
de contas para posterior envio ao Conselho 
Administrativo Previdenciário.  Na oportunidade, a chefe 
de gabinete e convidada, ACÁCIA CHAVES REIS avisou 
que as operações de compras de títulos foram realizadas 
no dia anterior. O membro nato PEDRO VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES, informou que foram realizadas 

as compras de R$ 40.000,000,00 (quarenta milhões de 
reais) em NTN-Bs com vencimentos em 2040 e 2050, 
sendo R$ 20.000,000,00 (vinte milhões de reais) cada e 
que houve empate no pregão realizado, já que tanto a XP 
Investimentos quanto o BTG apresentaram os mesmos 
valores para as mesmas NTN-Bs, a decisão da diretoria 
foi comprar metade do vencimento com a XP e a outra 
com a BTG. Sugeriu que seja discutido e deliberado pelo 
Comitê de Investimentos, os critérios e procedimentos 
em caso de empate das cotações para as próximas 
aplicações. Finalizou informando que a carteira do ISSM 
já possui aproximadamente 80 milhões em títulos 
públicos com taxa de 5,63 para 2040 e 5,67 para 2050. 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, 
JULIANA ESTELA GOMES DE SOUZA na qualidade de 
secretária substituta de MILENA TAVARES DO 
SACRAMENTO designada pela portaria nº 02/2021, de 
28 de janeiro de 2021, lavrei a presente ata que vai por 
mim e pelos demais assinadas.

CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS
PRESIDENTE/GESTOR DE RECURSO - 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 04ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2022

                  Realizada em 10/02/2022

Participação
Membros natos do Comitê de Investimentos:
Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães – Diretor 
superintendente 
Ernâni Bernardino Alves de Sena – Diretor administrativo 
e financeiro
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Membros do Comitê de Investimentos:  
Carlos Henrique da Rocha Santos – Presidente e Gestor 
de recursos 
Diego Silva de Souza 
Diego Rodrigues de Magalhães  

Convidados:
Isis Lobo de Souza – Assessora especial I
Acácia Chaves Reis – Chefe de gabinete da diretoria 
administrativa e financeira
Manoel Márcio dos Santos Souza – Gerente do Banco 
Safra
Edmilson Rogério Alves – Executivo da ASSET do Banco 
Safra

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

Pauta da Reunião
a) Videoconferência com representantes da ASSET do 
Banco Safra;
b) O que ocorrer;

Reunião 
Aos dez dias do mês de fevereiro 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, 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 e ACÁCIA CHAVES REIS, chefe de gabinete. Além de 
MANOEL MÁRCIO DOS SANTOS SOUZA E EDMILSON 
ROGÉRIO ALVES, representantes da ASSET do Banco 
Safra. 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 representantes da ASSET do Banco Safra; 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 EDMILSON ROGÉRIO ALVES, 
que iniciou a apresentação abordando sobre a situação 
da pandemia no mundo. Comunicou que a nova cepa 
Ômicron tem gerado preocupação, mas salientou que 
países com vacinação adiantada tem demonstrado 
número de mortes abaixo das ondas anteriores e que os 
maiores problemas têm sido nos países com menor 
índice de vacinação ou estagnação, como por exemplo 
Estados Unidos, Alemanha e Holanda. Considerou 
portanto, que as vacinas têm se mostrado eficazes até o 
momento. Com relação ao Brasil, informou que 
avançamos para ser referência para o mundo em 
imunidade por rebanho pós vacinação, e que os 
contágios com a Ômicron, embora ainda alto, começa a 
dar sinais de queda. Sobre a economia global, ressaltou 
que o PIB mundial deverá crescer menos em 2022, 

porém ficará acima do Brasil. A expectativa é de que a 
China cresça menos e com isso espera-se afetar 
diretamente os emergentes, incluindo Brasil. Também se 
espera um PIB na Europa crescendo menos em 2022, 
podendo ser ainda mais afetado em função da nova onda 
causada pela Ômicron. Discorreu que, por conta da 
inflação pressionada o mundo caminha para um aumento 
de juros de forma gradual e que o risco de uma guerra 
entre Rússia e Ucrânia vem gerando consequências nos 
mercados. Sobre a economia nos Estados Unidos 
ressaltou que o Federal Reserve (FED) já acena para um 
aumento gradual nos juros dos Estados Unidos, 
prevendo de 4 a 5 altas de 0,25%. Inflação pressionada 
ainda preocupa. Apesar da realização ocorrida em 
janeiro/22 e da alta de juros por lá, informou que avalia os 
EUA como uma das boas oportunidades de 
investimentos para 2022, dado ao crescimento PIB 
esperado, comparado a outros países, incluindo Brasil. 
Comunicou que o cenário político no Brasil continuará 
muito conturbado e volátil em função das eleições e que a 
alta da inflação, juntamente com a previsão de PIB 
negativo do país em 2022, podem reduzir os ganhos das 
empresas. Discorreu que apesar do cenário de 
Dívida/PIB estar abaixo de 85% e do aumento da 
arrecadação, o longo prazo ainda preocupa. Sobre a 
Renda variável mencionou que, apesar de ações 
estarem baratas e com boas oportunidades, o que trouxe 
alívio para o IBOV em jan/22, é provável que continue 
tendo grande volatilidade em função do menor fluxo 
financeiro, por conta do PIB negativo do país e da oferta 
no mercado de Renda fixa. Continuamente apresentou 
as projeções econômicas do Safra ASSET para 2022 e 
2023, respectivamente: PIB 0,5% e 1,4%; IPCA 5,9% e 
4,1%; Selic 12,5% e 8,5%; câmbio R$ 5,3 e R$ 5,5. Dado 
a forte abertura de juros, que deve continuar pelo menos 
até o meio do ano, acredita que a Selic média para 2022 
deverá ficar entre 11,5 e 12%, o que fará com que os 
investimentos pós fixados cheguem muito próximo a 
meta atuarial dos RPPS. Em vista disso, apresentou os 
fundos a seguir mencionados. SAFRA SOBERANO 
REGIME PRÓPRIO, CNPJ: 10.347.195/0001-02. 
Enquadramento conforme Resolução CMN nº 
4963/2021: 7, I, b. Fundo recém enquadrado para o 
segmento de RPPS. Investe 100% em títulos públicos 
federais atrelados ao CDI, portanto, acompanhará a 
variação do CDI, sem nenhum risco adicional. Não 
possui em sua carteira de crédito privado. Dado ao 
cenário de alta de juros esperada para 2022, entende que 
a estratégia se mostra como uma excelente alternativa 
para os RPPS conseguirem uma performance suficiente 
ou muito próxima de sua meta atuarial neste ano, sem 
nenhum risco adicional, já que o fundo possui apenas 
risco soberano (risco país). Taxa de administração: 
0,15% a.a. Não cobra taxa de performance. Data de 
Início do fundo: 17/04/2009. SAFRA EXECUTIVE 2 FI 
RENDA FIXA ,  CNPJ:  10 .787 .647 /0001-69 .  
Enquadramento conforme Resolução CMN nº 
4963/2021: artigo 7º, III, a. O fundo faz uma gestão ativa 
na duration do IRFM-1, buscando superar o benchmark. 
Ideal para os RPPS que pensam em encurtar a carteira e 
reduzir a volatilidade até termos uma maior transparência 
no cenário, aproveitando os potenciais fechamentos nas 
durations de até 02 anos.  Fundo está com performance 
acima do benchmark IRFM-1 no ano e em 12 meses. 
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Carteira composta por títulos públicos federais, títulos 
privados com baixo risco de crédito e derivativos 
associados ao mercado de Renda Fixa, com o objetivo de 
buscar uma rentabilidade adicional aos seus cotistas. O 
fundo deverá ter como parâmetro de rentabilidade o IRF-
M 1. Taxa de Administração: 0,50% a.a. Taxa de 
Performance: Não possui. Conversão/Liquidação: 
D+0/D+1. Data de Início do fundo: 26/06/2009. Reforçou 
que acredita serem ótimas opções para este ano, dado a 
alta de juros e potencial volatilidade no Brasil em função 
das eleições. E que entende que estas estratégias serão 
boas alternativas para os RPPS conseguirem 
performance suficiente ou muito próxima de sua meta 
atuarial. Ato contínuo, ponderou que embora tenha 
havido uma forte realização no cenário offshore, em 
especial no mercado americano, entende que a bolsa 
americana continua sendo uma das que possui maior 
potencial de valorização, mesmo com a previsão de alta 
de juros por lá. Isto porque se considerarmos 5 altas de 
0,25% (se todas ocorrerem), teremos uma taxa de juros 
no final do ciclo em torno de 1,5% ano, com uma inflação 
entre 2 e 3%, o que nos leva a crer que o investidor 
americano continuará tomando risco em bolsa para 
conseguir performance superior a inflação. Isto aliado ao 
fato de que a previsão de crescimento do PIB nos EUA é 
de 3,5% para 2022, maior que os 05 anos anteriores a 
pandemia, faz com que acreditemos que ainda há 
espaço de ganho nestas estratégias. Dito isto, 
recomendou a avaliação dos fundos mencionados a 
seguir: SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO, 
CNPJ: 21.595.829/0001-54. Atua no sentido de propiciar 
aos seus condôminos valorização de suas cotas 
med ian te  a  ap l i cação  de  seus  recu rsos ,  
preponderantemente, em instrumentos representativos 
do Índice S&P 500. Taxa de administração: 1,00% a.a. 
Não possui taxa de performance. Conversão/Liquidação: 
D+1/D+2. Data de Início do fundo: 13/07/2015. SAFRA 
CONSUMO AMERICANO PB BDR NÍVEL I, CNPJ: 
19.436.818/0001-80. O fundo tem como objetivo 
proporcionar aos seus cotistas rentabilidade diferenciada 
por  meio da apl icação de seus recursos,  
preponderantemente em ativos de renda variável, 
notadamente em certificados de depósitos de valores 
mobiliários BDRs Nível 1 do setor de consumo. Taxa de 
administração: 1,50% a.a. Não possui taxa de 
performance. Conversão/Liquidação: D+1/D+4. Data de 
Início do fundo: 31/01/2014. MANAGER JSS 
SUSTAINABLE EQUITY GLOBAL THEMATIC REGIME 
PRÓPRIO, CNPJ: 42.298.856/0001-35, que tem como 
objetivo propiciar aos seus condôminos a valorização de 
suas cotas a partir de investimentos em cotas do fundo 
JSS SUITAINABLE EQUITY GLOBAL THEMATIC. 
Somente poderá utilizar derivativos para proteção da 
carteira, sendo vedada a utilização para alavancagem. É 
destinado a RPPS com perfil de investidor qualificado. 
Taxa de administração: 0,75% a.a. Não possui taxa de 
Performance.  Conversão/Liquidação: D+1/D+3. Data de 
Início do fundo: 23/04/2020. SAFRA EQUITY 
PORTFÓLIO PB, CNPJ: 14.476.729/0001-43. O fundo 
adquire cotas de fundos de investimento que, através de 
uma gestão ativa e embasada em análises 
fundamentalistas, investe em ações de companhias com 
qualidade do corpo administrativo, boas práticas de 
governança corporativa, posição estratégica no 

respectivo setor de atuação, e que apresentem grande 
potencial de valorização. Taxa de administração: 2,00% 
a.a. Não há taxa de performance. Conversão/Liquidação: 
D+1/D+3. Data de Início do fundo: 26/07/2013. Ponderou 
que 2021 foi um ano muito volátil e agora no início de 
2022 vimos o IBOVESPA surpreender positivamente. No 
seu ponto de vista, o motivo da boa performance no mês 
de jan/2022 se deu pelo fato dos investidores 
estrangeiros realizarem bons ganhos obtidos nas bolsas 
das grandes economias (como a americana), migrando 
para economias emergentes, onde o Brasil está entre as 
bolsas que menos performou. Isso é facilmente 
detectado ao observar a forte entrada de recursos de 
investidores estrangeiros no IBOVESPA. A grande 
pergunta e difícil de ser respondida é se esse movimento 
é pontual ou persistirá por mais tempo. Se considerarmos 
a projeção de PIB negativo para o Brasil, aliado a oferta 
atual no segmento de Renda fixa e as eleições nos faz 
acreditar que teremos muita volatilidade nesta estratégia. 
Por conta disso, entende que deve-se manter os 
recursos aplicados, mas não realizar novos aportes no 
momento, até que tenhamos uma maior transparência no 
cenário eleitoral e melhora de crescimento econômico. 
Na oportunidade, o presidente do Comitê de 
Investimentos solicitou a palavra e informou que a 
Política de Investimentos foi enviada aos executivos por 
e-mail, para que possam avaliar e verificar os 
investimentos que se aplicam às estratégias do ISSM e 
caso seja verificado mais opções de fundos podem 
encaminhar para apreciação do Comitê. Por fim, o gestor 
de recursos e 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 MANOEL 
MÁRCIO DOS SANTOS SOUZA E EDMILSON 
ROGÉRIO ALVES representantes do Banco Safra 
ASSET, 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

DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES
MEMBRO
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ACÁCIA CHAVES REIS
CHEFE DE GABINETE - CONVIDADA

ISIS LOBO DE SOUZA
ASSESSORA ESPECIAL I -  CONVIDADA

MILENA TAVARES DO SACRAMENTO
SECRETÁRIA

ATA DA 05ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2022

        
          Realizada em 15/02/2022

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:
Isis Lobo de Souza – Assessora especial I
Acácia Chaves Reis – Chefe de gabinete da diretoria 
administrativa e financeira
Erlon Elias Silva –  Especialista em investimentos – 
Gerente de governos Banco Santander
Jorge Giordano – Especialista em investimentos – 
Gerente de produtos Banco Santander

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

Pauta da Reunião
a) Videoconferência com representantes da ASSET do 
Banco Santander;
b) O que ocorrer;

Reunião 
Aos quinze dias do mês de fevereiro 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, 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 e ACÁCIA CHAVES REIS, 

chefe de gabinete. Além de ERLON ELIAS SILVA E 
JORGE GIORDANO, representantes da ASSET do 
Banco Santander. 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 representantes da ASSET do 
Banco Santander; 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 JORGE GIORDANO, o qual iniciou a apresentação 
comunicando que o Banco Santander atua há 50 anos no 
m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l  e  c o n t a  c o m  €  
192.000.000.000,00 (cento e noventa e dois bilhões de 
euro) em ativos sob gestão, com diversificação 
geográfica entre mercados desenvolvidos e mercados 
emergentes, sendo uma das maiores Asset globais na 
América Latina. Ocupa hoje a posição de 5ª maior 
gestora de recursos no Brasil, com patrimônio gerido 
acima de R$ 300.000.000.000,00 (trezentos bilhões de 
reais). Continuamente, apresentou a projeção do PIB 
para 2022 comparando o PIB Global de 4,0% com os 
seguintes países: Estados Unidos 3,7%; Zona do Euro 
3,7% e China 4,8%. Ressaltou que o processo de 
tappering dos Estados Unidos tem impactado 
negativamente no desempenho da Renda Variável ao 
redor do mundo, como também o aumento da taxa de 
juros por lá, que trará impacto aumentando o 
endividamento das empresas, com isso, discorreu que o 
desempenho das bolsas americanas não terão resultado 
tão expressivos como vistos em 2021. Sobre o Brasil, 
informou que em 2021 a inflação fechou em 10,1% e taxa 
de juros em 9,25%, com expectativa de projeção para 
2022 de 5,7% para a inflação e a taxa de juros com 
previsão de elevação em ritmo moderado, encerrando o 
ciclo de alta no patamar de 11,75%. Neste momento, o 
Diretor superintendente e membro nato do Comitê de 
Investimentos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES, solicitou a palavra para 
informar aos executivos o panorama das estratégias que 
o ISSM está seguindo. Comunicou que, a partir do final 
de novembro de 2021 o Comitê de Investimentos 
deliberou sobre a compra direta de Títulos Públicos 
Federais, visto que as taxas oferecidas pelo mercado 
estavam superiores a meta atuarial, portanto aderentes à 
Política de Investimentos. Com isso, foram realizados 
aportes com prazos variados entre curto, médio e longo 
prazo. Ato contínuo, informou que como a Taxa Selic tem 
a previsão de estar em patamares elevados em 2022, 
está sendo discutido no Comitê até que ponto vale a pena 
ter diversificação em Renda Variável, no momento em 
que se pode alcançar à rentabilidade de 12%, por 
exemplo, com fundos atrelados a taxa DI ou com Títulos 
Públicos Federais vinculados à Selic. Ao retomar a 
palavra o executivo JORGE GIORDANO    agradeceu os 
esclarecimentos e comentou que analisou previamente a 
carteira do ISSM e que em seguida irá recomendar o que 
acredita que faria sentido para alcançar a meta atuarial 
do Institudo. Dito isso, apresentou os fundos 
mencionados a seguir: SANTANDER RENDA FIXA 
REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM 
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS, 
CNPJ nº: 02.224.354/0001-45. Relatou que o fundo tem 
por objetivo investir, por meio de fundos de investimento, 
em títulos de renda fixa, públicos ou privados (CDBs, 
Letras Financeiras, Debêntures, entre outros), que 
busquem acompanhar o CDI. Informou que parte da 
carteira é direcionada para créditos privados 
conservadores AA ou AAA e que o fato de ter um fundo DI 
atrelado a crédito privado contribui na exposição da 
carteira, favorecendo a rentabilidade. Taxa de 
Administração máxima: 0,20% a.a. Não há Taxa de 
Performance. E a conversão de cotas na aplicação é 
D+0, resgate D+0 e crédito D+0. SANTANDER RENDA 
FIXA ATIVO FIC FI, CNPJ nº: 26.507.132/0001-06. 
Discorreu que o fundo busca superar o IPCA (Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), por meio de 
fundos de investimento, através de uma gestão ativa nos 
mercados de juros nominais e reais, utilizando um 
modelo "quantitativo" próprio de Gestão, buscando 
retornos através de uma estratégia de exposição 
dinâmica dos ativos de risco, minimizando perdas. Taxa 
de Administração máxima: 0,40% a.a. Não há Taxa de 
Performance. Conversão de cotas na aplicação D+0, 
resgate D+0 e crédito D+1. SANTANDER RF IMA-B 5 
PREMIUM FIC FI – CNPJ 13.455.117/0001-01. O fundo 
tem por objetivo investir em títulos públicos federais que 
busquem acompanhar a variação do Índice de Mercado 
ANBIMA - IMA-B 5. Este índice representa a evolução, a 
preços de mercado, da carteira de títulos públicos 
indexados ao IPCA (NTN-B) com prazos inferiores a 
cinco anos. Taxa de Administração mínima: 0,10% a.a. 
Taxa de Administração máxima: 0,20% a.a., Não há Taxa 
de Performance. Conversão de cotas na aplicação D+0, 
resgate D+0, crédito D+1. SANTANDER RF CRÉDITO 
PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI LP, 
CNPJ: 17.138.474/0001-05. O fundo tem por objetivo 
investir, majoritariamente, em títulos privados 
considerados de baixo risco de crédito (CDBs, Letras 
Financeiras, Debêntures, entre outros). Taxa de 
Administração máxima: 0,30% a.a. Taxa de 
Performance: 20% sobre o que exceder 102% do CDI. 
Conversão de Cotas na aplicação: D+0, resgate D+0 e 
crédito D+1. SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG 
REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR, CNPJ 
34.258.351/0001-19. Fundo Multimercado Investimento 
no Exterior, aplica seus recursos em um veículo offshore 
de renda variável com uma carteira concentrada (entre 
30 e 40 empresas) e em empresas de alta qualidade nos 
principais países do mundo e que apresentem sólidos 
critérios de sustentabilidade. A gestão dos ativos da 
carteira do veículo offshore é realizada pela Robeco por 
meio de uma parceria com o Santander. O veículo 
offshore possui um modelo de gestão com viés ESG que 
busca avaliar os aspectos sociais, ambientais e de 
governança corporativa de sólidas companhias. O 
veículo local conta com proteção cambial buscando 
mitigar os riscos de variação do câmbio. Taxa de 
Administração máxima: 1,00% a.a. Não há Taxa de 
Performance. Conversão de Cotas na aplicação D+1, 
resgate D+1 e crédito D+6. Finalizou apresentando o 
fundo SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR 
MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI, CNPJ 
nº: 17.804.792/0001-50. Fundo Multimercado 

Investimento no Exterior, tem por objetivo investir, de 
forma ativa, no mercado de ações global, inclusive por 
meio de fundos de diferentes gestores disponíveis no 
mercado internacional. O processo de seleção dos 
veículos no exterior conta com o suporte e toda a 
experiência da Santander Asset Management Global e, 
com exposição diversificada regional e setorial, visa 
entregar aos seus cotistas retornos superiores à carteira 
do MSCI World. O fundo não possui hedge cambial, 
consequentemente, sua cota está sujeita às variações 
cambiais de um investimento em dólar. Taxa de 
Administração máxima: 1,00% a.a. Não cobra Taxa de 
Performance. Conversão de Cotas na aplicação D+1, 
resgate D+1 e crédito D+8. Por fim, o gestor de recursos e 
presidente do Comitê de Investimentos, CARLOS 
HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, solicitou que a 
documentação dos fundos recomendados fossem 
enviadas por e-mail para apreciação do Comitê de 
Investimentos. Em seguida, 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 ERLON ELIAS SILVA E JORGE 
GIORDANO, representantes da ASSET do Banco 
Santander, 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

DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES
MEMBRO

ACÁCIA CHAVES REIS
CHEFE DE GABINETE - CONVIDADA

ISIS LOBO DE SOUZA
ASSESSORA ESPECIAL I -  CONVIDADA

MILENA TAVARES DO SACRAMENTO
SECRETÁRIA
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