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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  
00030.11.02.548.2022,

RESOLVE

PRORROGAR A CESSÃO do servidor JORGE LUIZ 
MOREIRA DE ARAÚJO, matrícula nº 3804, ocupante do 
cargo de provimento efetivo/estatutário de Professor II, 
lotado na Secretaria da Educação – SEDUC, para a 
Assembleia Legislativa do Estado da Bahia - ALBA, até 
28 de fevereiro de 2024, sem ônus para o ente cedente, 
nos termos do convênio de cooperação técnica, 
retroativo a 01 de março de 2022. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 09 DE MARÇO DE 2022. 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 09 DE MARÇO DE 2022 

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

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 
4726 de 17 de fevereiro de 2009, que trata da cessão de 
Servidores Públicos Municipais;

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 
4996 de 05 de julho de 2011, que trata da cessão de 
Servidores Públicos Municipais;

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº 
997/2009 e nº 1644/2020, quanto ao repasse da 
contribuição previdenciária de servidor à disposição com 
ônus para o órgão cessionário;

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  
00029.11.02.548.2022,
 

 
 

     DECRETO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica do 
Município e Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998 
e,

CONSIDERANDO a análise do pedido de exoneração 
conforme comprovação nos autos do Processo 
Administrativo nº 00172.11.02.882.2022

RESOLVE

EXONERAR, a pedido, o servidor GEORGE OLIVEIRA 
ALVES, matricula nº 8669, ocupante do cargo de 
provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR IV, lotada 
na Secretaria da Educação – SEDUC, com data retroativa 
a 04 de fevereiro de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 23 DE FEVEREIRO DE 2022.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 09 DE MARÇO DE 2022 

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

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 
4726 de 17 de fevereiro de 2009, que trata da cessão de 
Servidores Públicos Municipais;

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 
4996 de 05 de julho de 2011, que trata da cessão de 
Servidores Públicos Municipais;

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº 997/2009 
e nº 1644/2020, quanto ao repasse da contribuição 
previdenciária de servidor à disposição com ônus para o 
órgão cessionário;

DECRETOS
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RESOLVE

PRORROGAR A CESSÃO do servidor JÂNIO CESAR 
VASCONCELOS SIMÕES PINHO, matrícula nº 63473, 
ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário de 
Monitor de Informática, lotado na Secretaria da 
Educação – SEDUC, para a Assembleia Legislativa do 
Estado da Bahia - ALBA, até 28 de fevereiro de 2024, sem 
ônus para o ente cedente, nos termos do convênio de 
cooperação técnica, retroativo a 01 de março de 2022. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 09 DE MARÇO DE 2022. 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 001/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 08/03/2022, 
ao apreciar os autos do recurso de ofício de nº 026/2021, 
vinculado ao processo administrativo nº 11271/2019, 
tendo como recorrente a Junta de Julgamento de 
Processos Fiscais, e como recorrida JOÃO CALDEIRA 
DE SOUZA, DECIDIU, por unanimidade, DAR 
PROVIMENTO ao recurso para DETERMINAR o 
cancelamento do lançamento do ITIV.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o 
prazo de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 17 de março de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN

PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 002/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 08/03/2022, 
ao apreciar os autos do recurso voluntário de nº 
064/2021, vinculado ao processo administrativo nº 
00482/2021, tendo como recorrente FRANCISCO 
NEVES ARAÚJO NETO, DECIDIU, por unanimidade, 
DAR PROVIMENTO ao recurso para REFORMAR 
PARCIALMENTE decisão de Primeira Instância 
Administrativa. O inteiro teor da decisão estará disponível 
durante o prazo de 30 (trinta) dias no Serviço de 
Administração do Conselho, a contar da publicação do 
presente.

Camaçari-BA, 17 de março de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN
PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 003/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 08/03/2022, 
ao apreciar os autos do recurso de ofício de nº 088/2021, 
vinculado ao processo administrativo nº 05053/2021, 
tendo como recorrente a Junta de Julgamento de 
Processos Fiscais, e como recorrida CONSTRUL MS 
LTDA, DECIDIU, por unanimidade, DAR PROVIMENTO 
ao recurso para REFORMAR PARCIALMENTE decisão 
Primeira Instância Administrativa
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o 
prazo de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 17 de março de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN

PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 004/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 08/03/2022, 
ao apreciar os autos do recurso de ofício de nº 045/2021 
(Revelia), vinculado ao auto de infração nº 5408/2020, 
tendo como recorrente a Fazenda Pública Municipal, e 
como recorrida VAN MERCADINHO LTDA, DECIDIU, por 
unanimidade, pelo SANEAMENTO e PROCEDÊNCIA da 
autuação.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o 
prazo de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 17 de março de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN

PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 005/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 08/03/2022, 
ao apreciar os autos do recurso voluntário de nº 
050/2021, vinculado ao processo administrativo nº 
05694/2012, tendo como recorrente AURELIO LEIRO 
COM. IND. LTDA, DECIDIU, por unanimidade, DAR 
PROVIMENTO ao recurso para DETERMINAR o 
cancelamento dos lançamentos a partir do exercício de 
2008.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o 
prazo de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.
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Camaçari-BA, 17 de março de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN
PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 006/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 
08/03/2022, ao apreciar os autos do recurso voluntário 
de nº 057/2020, vinculado ao auto de infração nº 
5122/2019, tendo como recorrente LOCAR GUINDASTE 
E TRANSPORTES INTERMODAIS LTDA, DECIDIU, por 
unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso para 
MANTER a PROCEDÊNCIA da autuação.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o 
prazo de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 17 de março de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN

PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 007/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 
08/03/2022, ao apreciar os autos do recurso voluntário 
de nº 055/2021, vinculado ao processo administrativo nº 
03111/2020, tendo como recorrente CONTINENTAL DO 
BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA, DECIDIU, 
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso 
para MANTER decisão da Primeira Instância 
Administrativa. O inteiro teor da decisão estará 
disponível durante o prazo de 30 (trinta) dias no Serviço 
de Administração do Conselho, a contar da publicação do 
presente.

Camaçari-BA, 17 de março de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN
PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 008/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 
08/03/2022, ao apreciar os autos do recurso voluntário 
de nº 063/2021, vinculado ao processo administrativo nº 
01724/2021, tendo como recorrente CONTINENTAL DO 
BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA, DECIDIU, 
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso 
para MANTER decisão da Primeira Instância 
Administrativa.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o 
prazo de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 17 de março de 2022.

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN
PRESIDENTE

PORTARIA N° 60/2022
DE 10 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 02 (duas) áreas de 
terra designadas como lote O-01 com área 
de 572,28 m² e Lote O-02 com área de 
590,00 m², ambas situadas no Setor Praia, 
integrante do “Condomínio Busca-Vida 
Resort Residence”, Distrito de Abrantes, no 
Município de Camaçari, para totalizar uma 
nova área denominada como Lote O-01A  
com 1.162,28 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 00399.22.09.340.2019, assim como as 
demais disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE

Art. 1° - Aprovar o Remembramento das unidades de 
terrenos O-01 e O-02, no Setor Praia, integrante do 
“Condomínio Busca-Vida Resort Residence”, situada no 
empreendimento PORTO BUSCA VIDA RESORT 
RESIDENCE, no Distrito de Abrantes, no Município de 
Camaçari, sendo as referidas unidades registradas no 
Cartório de Registro de Imóveis 1º Ofício, sob matrículas 
n°48.946 e n° 23.560 e Inscrição Municipal sob. n° 
062.249-4, para totalizar em uma nova área com 1.162,28 
m².
Parágrafo único – As áreas ora remembradas são de 
propriedade do Sr. EDGAR REGIS PINHEIRO, portador 
da cédula de identidade de nº 3.519.721-SSP-BA, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 531.461745-53 e  Inscrição 
Municipal sob.n° 062.249-4 em nome de Edgar Régis 
Pinheiro e outros.

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

LOTE O-01
I n i c i a - s e  n o  v é r t i c e  d e n o m i n a d o  V 0 2  
(N=8.577.006,24;E=579.623,21), em limites com RUA 
PORTO REAL, daí segue com azimute e distância de 
3 7 ° 4 2 ' 0 0 "  –  8 , 5 6  m ,  a t é  o  v é r t i c e  V 0 3  
(N=8.577.013,01;E=579.628,45), daí segue com azimute 
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e distância de 82°41'57" – 8,49 m, até o vértice V04 
(N=8.577.014,09;E=579.636,86), daí segue com 
azimute e distância de 127°41'57" – 34,00 m, até o vértice 
V05 (N=8.576.993,30;E=579.663,76), daí segue com 
azimute e distância de 217°41'57" – 14,56 m, até o vértice 
V06 (N=8.576.981,78;E=579.654,86), daí segue com 
azimute e distância de 307°41'57" – 40,00 m, até o início 
desta descrição, no vértice V02, fechando um polígono 
com área de 572,28 m².

LOTE O-02
I n i c i a - s e  n o  v é r t i c e  d e n o m i n a d o  V 0 1  
(N=8.576.994,57;E=579.614,19), em limites com RUA 
PORTO REAL, daí segue com azimute e distância de 
37°41 '57"  –  14 ,75  m,  a té  o  vé r t i ce  V02  
(N=8.577.006,24;E=579.623,21), daí segue com 
azimute e distância de 127°41'57" – 40,00 m, até o vértice 
V06 (N=8.576.981,78;E=579.654,86), daí segue com 
azimute e distância de 217°41'57" – 14,75 m, até o vértice 
V07 (N=8.576.970,11;E=579.645,84), daí segue com 
azimute e distância de 307°41'57" – 40,00 m, até o início 
desta descrição, no vértice V01, fechando um polígono 
com área de 590,00 m².

Art. 3° - A área resultante do Remembramento ficará 
assim descrita e caracterizada:

LOTE O 01-A
I n i c i a - s e  n o  v é r t i c e  d e n o m i n a d o  V 0 1  
(N=8.576.994,57;E=579.614,19), em limites com RUA 
PORTO REAL, daí segue com azimute e distância de 
37°41 '57"  –  14 ,75  m,  a té  o  vé r t i ce  V02  
(N=8.577.006,24;E=579.623,21), daí segue com 
azimute e distância de 37°42'00" – 8,56 m, até o vértice 
V03 (N=8.577.013,01;E=579.628,45), daí segue com 
azimute e distância de 82°41'57" – 8,49 m, até o vértice 
V04 (N=8.577.014,09;E=579.636,86), daí segue com 
azimute e distância de 127°41'57" – 34,00 m, até o vértice 
V05 (N=8.576.993,30;E=579.663,76), daí segue com 
azimute e distância de 217°41'57" – 14,56 m, até o vértice 
V06 (N=8.576.981,78;E=579.654,86), daí segue com 
azimute e distância de 217°41'57" – 14,75 m, até o vértice 
V07 (N=8.576.970,11;E=579.645,84), daí segue com 
azimute e distância de 307°41'57" – 40,00 m, até o início 
desta descrição, no vértice V01, fechando um polígono 
com área de 1.162,28 m²

Art. 4º – As informações constantes nos memoriais 
descritivos apresentados são de responsabilidade 
técnica do Engenheiro Civil Everson Santos da Rocha 
sob. Registro de n°92511/D BA, nos termos da ART de n° 
Ba20190017284.

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 se refere a renovação da portaria de 
n° 36/2020 de 11 de março de 2020.

Art. 8° - 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, 10 DE MARÇO DE 
2022.

AGDA SILVA COSTA
DIRETORA DE URBANISMO

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA N° 61/2022
DE 10 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 03 (três) áreas de terra 
designadas pelos n° Lote 04, Lote 05 e Lote 
05 C, integrante do lugar denominado 
Fazenda Sucupió, situado no Distrito de 
Abrantes do Município de Camaçari, 
medindo  37.247,34m², 18.716,78m² e 
9.798,43m² respectivamente, que serão 
unificados para criação de uma nova área 
identificada como Área Unificada com 
65.762,55m², 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 no Processo 
Administrativo nº 00582.22.09.836.2022, assim como as 
demais disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE

Art. 1° - Aprovar o remembramento de 03 (três) áreas 
designadas pelos n° Lote 04, Lote 05 e Lote 05 C, 
integrante do lugar denominado Fazenda Sucupió, 
situado no Distrito de Abrantes do Município de 
Camaçari, medindo 37.247,34m², 18.716,78m² e 
9.798,43m² respectivamente, registradas no Cartório de 
Registro de Imóveis do 1º Oficio sob matrícula de 
n°21.026, 52.299 e 22.127 e inscritas no Cadastro 
Imobiliário Municipal sob n°s 00021026, 00106848 e 
00106847, respectivamente, totalizando uma área de 
65.762,55m².

Parágrafo único – A área ora remembrada é de 
propriedade da Empresa RESIDENCIAL VILA 
FLORENÇA – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
SPE LTDA., inscrita no CNPJ nº 31.385.285/0001-50, 
representada pelos Srs. Leonardo Ferreira da Costa 
Lino, portador do Registro Profissional nº 46.402 OAB / 
BA e inscrito no CPF sob n° 040.068.865 43, Mariana 
Santos Cortes, portadora do CNH nº 06215296742 e 
inscrito no CPF sob n° 051.762.305 69, Frederico 
Barretto Wellenkamp, portador do CNH nº 05564095802 
e inscrito no CPF sob n° 065.962.385 47 e Carolina 
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Tapioca Bastos Sousa, portadora do RG nº 20117314 02 
e inscrito no CPF sob n° 093.047.295 05. 
Art. 2° - A situação atual das áreas a serem remembradas 
estão assim descritas:

LOTE 04 (Mat. 21.026)
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M1, de 
coordenadas N 8.579.684,17 m. e E 578.401,55 m., 
situado no limite com MATRÍCULA 24.049, .deste, segue 
com  azimute de 134°56'30" e distância de 48,00 m., 
confrontando neste trecho com MATRÍCULA 24.049, até 
o vértice M2, de coordenadas N 8.579.650,26 m. e E 
578.435,52 m.;  deste, segue com  azimute de 
134°59'06" e distância de 15,20 m., confrontando neste 
trecho com MATRÍCULA 6.570, até o vértice M3, de 
coordenadas N 8.579.639,52 m. e E 578.446,27 m.;  
deste, segue com  azimute de 134°59'07" e distância de 
17,10 m., confrontando neste trecho com MATRÍCULA 
46.435, até o vértice M4, de coordenadas N 8.579.627,43 
m. e E 578.458,37 m.;  deste, segue com  azimute de 
134°29'29" e distância de 16,50 m., confrontando neste 
trecho com MATRÍCULA 25.456, até o vértice M5, de 
coordenadas N 8.579.615,86 m. e E 578.470,14 m.;  
deste, segue com  azimute de 134°28'50" e distância de 
64,00 m., confrontando neste trecho com MATRÍCULA 
26.145 até o vértice M6, de coordenadas N 8.579.571,02 
m. e E 578.515,80 m.;  deste, segue com  azimute de 
134°08'57" e distância de 156,75 m., confrontando neste 
trecho com MATRÍCULA 6.570, até o vértice M7, de 
coordenadas N 8.579.461,84 m. e E 578.628,28 m.;  
deste, segue com  azimute de 134°58'44" e distância de 
172,35 m., confrontando neste trecho com MATRÍCULA 
26.408, até o vértice M8, de coordenadas N 8.579.340,02 
m. e E 578.750,19 m.;  deste, segue com  azimute de 
134°57'04" e distância de 126,28 m., confrontando neste 
trecho com MATRÍCULA 12.539, até o vértice M9, de 
coordenadas N 8.579.250,80 m. e E 578.839,56 m.;  
deste, segue com  azimute de 224°22'40" e distância de 
57,85 m., confrontando neste trecho com MATRÍCULA 
52.299, até o vértice M10, de coordenadas N 
8.579.209,45 m. e E 578.799,10 m.;  deste, segue com  
azimute de 314°11'51" e distância de 227,74 m., 
confrontando neste trecho com MATRÍCULA 52.299, até 
o vértice M11, de coordenadas N 8.579.368,21 m. e E 
578.635,82 m.;  deste, segue com  azimute de 
314°10'15" e distância de 230,37 m., confrontando neste 
trecho com MATRÍCULA 22.127, até o vértice M12, de 
coordenadas N 8.579.528,73 m. e E 578.470,59 m.;  
deste, segue com  azimute de 314°09'50" e distância de 
106,18 m., confrontando neste trecho com MATRÍCULA 
22.127, até o vértice M13, de coordenadas N 
8.579.602,71 m. e E 578.394,42 m.;  deste, segue com  
azimute de 314°09'06" e distância de 35,39 m., 
confrontando neste trecho com MATRÍCULA 22.127, até 
o vértice M14, de coordenadas N 8.579.627,36 m. e E 
578.369,03 m.;  deste, segue com  azimute de 
347°36'16" e distância de 4,79 m., confrontando neste 
trecho com  RUA SUCUPIÓ , até o vértice M15, de 
coordenadas N 8.579.632,04 m. e E 578.368,00 m.;  
deste, segue com  azimute de 24°03'03" e distância de 
11,65 m., confrontando neste trecho com RUA SUCUPIÓ 
, até o vértice M16, de coordenadas N 8.579.642,68 m. e 
E 578.372,75 m.;  deste, segue com  azimute de 
34°46'16" e distância de 50,50 m., confrontando neste 

trecho com RUA SUCUPIÓ  , até o vértice M1, de 
coordenadas N 8.579.684,17 m. e E 578.401,55 m.;   
ponto inicial da descrição deste perímetro com 
1.304,65m, fechando assim um polígono com área 
37.247,34m². Todas as coordenadas aqui descritas estão 
geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro,  
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central ...WGr , tendo como 
o Datum o SIRGAS 2000 . Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano 
de projeção UTM.

LOTE 05 (Mat. 52.299)
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice A1, de 
coordenadas N 8.579.368,21 m. e E 578.635,82 m., 
situado no limite com  MATRICULA-21.026,,  deste, 
segue com  azimute de 134°11'51" e distância de 227,74 
m., confrontando neste trecho com MATRICULA-21.026  
até o vértice M5, de coordenadas N 8.579.209,45 m. e E 
578.799,10 m.;  deste, segue com  azimute de 44°22'40" 
e distância de 57,85 m., confrontando neste trecho com 
MATRICULA-21.026-  até o vértice M10, de 
coordenadas N 8.579.250,80 m. e E 578.839,56 m.;  
deste, segue com  azimute de 135°00'01" e distância de 
44,77 m., confrontando neste trecho com MATRICULA-
26,408  até o vértice M11, de coordenadas N 
8.579.219,14 m. e E 578.871,22 m.;  deste, segue com  
azimute de 237°32'24" e distância de 58,86 m., 
confrontando neste trecho com MATRICULA-11.174  , 
até o vértice M12, de coordenadas N 8.579.187,55 m. e E 
578.821,55 m.;  deste, segue com  azimute de 
241°37'19" e distância de 31,58 m., confrontando neste 
trecho com MATRICULA-11.174, até o vértice A13, de 
coordenadas N 8.579.172,54 m. e E 578.793,77 m.;  
deste, segue com  azimute de 241°35'00" e distância de 
38,37 m., confrontando neste trecho com MATRICULA-
345  até o vértice A13, de coordenadas N 8.579.154,28 
m. e E 578.760,02 m.;  deste, segue com  azimute de 
314°21'15" e distância de 116,71 m., confrontando neste 
trecho com MATRICULA - 24.260 , até o vértice A14, de 
coordenadas N 8.579.235,87 m. e E 578.676,57 m.;  
deste, segue com  azimute de 314°21'19" e distância de 
121,28 m., confrontando neste trecho com MATRICULA - 
24.260- , até o vértice A15, de coordenadas N 
8.579.320,66 m. e E 578.589,85 m.;  deste, segue com  
azimute de 44°02'09" e distância de 66,14 m., 
confrontando neste trecho com - MATRICULA-22.127 , 
até o vértice A1, de coordenadas N 8.579.368,21 m. e E 
578.635,82 m.;   ponto inicial da descrição deste 
perímetro com 763,31m, fechando uma poligonal com 
18.716,78m². Todas as coordenadas aqui descritas estão 
geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro,  
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central ...WGr , tendo como 
o Datum o SIRGAS 2000 . Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano 
de projeção UTM. 
 

LOTE 05 C (Mat. 22.127)
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M19, de 
coordenadas N 8.579.642,68 m. e E 578.372,75 m., 
situado no limite com RUA SUCUPIÓ e MATRICULA= 
21.026- ,  deste, segue com  azimute de 204°03'03" e 
distância de 11,65 m., confrontando neste trecho com 
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MATRICULA= 21.026- , até o vértice M18, de 
coordenadas N 8.579.632,04 m. e E 578.368,00 m.;  
deste, segue com  azimute de 167°31'09" e distância de 
4,79 m., confrontando neste trecho com MATRICULA= 
21.026-  até o vértice M17, de coordenadas N 
8.579.627,37 m. e E 578.369,03 m.;  deste, segue com  
azimute de 134°09'49" e distância de 35,39 m., 
confrontando neste trecho com MATRICULA= 21.026-  
até o vértice M16, de coordenadas N 8.579.602,71 m. e E 
578.394,42 m.;  deste, segue com  azimute de 
134°09'50" e distância de 106,18 m., confrontando neste 
trecho com MATRICULA= 21.026-  até o vértice M15, de 
coordenadas N 8.579.528,73 m. e E 578.470,59 m.;  
deste, segue com  azimute de 134°10'15" e distância de 
230,37 m., confrontando neste trecho com 
MATRICULA= 21.026- até o vértice A1, de coordenadas 
N 8.579.368,21 m. e E 578.635,82 m.;  deste, segue com  
azimute de 224°02'09" e distância de 66,14 m., 
confrontando neste trecho com MATRICULA=52.299  
até o vértice A15, de coordenadas N 8.579.320,66 m. e E 
578.589,85 m.;  deste, segue com  azimute de 
314°21'17" e distância de 122,43 m., confrontando neste 
trecho com MATRICULA=24.260 até o vértice A16, de 
coordenadas N 8.579.406,26 m. e E 578.502,31 m.;  
deste, segue com  azimute de 42°59'31" e distância de 
62,15 m., confrontando neste trecho com MATRICULA 
=21.550  até o vértice A17, de coordenadas N 
8.579.451,72 m. e E 578.544,69 m.;  deste, segue com  
azimute de 313°33'50" e distância de 82,82 m., 
confrontando neste trecho com MATRICULA =21.550 
até o vértice A18, de coordenadas N 8.579.508,80 m. e E 
578.484,68 m.;  deste, segue com  azimute de 
312°58'05" e distância de 31,24 m., confrontando neste 
trecho com MATRICULA =21.550 até o vértice A19, de 
coordenadas N 8.579.530,09 m. e E 578.461,82 m.;  
deste, segue com  azimute de 310°18'14" e distância de 
11,33 m., confrontando neste trecho com MATRICULA 
=21.550, até o vértice A20, de coordenadas N 
8.579.537,42 m. e E 578.453,18 m.;  deste, segue com  
azimute de 313°05'36" e distância de 74,50 m., 
confrontando neste trecho com MATRICULA=21.549 até 
o vértice A21, de coordenadas N 8.579.588,32 m. e E 
578.398,77 m.;  deste, segue com  azimute de 
305°43'33" e distância de 52,17 m., confrontando neste 
trecho com MATRICULA=21.549 até o vértice A22, de 
coordenadas N 8.579.618,78 m. e E 578.356,42 m.;  
deste, segue com  azimute de 276°57'13" e distância de 
2 ,45  m . ,  con f ron tando  nes te  t r echo  com  
MATRICULA=21.549  até o vértice A23, de coordenadas 
N 8.579.619,08 m. e E 578.353,98 m.;  deste, segue com  
azimute de 38°28'45" e distância de 30,16 m., 
confrontando neste trecho com RUA SUCUPIÓ  , até o 
vértice M19, de coordenadas N 8.579.642,68 m. e E 
578.372,75 m.;   ponto inicial da descrição deste 
perímetro, com 617,06m, fechando uma poligonal com 
9.798,43m². Todas as coordenadas aqui descritas estão 
geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro,  
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central ...WGr , tendo como 
o Datum o SIRGAS 2000 . Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano 
de projeção UTM. 

Art. 3° - A área resultante do remebramento ficará assim 
descrita e caracterizada:

LOTE UNIFICADA
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M1, de 
coordenadas N 8.579.684,17 m. e E 578.401,55 m., 
situado no limite da Rua SucupiÓ com  MATRICULA 
24.049, deste, segue com  azimute de 134°56'30" e 
distância de 48,00 m., confrontando neste trecho com 
MATRICULA 24.049   até o vértice M2, de coordenadas 
N 8.579.650,26 m. e E 578.435,52 m.;  deste, segue com  
azimute de 134°59'06" e distância de 15,20 m., 
confrontando neste trecho com MATRICULA 6.570  - até 
o vértice M3, de coordenadas N 8.579.639,52 m. e E 
578.446,27 m.;  deste, segue com  azimute de 
134°59'08" e distância de 17,10 m., confrontando neste 
trecho com MATRICULA 46.435  até o vértice M4, de 
coordenadas N 8.579.627,43 m. e E 578.458,37 m.;  
deste, segue com  azimute de 134°29'41" e distância de 
16,50 m., confrontando neste trecho com MATRICULA - 
25.456 , até o vértice M5, de coordenadas N 
8.579.615,86 m. e E 578.470,14 m.;  deste, segue com  
azimute de 134°28'47" e distância de 64,00 m., 
confrontando neste trecho com MATRICULA - 26.145   
até o vértice M6, de coordenadas N 8.579.571,02 m. e E 
578.515,80 m.;  deste, segue com  azimute de 
134°08'57" e distância de 156,75 m., confrontando neste 
trecho com MATRICULA - 6.570-  até o vértice M7, de 
coordenadas N 8.579.461,84 m. e E 578.628,28 m.;  
deste, segue com  azimute de 134°58'44" e distância de 
172,35 m., confrontando neste trecho com MATRICULA - 
26.408  até o vértice M9, de coordenadas N 8.579.340,02 
m. e E 578.750,19 m.;  deste, segue com  azimute de 
134°57'04" e distância de 126,28 m., confrontando neste 
trecho com MATRICULA - 12.539 até o vértice M10, de 
coordenadas N 8.579.250,80 m. e E 578.839,56 m.; 
deste segue com  azimute de 135°00'01" e distância de 
44,77 m., confrontando neste trecho com MATRICULA - 
12.539. até o vértice M11, de coordenadas N 
8.579.219,14 m. e E 578.871,22 m.;  deste, segue com  
azimute de 237°32'24" e distância de 58,86 m., 
confrontando neste trecho com MATRICULA-11.174 até 
o vértice M12, de coordenadas N 8.579.187,55 m. e E 
578.821,55 m.;  deste, segue com  azimute de 
241°37'19" e distância de 31,58 m., confrontando neste 
trecho com MATRICULA 11.174, até o vértice A12, de 
coordenadas N 8.579.172,54 m. e E 578.793,77 m.;  
deste, segue com  azimute de 241°35'06" e distância de 
38,37 m., confrontando neste trecho com MATRICULA-
345 até o vértice A13, de coordenadas N 8.579.154,28 m. 
e E 578.760,02 m.; deste segue com azimute de 
314°21'15" e distância de 116,71 m, confrontando neste 
trecho com MATRICULA= 24.260, até o vértice A14, de 
coordenadas N 8.579.235,87 m. e E 578.676,57 m.;  
deste, segue com  azimute de 314°21'19" e distância de 
121,28 m confrontando neste trecho com MATRICULA= 
24.260, até o vértice A15, de coordenadas N 
8.579.320,66 m. e E 578.589,85 m.;  deste, segue com  
azimute de 314°21'17" e distância de 122,43 m.,  
confrontando neste trecho com MATRICULA= 24.260, 
até o vértice A16, de coordenadas N 8.579.406,26 m. e E 
578.502,31 m.;  deste, segue com  azimute de 42°59'31" 
e distância de 62,15 m., confrontando neste trecho com  
até o vértice A17, de coordenadas N 8.579.451,72 m. e E 
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578.544,69 m.;  deste, segue com  azimute de 
313°34'00" e distância de 82,82 m., confrontando neste 
trecho com LOTE 05.B - MATRICULA-21.550 até o 
vértice A18, de coordenadas N 8.579.508,80 m. e E 
578.484,68 m.;  deste, segue com  azimute de 
312°57'48" e distância de 31,24 m., confrontando neste 
trecho com- MATRICULA-21.550  até o vértice A19, de 
coordenadas N 8.579.530,09 m. e E 578.461,82 m.;  
deste, segue com  azimute de 310°18'38" e distância de 
11,33 m., confrontando neste trecho com LOTE 05.B - 
MATRICULA-21.550, até o vértice A20, de coordenadas 
N 8.579.537,42 m. e E 578.453,18 m.;  deste, segue com  
azimute de 313°05'47" e distância de 74,50 m., 
confrontando neste trecho com LOTE 05.A- 
MATRICULA-21.549  até o vértice A21, de coordenadas 
N 8.579.588,32 m. e E 578.398,78 m.;  deste, segue com  
azimute de 305°43'08" e distância de 52,17 m., 
confrontando neste trecho com LOTE 05.A- 
MATRICULA-21.549, até o vértice A22, de coordenadas 
N 8.579.618,78 m. e E 578.356,42 m.;  deste, segue com  
azimute de 277°00'34" e distância de 2,46 m., 
confrontando neste trecho com LOTE 05.A- MAT-21.549, 
até o vértice A23, de coordenadas N 8.579.619,08 m. e E 
578.353,98 m.;  deste, segue com  azimute de 38°29'06" 
e distância de 30,18 m., confrontando neste trecho com 
RUA SUCUPIO, até o vértice M19, de coordenadas N 
8.579.642,70 m. e E 578.372,76 m.;  deste, segue com  
azimute de 34°46'16" e distância de 50,48 m., 
confrontando neste trecho com RUA SUCUPIO  , até o 
vértice M1, de coordenadas N 8.579.684,17 m. e E 
578.401,55 m.;   ponto inicial da descrição deste 
perímetro, com 1.547,82m, fechando uma poligonal com 
65.762,55m². Todas as coordenadas aqui descritas estão 
geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central ...WGr, tendo como 
o Datum o SIRGAS 2000. 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 Italo Ramos Novais da Silva, 
sob Registro de n° 0514046325 BA, nos termos da ART 
de n° Ba20220044390.
Art. 5º - A aprovação da 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, 10 DE MARÇO DE 
2022.

AGDA SILVA COSTA
DIRETORA DE URBANISMO

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE
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PORTARIA Nº 62/2022 
DE 16 DE MARÇO DE 2022

Suspende os efeitos da Portaria nº 
07/2021 que designou o servidor 
Abelardo Antônio Moraes para 
responder pela Coordenadoria de 
Fiscalização de Uso do Solo e Meio 
ambiente no âmbito da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano 
e Meio Ambiente. 

A  S E C R E T Á R I A  M U N I C I P A L  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, 
no uso de suas atribuições legais resolve, 

	
Art. 1° - Suspender os efeitos da Portaria nº 07/2021 que 
designou o servidor para responder pela Coordenadoria 
de Fiscalização de Uso do Solo e Meio Ambiente - COF 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente: Abelardo Antônio Moraes, matrícula n° 
63152, nos termos do pedido formulado a esta 
Secretária no dia 10.03.2022.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos ao dia 10 de março 
do ano em curso, revogando-se as disposições em 
contrário. 

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 16 DE MARÇO DE 
2022.

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO REFERENTE À 
APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONDOMÍNIO 
URBANÍSTICO, DENOMINADO CONDOMÍNIO 
BALEIA JUBARTE, NA FORMA ABAIXO:

Rerratificação do Termo de Acordo e Compromisso 
referente à alterações na aprovação do Condomínio 
Urbanístico BALEIA JUBARTE que entre si fazem, de 
um lado, o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica 
de Direito Público interno, com sede na Rua Francisco 
Drumond, Centro Administrativo, Camaçari, Bahia, 
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº. 
14.109.763/0001-80, autorizado pelo inciso I, art. 100, da 
lei Orgânica Municipal Revisada, neste ato representado 
pela Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente, Srª ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO 
SILVA, doravante denominado MUNICÍPIO, conforme 
competência delegada pelo Decreto Municipal de 02 de 
janeiro de 2021 e, do outro lado a Empresa CELIBA 
CONSULTORIA LTDA, com sede na Av. Engenheiro 
Raymundo Carlos Nery, nº 10, 1 andar, Cajazeiras, 
Salvador, Ba, CEP 41340 280, registrada na Junta 
Comercial do Estado da Bahia, em 20 de novembro de 



1997, sob o NIRE29201908748 e inscrita no CNPJ sob o 
nº 0244.617/0001.88 neste ato representada pelos seus  
sócios administradores BÁRBARA FARAILDES 
LOURENÇA MANGUEIRA ALCANTARA DOS 
SANTOS, brasileira, maior, capaz, empresária, 
portadora da Cédula de Identidade RG n° 08402633 25 
SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob n° 786.749.215-15, e 
JÚLIO CESAR ALCANTARA DOS SANTOS, brasileiro, 
maior, capaz, empresário, portador da Cédula de 
Identidade RG n° 03216436 07 SSP/BA, inscrito no 
CPF/MF sob n° 702.398.005-91 ambos residentes e 
domiciliados nesta capital, doravante denominados 
PROPRIETÁRIOS e seu bastante PROCURADOR, 
LUCAS FERNANDEZ BAHIA, brasileiro, maior, capaz, 
empresário, portador da Cédula de Identidade RG n° 
06690938-40 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob n° 
775.927.785-72, mediante as seguintes cláusulas e 
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Pelo presente Termo de Rerratificação ao Termo de 
Acordo e Compromisso e o que consta no processo 
administrativo nº 00457.22. 09.074.2021 de 12 de março 
de 2021, o Município estabelece que o Projeto 
Urbanístico relativo ao empreendimento denominado 
Condomínio Baleia Jubarte, aprovado mediante 
processo de nº 02914.22.09.324.2016, será modificado, 
objetivando o melhor aproveitamento da área e preservar 
maior trecho de vegetação de relevante importância 
ambiental, assim fica alterado o traçado do sistema 
viário, a localização da área verde de uso comum, as 
dimensões das Frações Ideais Privativas – FIPs, e 
adotado parâmetros urbanismo específicos para a 
ocupação dessas FIPS e demais cláusulas que possam 
sofrer alterações com essas modificações. 

CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO 
EMPREENDIMENTO
I – Localização: a área de 40.400,00 m ² (quarenta mil e 
quatrocentos metros quadrados) destinada ao 
empreendimento denominado CONDOMÍNIO BALEIA 
JUBARTE integrante do Loteamento Condomínio Busca 
Vida, Via Baleia Azul, Glebas 10 e 11, situado em Catú de 
Abrantes, Distrito de Abrantes, Município de Camaçari, 
Bahia.
II - Características e memorial descritivo da área: a 
área caracteriza-se como terreno próprio, corresponde a 
uma poligonal de 40.400,00 m² (quarenta mil 
quatrocentos metros quadrados), formada pela junção 
de duas áreas sendo a primeira área com 20.000,00 m² e 
a segunda com 20.400,00 m² descritas respectivamente 
abaixo: IMÓVEL: Área de terras próprias, com 02 (dois) 
hectares, ou seja, 20.000,00 m² desmembrada da maior 
porção, que se constituía do lote 10 (dez) do 
LOTEAMENTO denominado CONDOMÍNIO BUSCA 
VIDA, NO DISTRITO DE ABRANTES, Município de 
Camaçari, deste Estado, limitando-se de frente com a 
estrada (VIA BALEIA AZUL) e medindo 86,60 m de frente, 
89,20 de fundo, com o lote 11, de um lado 229,50 m, 
limitando-se com a área de Eduardo Mendes, e do outro 
lado, com a área de Francisca de Tal, 225,40 m, a 
segunda uma área de terras, próprias, com 02 (dois) 
hectares e 04 (quatro) ares, ou seja, 20.400,00 m², 

desmembrada da maior porção que se constituía do lote 
11(onze) do LOTEAMENTO denominado CONDOMÍNIO 
BUSCA VIDA, NO DISTRITO DE ABRANTES, Município 
de Camaçari, deste Estado, Limitando-se de frente com a 
remanescente do lote 11, com 138,50 m, de fundo, 
157,00 m limitando-se com terrenos de Silvio Franco, 
110,30; e de outro lado, 261,30 m, limitando-se com 
terras de Francisca de Tal, Eduardo Mendes e o 
Comprador. 
III – Documentação: o imóvel no qual o Condomínio será 
implantado é formado por duas áreas contíguas; a 
primeira com 20.000,00 m², imóvel com matrícula nº 
8988, devidamente registrada no Cartório de Registro de 
Imóveis do 1º ofício de Camaçari - Ba, adquirido pela 
CELIBA CONSULTORIA LTDA, conforme Escritura 
Pública de Compra e Venda lavrada no Cartório de 
Notas.
A segunda área com 20.400,00 m², imóvel com matrícula 
nº 9054, devidamente registrada no Cartório de Registro 
de Imóveis do 1° Ofício de Camaçari - Ba, adquirido pela 
CELIBA CONSULTORIA LTDA, conforme Escritura 
Pública de Compra e Venda lavrada no Cartório de 
Notas.
IV – Características gerais do projeto: trata-se de um 
condomínio residencial, sujeito ao regime instituído nos 
termos da Lei Federal nº. 4.591/1964 e Leis Municipais 
nº. 339, de 26 de dezembro de 1995, nº 913 de 
03.09.2008 e nº 866 de 11.01.2008, formado por 23 
unidades residenciais unidomiciliares, mais área verde 
de uso comum e Área de Preservação Permanente 
(APP). 
V – Distribuição das áreas: a área total do 
empreendimento é de 40.400,00 m² (quarenta mil e 
quatrocentos metros quadrados), assim distribuída:

a. Área de Preservação Permanente, com 7.717,24 m² 
(sete mil setecentos e dezessete e vinte e quatro 
decímetros quadrados);
b. Área líquida, com 32.682,76 m² (trinta e dois mil 
seiscentos e oitenta e dois e setenta e seis decímetros 
quadrados);
c. Área total das Frações Ideais Privativas – FIPs com 
23.006,91 m² (vinte e três mil e seis e noventa e um 
decímetros quadrados), distribuídas em 23 unidades de 
uso uniresidencial, conforme listagem a seguir:
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UNIDADE 
ÁREA TOTAL 

M² 

ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO DE 

VEGETAÇÃO DE MATA 
ATLÂNTICA 

PERTENCENTE A 
UNIDADE 

M² 

ÁREA ÚTIL DE CADA UNIDADE 
M² 

01 1.000,03  1.000,03 
02 1.000,42 81,21 919,22 
03 1.000,10  1.000,10 
04 1.000,31  1.000,31 
05 1.000,10  1.000,10 
06 1.000,45  1.000,45 
07 1.000,10  1.000,10 
08 1.000,67  1.000,67 
09 1.000,10  1.000,10 
10 1.000,33  1.000,33 
11 1.000,10  1.000,10 
12 1.000,15  1.000,15 
13 1.000,08  1.000,08 
14 1.000,16  1.000,16 
15 1.000,01  1.000,01 
16 1.000,54  1.000,54 
17 1.000,70  1.000,70 
18 1.000,86  1.000,86 
19 1.000,36 11,61 988,75 
20 1.000,00 217,07 782,93 
21 1.000,50 245,40 755,10 
22 1.000,18 199,80 800,38 
23 1.000,73 240,89 759,84 

TOTAL 23.006,91 995,98 22.010,93 

 



d. Área de sistema viário interno, compreendendo: 

acesso rodoviário a partir da Rua Baleia Azul totalizando 

3.766,03m² (três mil setecentos e sessenta e seis e três 

decímetros quadrados);

e. Área Verde e Lazer de uso comum, totalizando 

6.953,83 m² (seis mil novecentos e cinqüenta e três e 

oitenta e três decímetros quadrados), equivalente a 

21,28% (vinte e um virgula vinte e oito por cento) da área 

líquida do empreendimento, assim distribuídas:

⎯  área verde – 6.285,47 m²;

⎯  área verde dos passeios – 668,36 m².

CLÁUSULA TERCEIRA – SISTEMA VIÁRIO 
INTERNO
O sistema viário será implantado exclusivamente pelos 
PROPRIETÁRIOS e apresenta: pistas com largura de 
6,00m (seis metros), com revestimento em pré-moldados 
de concreto intertravados, passeio de 2,40m (dois metros 
e quarenta centímetros), sendo 1,40m (um metro e 
quarenta centímetros) em concreto e 1,00m (um metro) 
de gramado, nos dois lados da rua e meios-fios/sarjeta 
extrusado tipo Americano. Todo o sistema será provido 
de sinalizações horizontal e vertical, com observância à 
execução de rampas para acessibilidade de PDC, 
conforme NBR 9050/2004, revisada em 2020.”

CLÁUSULA QUARTA – PARÂMETROS DE 
OCUPAÇÃO E USO DO SOLO
I – Recuos: os recuos urbanísticos mínimos, a seguir 
registrados, referem-se à distância dos limites das 
unidades para as edificações.
a) frente = 6,00 m (seis metros);
b) laterais limítrofes =3,00 m (três metros);
c) fundos = 3,00 m (três metros);
As unidades localizadas na esquina das quadras 
deverão obedecer ao recuo mínimo, considerado frontal, 
para as duas vias lindeiras.
Não será permitido alinhar a construção nas divisas da 
unidade imobiliária, com exceção da edícula. 
As unidades 02, 19, 20, 21, 22 e 23 possuem limitações 
para construção conforme indicado na Cláusula 
Segunda, Inciso V, alínea c, deste Termo e na planta de 
implantação deste condomínio, integrantes deste projeto 
e arquivada na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente – SEDUR.
As Áreas de Preservação Permanente inseridas nas 
unidades 02, 19, 20, 21, 22 e 23 não podem sofrer 
alterações de nenhuma ordem ou tipo, devendo estes 
trechos das unidades permanecerem totalmente 
preservados.
II – Gabarito: 02 pavimentos, térreo mais um pavimento, 
com altura máxima limitada à copa média dos espécimes 
vegetais de porte arbóreo, considerando-se para isso o 
limite de 8,00m (oito metros);
III – Taxa de ocupação máxima (Io): 30% (trinta por 
cento), a ser aplicado sobre a área total da unidade, para 
cálculo da área máxima a ser ocupada pelas construções 
da referida unidade;
IV – Índice de utilização máximo (Iu): 0.50, a ser 
aplicado sobre a área total da unidade; 

V – Índice de permeabilidade mínimo (IP): 0.70, a ser 
aplicado sobre a área total da unidade; 
VI – Edículas: será permitida a construção de edículas 
exclusivamente térreas (um pavimento), obedecendo-se 
as seguintes determinações:
a) a área total construída da edícula não poderá 
ultrapassar 40,00m² (quarenta metros quadrados);
b) a edícula não poderá apresentar dimensões totais, em 
qualquer dos lados, superior a 40% (quarenta por cento) 
da correspondente medida lateral ou de fundo da 
unidade;
c) quando encostar, em limites do fundo da unidade, 
deverá ter parede dupla;

CLÁUSULA QUINTA – CONDICIONANTES E 
PROIBIÇÕES
Ficam vedados a construção, ampliação ou alteração 
das unidades e das áreas comuns sem prévia e 
indispensável aprovação dos projetos pelo MUNICÍPIO, 
observada a sua obediência aos parâmetros 
estabelecidos, bem como as seguintes proibições: 
a. construções nas áreas de recuo frontal, em qualquer 
unidade;
b.  construções nas áreas de recuos laterais e de fundo, 
em unidades que tenham os respectivos limites com rua 
ou culd' sac (unidade com mais de uma testada);
c.  Construções nas Áreas de Preservação Permanente 
– APP, conforme legislação ambiental vigente;
d. Construções e ocupações nas Áreas de Preservação 
de vegetação inseridas nas unidades 02, 19, 20, 21, 22 e 
23.
§1º Somente será liberado o alvará de habite-se para as 
unidades residenciais cuja via de acesso às unidades, 
possua infraestrutura concluída.
§2º Fica vedado o fracionamento das áreas comuns, sob 
qualquer hipótese.

CLÁUSULA SEXTA – ESPECIFICAÇÕES E 
INFRAESTRUTURA
I – Sistema Viário: o sistema viário será implantado, 
exclusivamente pelos PROPRIETÁRIOS, com 
pavimentação de pré-moldado intertravado, disposto 
sobre base de brita graduada simples – BGS, 
compactada;
II – Passeios: os passeios serão executados pelos 
PROPRIETÁRIOS, com grama e faixa de concreto, com 
observância à execução de rampas para acessibilidade 
de PDC, conforme NBR 9050/2004, revisada em 2020.
III – Rede de distribuição de energia elétrica e 
iluminação pública: As unidades serão abastecidas por 
rede de energia elétrica e de iluminação pública, 
executadas pelos PROPRIETÁRIOS, conforme projeto 
devidamente aprovado na COELBA e arquivado na 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 
– SEDUR;
IV – Rede de abastecimento de água: o sistema de 
abastecimento de água potável será executado pelos 
PROPRIETÁRIOS e contará com rede de distribuição 
interna ao loteamento, interligada à adutora da EMBASA, 
conforme projeto específico, ficando a cargo de cada 
adquirente a ligação de cada unidade imobiliária.
VI – Sistema de drenagem de águas pluviais: a 
drenagem pluvial será executada exclusivamente pelos 
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PROPRIETÁRIOS, conforme projeto aprovado e 
arquivado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente – SEDUR, atendendo à contribuição 
pluvial interna e também às contribuições externas, 
provenientes da sub-bacia, na qual está inserido o 
empreendimento;
VII – Rede de esgotamento sanitário: o sistema interno 
de esgotamento sanitário do condomínio será executado 
pelos PROPRIETÁRIOS, composto por sistema de 
tratamento individual com gradeamento, fossa séptica, 
filtro anaeróbio, clorador e disposição final em 
sumidouro, conforme projeto específico, devidamente 
aprovado pelo INEMA / EMBASA, conforme preconiza a 
Carta de Viabilidade da Concessionária, tendo em vista 
que no local não existe rede coletora pública;
VIII – Fechamento: o fechamento do empreendimento 
será feito em todo o perímetro da poligonal do 
condomínio com mourões de eucalipto, com tela com 
pintura eletrostática, com altura de 2,10m (dois metros e 
dez centímetros).
IX - Paisagismo: As áreas de lazer, taludes e áreas 
verdes internas do condomínio, serão plantadas com 
grama natural conforme projeto paisagístico 
apresentado e aprovado na SEDUR. Serão plantadas 
mudas de árvores de espécies nativas ou adaptadas, na 
proporção mínima de 01 (uma) árvore para cada 

2100,00m  do total das áreas verdes e de lazer, conforme 
projeto paisagístico específico, aprovado pela SEDUR. 
As espécies exóticas serão toleradas apenas quando 
adaptadas ao ecossistema local. Os taludes serão 
revestidos com grama natural ou outra variedade de 
vegetação rasteira, adequados ao tipo de solo, 
ventilação e ao clima local. 

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo para execução das obras será de 24 (vinte 
quatro) meses, prorrogável por mais 01 (um) ano a contar 
da data de expedição da competente licença para 
implantação do empreendimento pelo Município, sob 
pena de, não o fazendo, ser o empreendimento 
considerado clandestino, para todos os efeitos jurídicos.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES
I – OS PROPRIETÁRIOS, por si, seus representantes, 
herdeiros e sucessores a qualquer título, obriga-se a:
a) cumprir quanto disposto no presente instrumento;
b) executar todas a obras relacionadas, de acordo com 
as especificações indicadas nas cláusulas terceira e 
sexta do presente Termo de Acordo e Compromisso, às 
suas expensas e sob a sua exclusiva responsabilidade, 
no prazo indicado na cláusula sétima;
c) fazer constar dos instrumentos de alienação das 
unidades comercializáveis a obrigação dos respectivos 
adquirentes em cumprirem fielmente a legislação 
pertinente à matéria;
d) responsabilizar-se pela construção de depósito de 
l i xo  d ispos tos  in te rnamente ,  ao  longo do  
empreendimento, para o veículo coletor responsável 
pelo recolhimento, de acordo com a viabilidade da 
empresa responsável pela limpeza urbana municipal;
e) apresentar projeto de esgotamento sanitário para a 
unidade residenciais, constando memorial descritivo do 

projeto (incluindo a profundidade do lençol freático), 
planta baixa, cortes e detalhes. E em caso de da solução 
ser tanque séptico com caminhão limpa fossa, o mesmo 
será impermeabilizado assegurando a programação de 
coleta do efluente de acordo com a demanda do sistema.
f) comunicar, por escrito, ao MUNICÍPIO, a alienação de 
qualquer uma das unidades residenciais:
II – O MUNICÍPIO obriga-se a:
a) fiscalizar o cumprimento deste Termo de Acordo e 
Compromisso;
b) intervir pelos instrumentos próprios, para o 
cumprimento da legislação vigente, em especial a 
legislação ambiental;
c) observar, quando da aprovação de projetos de 
construção, reforma e ampliação, bem como da emissão 
de alvará, se foram atendidas as exigências 
estabelecidas neste Termo e na Legislação vigente.

III – Os futuros adquirentes das unidades obrigam-se a:
a) realizar individualmente ou pelo condomínio e às suas 
expensas, a coleta de lixo domiciliar e das áreas comuns, 
colocando-o em depósitos internos de fácil acesso ao 
veículo municipal coletor, que recolherá os resíduos sob 
responsabilidade do Município;
b) respeitar as disposições deste Termo de Acordo e 
Compromisso, especialmente no que tange a legislação 
ambiental;
c) cumprir as decisões da assembleia de condomínio, 
que define princípios, normas e posturas próprias, de 
acordo com as legislações em vigor e com os princípios 
apontados pelas licenças ambientais a que o 
empreendimento será submetido;
d) apresentar para aprovação junto à Municipalidade, 
quaisquer projetos arquitetônicos de construção, 
reforma ou ampliação, só podendo dar início às 
respectivas obras, após o recebimento do alvará de 
construção correspondente.

CLÁUSULA NONA – REGISTRO DO CONDOMÍNIO
Os PROPRIETÁRIOS obrigam-se a, dentro de cento e 
oitenta dias, contados da data do ato de publicação do 
decreto correspondente, apresentar ao MUNICÍPIO a 
certidão oriunda do Ofício do Registro de Imóveis e 
Hipotecas da Comarca de Camaçari, relativa ao registro 
do empreendimento.

CLÁUSULA DÉCIMA - PENALIDADES
A inobservância de qualquer das estipulações 
consignadas no presente instrumento, sujeitará os 
PROPRIETÁRIOS, sem prejuízo de outras cominações, 
às multas previstas na legislação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO
O foro deste ajuste é o da Comarca de Camaçari, 
renunciando as partes a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.
E por estarem assim acordados e compromissados, 
assinam este instrumento, em duas vias, com as 
testemunhas abaixo, a fim de que se produzam os seus 
legais e jurídicos efeitos.
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Camaçari-BA, 04 de março de 2022.

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
MUNICÍPIO

BÁRBARA FARAILDES LOURENÇA MANGUEIRA 
ALCANTARA DOS SANTOS 

PROPRIETÁRIA

JÚLIO CESAR ALCANTARA DOS SANTOS
 PROPRIETÁRIO

RESOLUÇÃO Nº 22/2022
 DE 10 DE MARÇO DE 2022

Dispõe sobre a publicação da Comissão 
Eleitoral da gestão 2022-2024 do 
Conselho Municipal de Segurança 
Alimentar (COMSEA).

O CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL, no uso da competência 
que lhe confere a Lei Municipal de nº 678, de 27 de junho 
de 2005, alterada pela Lei Municipal nº 1.647 de 23 de 
dezembro de 2020.

Considerando o Regimento Interno deste Conselho 
definido em Resolução n°.03 de 12 de junho de 2020.
Considerando a Resolução n°.03 de 12 de junho de 2020.
Considerando a 24ª. Reunião Ordinária deste Conselho 
realizada no dia dez de março de 2022.
Considerando o bom funcionamento do controle social 
das ações de Segurança Alimentar e Nutricional 
executadas no município.

RESOLVE

Art. 1º - Designar a Comissão Eleitoral para o processo 
eleitoral dos membros do Conselho Municipal de 
Segurança Alimentar (COMSEA) para gestão 2022-2024 
de acordo com a composição a seguir:

	
1. Paulo Sérgio Paixão de Jesus – Presidente 

Representação: Movimentos populares 
organizados – Grupo Gay de Camaçari

2. Mônica Evangelista dos Santos – Vice 
Presidente
Representação: Secretaria de Desenvolvimento 
da Agricultura e Pesca – SEDAP

3. Beatriz Sousa da Silva – Secretária Executiva
Representação: Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Cidadania – SEDES

4. Paulo Cézar Souza Costa – Conselheiro Titular
Representação: Entidades que desenvolvem 
Políticas Sociais – Grupo Anti-AIDS de Camaçari

5. Maria José do Amor Divino Magalhães – 
Conselheira Titular
Representação: Associações Comunitárias – 
Associação Comunitária de Desenvolvimento de 
Parafuso

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor, na data de sua 
publicação.

PAULO SÉRGIO PAIXÃO DE JESUS 
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 01/2022
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE 

INTERESSE ESPECÍFICO – REURB-E

DISPÕE SOBRE A NOTIFIÇÃO, SITUADA 
NA PRAÇA DA LUA, Nº 59, AVENIDA 
RADIAL B, INTEGRANTE DO PROJETO 
DO FICAM II, BAIRRO FICAM, DISTRITO 
SEDE, CAMAÇARI- BA, NA FORMA QUE 
INDICA.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, Estado 
da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo Municipal datado do dia 02 de janeiro de 
2021 e pelos Decretos nº 7547/2021 e nº 7034/2019, e 
tendo em vista o que consta nos Processos 
Administrativos nº 00842.20.01.955.2021, assim como 
as demais disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE

NOTIFICAR a todos os titulares de domínio, confinantes 
e terceiros eventualmente interessados, de uma parcela 
do núcleo urbano informal consolidado localizada na 
PRAÇA DA LUA, Nº 59, AVENIDA RADIAL B, 
INTEGRANTE DO PROJETO DO FICAM II, BAIRRO 
FICAM,encontra-se em processo de Regularização 
Fundiária, na modalidade Interesse Social, conforme Lei 
Federal nº 13.465/2017 e Decreto Federal nº 9.310/2018.

A área localizada neste município na "Inicia-se no vértice 
denominado V06 (N=8.597.146,07;E=572.664,69), em 
limites com PRAÇA DA LUA, daí segue com azimute e 
distância de 152°44'08" - 26,99m, até o vértice V07 
(N=8.597.122,08;E=572.677,06), daí segue com 
azimute e distância de 240°06'00" - 3,64m, até o vértice 
V08 (N=8.597.120,26;E=572.673,90), daí segue com 
azimute e distância de 240°06'00" - 19,49m, até o vértice 
V09 (N=8.597.110,55;E=572.657,00),  daí segue com 
azimute e distância de 153°15'15" - 25,43m, até o vértice 
V10 (N=8.597.087,84;E=572.668,45), daí segue com 
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azimute e distância de 60°06'00" - 19,16m, até o vértice 
V11 (N=8.597.097,39;E=572.685,06), daí segue com 
azimute e distância de 60°06'00" - 9,36m, até o vértice 
V12 (N=8.597.099,48;E=572.688,70), daí segue com 
azimute e distância de 65°00'51" - 8,98m, até o vértice 
V13 (N=8.597.103,27;E=572.696,84), daí segue com 
azimute e distância de 40°25'08" - 7,58m, até o vértice 
V14 (N=8.597.109,04;E=572.701,75), daí segue com 
azimute e distância de 320°37'36" - 20,09m, até o vértice 
V15 (N=8.597.124,57;E=572.689,01), daí segue com 
azimute e distância de 11°57'33" - 1,77m, até o vértice 
V16 (N=8.597.126,31;E=572.689,38), daí segue com 
azimute e distância de 61°14'24" - 5,85m, até o vértice 
V17 (N=8.597.129,12;E=572.694,50), daí segue com 
azimute e distância de 335°04'59" - 31,30m, até o vértice 
V18 (N=8.597.157,51;E=572.681,31), daí segue com 
azimute e distância de 248°54'36" - 18,79m, até o vértice 
V18A (N=8.597.150,75;E=572.663,78), daí segue com 
azimute e distância de 168°59'00" - 9,63m, até o início 
desta descrição, no vértice V06, ponto inicial da 
descrição deste perímetro. Ao todo a poligonal possui 
1.372,18 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Oficial 
Brasileiro SIRGAS 2000 UTM Zona 24 Sul.

Os titulares de domínio, confinantes e terceiros 
eventualmente interessados são notificados por este 
edital, sendo que a ausência de impugnação implicará a 
perda de eventual direito de que o notificado titularize 
sobre o imóvel objeto da Regularização Fundiária, de 
acordo com o art. 31, §1º, §5º e §6º, da Lei Federal nº 
13.465/2017 e art. 24, §1º, §5º e §6º, do Decreto Federal 
nº 9.310/2018. 

As eventuais impugnações cabíveis, contrárias ao objeto 
deste ato, deverão ser apresentadas no prazo de 30 
(trinta) dias, a contar da data da última publicação do 
presente edital, sendo protocoladas na Secretaria de 
Habitação, com as devidas justificativas plausíveis que 
serão analisadas pelos setores responsáveis, 
priorizando o procedimento extrajudicial para solução 
dos conflitos, conforme art. 31, §3º, da Lei Federal nº 
13.465/2017 e art. 24, §7º, do Decreto Federal nº 
9.310/2018. 

Não havendo manifestação em contrário no período de 
30 (trinta) dias, considerar-se-á como aceite pelos 
notificados os elementos e teor deste edital. 

O presente Edital entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA HABITAÇÃO DE 
CAMAÇARI, EM 10 DE MARÇO DE 2022.

VIVIAN ANGELIM FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

ANEXO I

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 02/2022
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE 

INTERESSE ESPECÍFICO – REURB-E

DISPÕE SOBRE A NOTIFIÇÃO, 
SITUADA NA NOVA ESPERANÇA, 
338 ,BAIRRO DOIS  DE JULHO,  
DISTRITO SEDE, CAMAÇARI- BA, NA 
FORMA QUE INDICA.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, Estado 
da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo Municipal datado do dia 02 de janeiro de 
2021 e pelos Decretos nº 7547/2021 e nº 7034/2019, e 
tendo em vista o que consta nos Processos 
Administrativos nº 00842.20.01.955.2021, assim como 
as demais disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE

NOTIFICAR a todos os titulares de domínio, confinantes 
e terceiros eventualmente interessados, de uma parcela 
do núcleo urbano informal consolidado localizada na 
NOVA ESPERANÇA, 338,BAIRRO DOIS DE JULHO 
encontra-se em processo de Regularização Fundiária, 
na modalidade Interesse Social, conforme Lei Federal nº 
13.465/2017 e Decreto Federal nº 9.310/2018.

A área localizada neste município na Inicia-se a 
descrição deste perímetro no vértice Inicia-se a 
descrição deste perímetro no vértice Pt0, de 
coordenadas N 8595210.327 m e E 573369.974 m, 
Datum SIRGAS 2000 com Meridiano Central -39, 
localizado a R. NOVA ESPERANCA, 338, DOIS DE 
JULHO, Código INCRA ; deste, segue confrontando com 
Lote 0313, com os seguintes azimute plano e 
distância:91°16'49.31'' e 28.22; até o vértice Pt1, de 
coordenadas N 8595209.697 m e E 573398.182 m; 
deste, segue confrontando com Rua Nova Esperança, 
c o m  o s  s e g u i n t e s  a z i m u t e  p l a n o  e  
distância:172°35'26.55'' e 8.70; até o vértice Pt2, de 
coordenadas N 8595201.069 m e E 573399.304 m; 
deste, segue confrontando com Lote , com os seguintes 
azimute plano e distância:271°16'49.25'' e 28.80; até o 
vértice Pt3, de coordenadas N 8595201.713 m e E 
573370.515 m; deste, segue confrontando com Lote 
0333,  com os seguin tes  az imute p lano e  
distância:356°24'27.91'' e 8.63; até o vértice Pt0, de 
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coordenadas N 8595210.327 m e E 573369.974 m, 
encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georeferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro, a partir da estação RBMC de coordenadas E m e 
N m, localizada em , e encontram-se representadas no 
sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central -39, 
tendo como DATUM SIRGAS 2000.Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de 
projeção UTM

Os titulares de domínio, confinantes e terceiros 
eventualmente interessados são notificados por este 
edital, sendo que a ausência de impugnação implicará a 
perda de eventual direito de que o notificado titularize sobre 
o imóvel objeto da Regularização Fundiária, de acordo com 
o art. 31, §1º, §5º e §6º, da Lei Federal nº 13.465/2017 e art. 
24, §1º, §5º e §6º, do Decreto Federal nº 9.310/2018. 

As eventuais impugnações cabíveis, contrárias ao objeto 
deste ato, deverão ser apresentadas no prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar da data da última publicação do presente 
edital, sendo protocoladas na Secretaria de Habitação, 
com as devidas justificativas plausíveis que serão 
analisadas pelos setores responsáveis, priorizando o 
procedimento extrajudicial para solução dos conflitos, 
conforme art. 31, §3º, da Lei Federal nº 13.465/2017 e art. 
24, §7º, do Decreto Federal nº 9.310/2018. 

Não havendo manifestação em contrário no período de 30 
(trinta) dias, considerar-se-á como aceite pelos notificados 
os elementos e teor deste edital. 

O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA HABITAÇÃO DE 
CAMAÇARI, EM 10 DE MARÇO DE 2022.

VIVIAN ANGELIM FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

ANEXO I

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 03/2022
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE 

INTERESSE ESPECÍFICO – REURB-E

DISPÕE SOBRE A NOTIFIÇÃO, SITUADA 
NA AVENIDA RIO BANDEIRA, 35, 
BAIRRO GRAVATÁ, DISTRITO SEDE, 
CAMAÇARI- BA, NA FORMA QUE 
INDICA.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, Estado 
da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo Municipal datado do dia 02 de janeiro de 
2021 e pelos Decretos nº 7547/2021 e nº 7034/2019, e 
tendo em vista o que consta nos Processos 
Administrativos nº 00030.20.01.955.2021, assim como 
as demais disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE

NOTIFICAR a todos os titulares de domínio, confinantes 
e terceiros eventualmente interessados, de uma parcela 
do núcleo urbano informal consolidado localizada na 
AVENIDA RIO BANDEIRA, 35, BAIRRO GRAVATÁ 
encontra-se em processo de Regularização Fundiária, 
na modalidade Interesse Social, conforme Lei Federal nº 
13.465/2017 e Decreto Federal nº 9.310/2018.

A área localizada neste município na Inicia-se a 
descrição deste perímetro no vértice Inicia-se a 
descrição deste perímetro no marco V1, coordenada 
plana 8.597.585,074m Norte e E572.215,057m Leste, 
seguindo com distância de 26.15m e azimute plano de 
160°18'16" chega-se ao marco V2 de coordenadas 
planas N 8.597.560,448m Norte E 572.223,872m Leste, 
limitando-se neste trecho com Iranildes, dai seguindo 
com distância de 6,15m e azimute plano de 250°14'60"" 
chega-se ao marco V3 de coordenadas planas 
8.597.558,391m Norte e E 572.218,143m Leste, 
limitando-seneste trecho com rua Venus 1, dai seguindo 
com distância de 2,81m e azimute plano de 338°12'33" 
chega-se ao marco V4, coordenadas planas 
8.597.561,004m Norte e E 572.217,098m Leste, 
limitando-seneste trecho com rua Solar, dai seguindo 
com distância de 2,87m e azimute plano de 337°42'36" 
chega-se ao marco V5, de coordenadas N 
8.597.563,657m Norte e E 572.216,011m Leste, 
limitando-se neste trecho com rua Solar, dai seguindo 
com distância de 6,64m e azimute plano de 342°46'10" 
chega-se ao marco V6 de coordenadas N 
8.597.569,997m Norte e E 572.214,045m Leste, 
limitando-se neste trecho com rua Solar, dai seguindo 
com distância de 4,37m e azimute plano de 351°6'05" 
chega-se ao marco V7 de coordenadas N 
8.597.574,203m Norte e E 572.212,855m Leste, 
limitando-se neste trecho com rua Solar, dai seguindo 
com distância de 3,95m e azimute plano de 351°6'05" 
chega-se ao marco V8 de coordenadas N 
8.597.578,107m Norte e E 572.212,244m Leste, 
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limitando-se neste trecho com rua Solar, dai seguindo 
com distância de 3,99m e azimute plano de 8°31'53" 
chega-se ao marco V9 de coordenadas N 
8.597.582,050m Norte e E 572.212,835m Leste, 
limitando-se neste trecho com rua Solar, dai seguindo 
com distância de 2,84m e azimute plano de 33°23'04" 
chega-se ao marco V10 de coordenadas N 
8.597.584,422m Norte e E 572.214,398m Leste, 
limitando-se neste trecho com rua Solar, dai seguindo 
com distância de 0,93m e azimute plano de 45°16'09" 
chega-se ao marco V1 limitando-se neste trecho com 
Avenida Rio Bandeira, fechamento da poligonal com 
145,48m² de perímetro e 60.64m de área., e encontram-
se representadas no sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central -39, tendo como DATUM SIRGAS 
2000.

Os titulares de domínio, confinantes e terceiros 
eventualmente interessados são notificados por este 
edital, sendo que a ausência de impugnação implicará a 
perda de eventual direito de que o notificado titularize 
sobre o imóvel objeto da Regularização Fundiária, de 
acordo com o art. 31, §1º, §5º e §6º, da Lei Federal nº 
13.465/2017 e art. 24, §1º, §5º e §6º, do Decreto Federal 
nº 9.310/2018. 

As eventuais impugnações cabíveis, contrárias ao objeto 
deste ato, deverão ser apresentadas no prazo de 30 
(trinta) dias, a contar da data da última publicação do 
presente edital, sendo protocoladas na Secretaria de 
Habitação, com as devidas justificativas plausíveis que 
serão analisadas pelos setores responsáveis, 
priorizando o procedimento extrajudicial para solução 
dos conflitos, conforme art. 31, §3º, da Lei Federal nº 
13.465/2017 e art. 24, §7º, do Decreto Federal nº 
9.310/2018. 

Não havendo manifestação em contrário no período de 
30 (trinta) dias, considerar-se-á como aceite pelos 
notificados os elementos e teor deste edital. 

O presente Edital entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA HABITAÇÃO DE 
CAMAÇARI, EM 10 DE MARÇO DE 2022.

VIVIAN ANGELIM FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

ANEXO I

RESOLUÇÃO Nº 07/2022
DE 15 DE MARÇO DE 2022

A COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DA 
SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto de 
nº7504 de 06 de abril de 2021 e

CONSIDERANDO a necessidade de dar publicidade aos 
atos inerentes a cada etapa do presente edital de 
concurso.

RESOLVE

Art. 1º - Encaminhar para publicação na imprensa oficial 
os extratos da homologação e do contrato do proponente 
credenciado no Edital de Credenciamento.

Publique-se e cumpra-se.

GUIDA SCHNITMAN QUEIROZ
PRESIDENTE DA CEASC

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 
001/2021 - A SECRETÁRIA DE CULTURA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de 
suas atribuições, homologa o credenciamento da pessoa 
física ACIVALDO DOS SANTOS DA COSTA, através do 
CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 - CEASC - OBJETO: 
Credenciamento para fins de eventual e futura 
contratação de serviços artísticos e culturais visando a 
realização de programação em equipamentos e espaços 
públicos, bem como em eventos realizados pela 
Secretaria de Cultura e pela Prefeitura Municipal de 
Camaçari.DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 15/03/2022. 
MÁRCIA NORMANDO TUDE.

CONTRATO Nº  0054/2022. CONTRATADO: 
ACIVALDO DOS SANTOS DA COSTA. Credenciamento 
001/2021. Objeto: Credenciamento para fins de eventual 
e futura contratação de serviços artísticos e culturais 
visando a realização de programação em equipamentos 
e espaços públicos, bem como em eventos realizados 
pela Secretaria de Cultura e pela Prefeitura Municipal de 
Camaçari. O valor do contrato é de R$ 4350,00 (Quatro 
Mil Trezentos e Cinquenta Reais). Dotação 
orçamentária: Projeto/Atividade: 2025; Elemento de 
Despesa: 33.90.36/33.90.39; Fonte: 0100000. DATA DA 
ASSINATURA:15/03/2022. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE. SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.
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TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO 
CONTRATO Nº 0116/2021

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, representado neste ato 
pelo Secretário da Saúde, Srº Elias Natan Moraes Dias, 
no uso de suas atribuições, re-ratifica o Contrato nº 
0116/2021, firmado entre o Município de Camaçari/BA e a 
empresa FLEX PRODUÇÃO SERVIÇOS DE 
ALIMENTAÇÃO E COMÉRCIO ATACADISTA DE 
P R O D U T O S  D E  H I G I E N E ,  L I M P E Z A  E  
CONSERVAÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
05.909.402/0001-27, cujo objeto é o fornecimento de 
Almoço/Jantar (tipo Buffet e tipo quentinha) e Kits 
Lanches, destinados às atividades e eventos 
desenvolvidos através da Secretaria de Saúde do 
município de Camaçari, conforme o Edital e seus anexos.

Onde se lê:

... cuja celebração foi autorizada no processo 
administrativo n.° 00215.27.719.2021
Leia-se:

...cuja celebração foi autorizada no processo 
administrativo n.° 00609.11.07.611.2020

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e 
condições do Contrato nº 0116/2021.

Camaçari-BA, 14 de março de 2021.

ELIAS NATAN MORAES DIAS

SECRETÁRIO DA SAÚDE

ERRATA AO APOSTILAMENTO Nº 0093/2022 DO 
CONTRATO Nº 0012/2022 DO INSTITUTO 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

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:

	
ONDE SE LÊ: ELEMENTO DE DESPESA-44903900-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

	
LEIA-SE: ELEMENTO DE DESPESA-339039 -Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

	
INCLUSÃO DA FONTE: 1500.1001 – Recursos não 
Vinculados de Impostos Destinados as Despesas com 
manutenção e Desenvolvimento do Ensino

	
Camaçari-BA, 14 de Março de 2022

	NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

	
	REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2022 DO 
CONTRATO N°0328/2020 - EXECUÇÃO DE OBRA DE 
REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA E DO CAMPO DE 
BARRA DE POJUCA, NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - 
BAHIA JARAGUÁ, SANTO ANTÔNIO, JAUÁ, 
AREMBEPE, MONTE GORDO E JACUIPE, NO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, BAHIA., ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  E A 
E M P R E S A  B M V  C O N S T R U Ç Õ E S  E  
INCORPORAÇÕES EIRELI.

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° 
5 7 7 . 2 8 7 . 8 0 5 - 0 6 ,  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 n° 0328/2020, 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 
025/2019. 

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, 

CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Segunda-feira
21 de Março de 2022 - Ano XIX

Nº 1872 - Pagina. 15 de 25

EXTRATO DE CONTRATO
E CONVÊNIO

APOSTILAMENTOS



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 0305/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA - Objeto: Registro de preços 
para aquisição de cânula de guedel, máscara N95 e 
máscara cirúrgica tripla, para atender as Unidades de 
Saúde do município. Acolhimento: 04/04/2022 a partir 
das 09h00min; Abertura: 05/04/2022, às 09h00min; 
Disputa: 05/04/2022, às 10h00min. (Horário Brasília).  
Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br.  
Licitação n.º: 914830. Tel.: (71) 3621-6776. Priscila Lins 
dos Santos – Pregoeira da COMPEL.

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO - 
CONTRATO Nº 0164/2021 - (Processo 

Administrativo n.º 00358.11.07.350.2021)

 O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, representado neste ato 
pelo Secretário de Saúde, Sr. Elias Natan Moraes 
Dias, no uso de suas atribuições, re-ratifica o 
Contrato, oriundo do TERMO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO N.º 0045/2021, cujo objeto é a Locação de 
Imóvel para implantação de unidade de apoio às 
pessoas doença falciforme no município de 
Camaçari – Bahia, torna público que:

ONDE SE LÊ: 

...ALTAMIRO RODRIGUES DE MELO, registrado no 
CPF 017.037.225-15, residente na RUA OITO DE 
DEZEMBRO, 59, LJ 01, Centro, Camaçari, Bahia

LEIA-SE: 

ALTAMIRO RODRIGUES DE MELO, registrado no 
CPF 017.037.225-15, residente na RUA DA 
MANGABEIRA, 40 CAMAÇARI DE DENTRO, Camaçari, 
Bahia.

E

ONDE SE LÊ: 

Destina-se Locação de Imóvel para implantação de 
unidade de apoio às pessoas doença falciforme no 
município de Camaçari – Bahia.

LEIA-SE: 

Destina-se Locação de Imóvel situado na Rua Oito 
de Dezembro, 59, Centro, Camaçari-BA, para 
implantação de unidade de apoio às pessoas doença 
falciforme no município de Camaçari - Bahia

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e 
condições do referido documento. 

Camaçari-BA, 18 de março de 2022. 

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

ERRATA

REFERENTE: PREGÃO Nº 0217/2021 
(ELETRÔNICO) – COMPEL

PROCESSO Nº: 00333.11.07.611.2021

Objeto: Registro de preços para aquisição de estrado 
modular e termohigrômetro, para atender as Unidades 
de Saúde do município, conforme Anexo I do Edital da 
licitação em epígrafe.

RETIFICAÇÃO NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO 
OFICIAL DO MUNICIPIO Nº 1871 DE 18 DE MARÇO 
DE 2022, PÁGINA 21, NA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO Nº 0222/2022.  

ONDE – SE LÊ:
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DOTAÇÃO ANTERIOR  
Classificação       
Institucional    Projeto Atividade    Elemento de Despesa  Fonte  
07 – SECRETARIA  
MUNICIPAL DA 
INFRAESTRUTURA  5011 - PRAÇAS E 

ENTORNOS  
4.4.90.51 – OBRAS E 
INSTALAÇÕES  

100000 - Recursos 
ordinários  

07.40 – UNIDADE 
GESTORA DO CAF  

4191000 - Operações de 
créditos externos  

  

DOTAÇÃO ATUAL  
Classificação 
Institucional  Projeto Atividade  

Elemento de 
Despesa  Fonte  

07 – SECRETARIA 
MUNICIPAL DA 
INFRAESTRUTURA  

5013 - PRAÇAS E ENTORNOS  
4.4.90.51 – OBRAS 
E INSTALAÇÕES  

15000000 - Recursos não 
vinculados de impostos  

07.40 – UNIDADE 
GESTORA DO CAF  

17540000 - Recursos de 
operações de crédito  

  

27540000 - Recursos de 
operações de crédito - 
superávit  
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DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

ITEM 
CÓDIGO 

MATERIAL  
ESPECIFICAÇÃO  MARCA UF QTD 

PREÇO UNITÁRIO (R$)  % 
DIFERENÇA 
PREÇO DE 
MERCADO 

REGISTRADO  MERCADO  

01 6500600808  

ESTRADO MODULAR, 
MATERIAL 
POLIETILENO, 
COMPRIMENTO 50 
CM, LARGURA 50 
CM,ALTURA 5 CM, 
CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS 
ANTIDERRAPANTE, 
TIPO 
PALLETSINDIVIDUAL 
COM 500 METROS  

LAR UND 1.500 28,00 33,49 16,39 

 



LEIA SE:

Em 21/03/2022

Atenciosamente, 

ANA CAROLINA IGLESIAS
PREGOEIRA COMPEL

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2022									

	 	 	 	 	 	
	 	   	      Realizada em 22/02/2022

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:
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
Elma Marília Vieira de Carvalho – Controladora geral do 
ISSM
Eduardo Barão – Representante da SMI Consultoria
Álvaro Desidério – Representante da SMI Consultoria

Secretária: 
Milena Tavares do Sacramento – Designada pela portaria 
nº 02/2021
Pauta da Reunião	
I. Atualização acerca do cenário macroeconômico das 
expectativas de mercado;

II. Atualização acerca do comportamento da carteira de 
investimentos e monitoramento do demonstrativo da 
movimentação dos investimentos ocorridos no mês 
anterior; 
III. Apresentação dos pareceres relacionados aos 
investimentos propostos para o período até a próxima 
reunião ordinária do mês seguinte com indicações de 
estratégias a serem seguidas pelo ISSM;
IV. Elaboração da proposta de fluxo dos resgates e 
aplicações previstas para o período até a próxima 
reunião ordinária do mês seguinte e decisão sobre a 
aplicação dos novos recursos a serem repassados;
V. Decisões sobre resgates necessários para o 
pagamento dos benefícios previdenciários e demais 
execuções orçamentárias;
VI. O que ocorrer;Anexos
1) Relatório de gestão de Investimentos elaborado pela 
SMI Consultoria - janeiro/2022;
2) Rentabilidade da carteira;
3) Planilha com demonstrativo de alocações, saldos e 
enquadramento.
Reunião
Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro 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 
Comp lemen ta r  n º  1644 /2020 ,  r eun i r am-se  
ordinariamente os membros do Comitê de Investimentos, 
sob a presidência do primeiro, CARLOS HENRIQUE DA 
ROCHA SANTOS, DIEGO SILVA DE SOUZA, DIEGO 
R O D R I G U E S  D E  M A G A L H Ã E S ,  E R N Â N I  
BERNARDINO ALVES DE SENA e, PEDRO JORGE 
VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES com a 
participação dos seguintes convidados: ISIS LOBO DE 
SOUZA, assessora especial I, ACÁCIA CHAVES REIS, 
chefe de gabinete, ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA, 
chefe de gabinete e ELMA MARÍLIA VIEIRA DE 
CARVALHO, controladora geral, além de EDUARDO 
BARÃO 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: I. Atualização acerca do 
cenário macroeconômico das expectativas de mercado; 
II. Atualização acerca do comportamento da carteira de 
investimentos e monitoramento do demonstrativo da 
movimentação dos investimentos ocorridos no mês 
anterior; III. Apresentação dos pareceres relacionados 
aos investimentos propostos para o período até a próxima 
reunião ordinária do mês seguinte com indicações de 
estratégias a serem seguidas pelo ISSM; IV. Elaboração 
da proposta de fluxo dos resgates e aplicações previstas 
para o período até a próxima reunião ordinária do mês 
seguinte e decisão sobre a aplicação dos novos recursos 
a serem repassados; V. Decisões sobre resgates 
necessários para o pagamento dos benefícios 
previdenciários e demais execuções orçamentárias; VI. O 
que ocorrer; 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, ÁLVARO 
DESIDÉRIO, para a apresentação acerca do primeiro 
item da pauta, o qual iniciou suas considerações tecendo 
comentários a respeito do cenário externo. Informou que, 
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LOTE 
CÓDIGO 

MATERIAL  
ESPECIFICAÇÃO  MARCA UF QTD 

PREÇO UNITÁRIO (R$)  % 
DIFERENÇA 
PREÇO DE 
MERCADO  

REGISTRADO  MERCADO  

01 6500600808  

ESTRADO 
MODULAR, 
MATERIAL 
POLIETILENO, 
COMPRIMENTO 50 
CM, LARGURA 50 
CM,ALTURA 5 CM, 
CARACTERÍSTICA
S ADICIONAIS 
ANTIDERRAPANTE
, TIPO 
PALLETSINDIVIDU
AL COM 500 
METROS 

LAR 
UN
D 

1.500 28,00 33,49 16,39 
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a inflação continua elevada e persistente nos países 
desenvolvidos, com destaque para os Estados Unidos, 
que está passando pelo período de maior inflação dos 
últimos 20 anos. Ressaltou que a grande discussão do 
momento é se o Banco Central Americano – FED vai 
aumentar os juros antes de concluir a redução do 
processo de liquidez e se a tendência de alta será além do 
que estava sendo previsto. Citou que, o Banco Central 
Europeu tem sinalizado que haverá aumento nos juros em 
2022 e que o Banco Central da Inglaterra já começou o 
ciclo de alta para conter a inflação. Ato contínuo, 
mencionou sobre a situação de tensão que está 
ocorrendo na Ucrânia, devido ao convite dos Estados 
Unidos para Ucrânia entrar para Organização do Tratado 
do Atlântico Norte (OTAN), sendo foi mal recebido pela 
Rússia, que começou a montar manobras militares na 
fronteira com o país, começando assim uma questão 
diplomática sobre a soberania da Ucrânia. Enfatizou 
sobre o risco de guerra, com promessa de sanções 
econômicas do ocidente à Rússia em caso de invasão e 
sobre possível mobilização de tropas da OTAN para 
proteção do território ucraniano. Relatou  sobre 
consequências econômicas de escassez de petróleo, 
quebra de oferta de gás natural na Europa geram 
aumento de incertezas sobre a economia mundial. Com 
relação ao Brasil, discorreu que questões dentro do 
congresso nacional que impactam no cenário fiscal 
persistem e continuam a pesar sobre às expectativas para 
2022, aumentando a volatilidade dos mercados e 
prejudicando investimentos de renda fixa. Ponderou que 
eleições gerais aumentam riscos de surgimento de novos 
projetos. Sobre a inflação, comunicou que o IPCA subiu 
0,54% em janeiro, resultado levemente abaixo dos 0,55% 
esperados pelo mercado. No acumulado em 12 meses, o 
índice apresenta alta de 10,38%. Noticiou que o Comitê 
de Política Monetária (COPOM) decidiu em sua última 
reunião pelo aumento de 1,5 ponto percentual na taxa 
Selic, passando-a para 10,75%. E que a expectativa é de 
que a Selic atinja no mínimo 12,25% até o final de 2022. 
Em relação a atividade econômica explanou que fechou 
2021 com leve melhora, puxada principalmente pelo setor 
de serviços. Em 2022, à expectativa é de uma atividade 
econômica próxima da estagnação. Finalizou, 
apresentando em telas as projeções dos indicadores 
econômicos baseados no boletim Focus para 2022 e 
2023, respectivamente: IPCA 5,56% e 3,50%; PIB 0,30% 
e 1,50%; Câmbio R$ 5,50 e R$ 5,36 e Selic 12,25% a.a. e 
8,00% a.a. Em seguida, o gestor de recursos passou a 
palavra para o consultor EDUARDO BARÃO abordar 
sobre o próximo item da pauta, II. Atualização acerca do 
comportamento da carteira de investimentos e 
monitoramento do demonstrativo da movimentação dos 
investimentos ocorridos no mês anterior, o mesmo 
compartilhou em tela o Relatório de  gestão dos 
investimentos elaborado pela SMI Consultoria. Em 
seguida, parabenizou o ISSM pela mudança na carteira 
com a compra direta de títulos públicos. Destacou que a 
aquisição faz muito sentido para carteira, pela segurança, 
redução da volatilidade e por estarem acima da meta 
atuarial. Continuamente, fez as seguintes ponderações: 
informou que desde 2021 o Brasil está passando por um 
ciclo de alta dos juros. E que a expectativa é que a taxa 
Selic alcance ao final de 2022 o patamar de 12,25%. Nos 
Estados Unidos entende como ser iminente o início do 

ciclo de alta na taxa básica de juros do Federal Reserve. 
Além disso, considerou como alta a probabilidade deste 
ciclo ser mais longo do que atualmente estimado pelo 
mercado, uma vez que a inflação nos Estados Unidos 
está no maior patamar em 20 anos. Relatou que ciclo de 
altas de juros tem impacto sobre ativos de risco, seja na 
precificação dos ativos de renda variável, seja na relação 
entre risco e retorno para obter ativos com rentabilidade 
compatível com a meta atuarial e com menor risco.  Aludiu 
que, como consequência do ciclo de alta dos juros, os 
títulos públicos federais passam a ser uma alternativa de 
investimento com baixo risco e retorno alinhado à meta 
atuarial, o que não ocorria desde o ano de 2016. Por todos 
os fatos mencionados, salientou que a SMI traz 
recomendações de movimentações na carteira de 
investimentos que serão mencionadas a seguir. Redução 
da exposição em renda variável para alocação em títulos 
públicos federais (NTN-B), porém sempre com 
vencimentos compatíveis com o passivo do RPPS. 
Enfatizou sobre a importância de possuir parte da carteira 
investida em veículos de renda variável para investidores 
previdenciários e de longo prazo. Porém, entende que 
para este ano a relação risco x retorno pende mais para a 
renda fixa, sobretudo em termos de custo de 
oportunidade e busca da meta atuarial. Evidenciou que, 
os títulos públicos federais indexados à inflação (NTN-B) 
atualmente estão oferecendo retornos superiores à meta 
atuarial. E como os RPPS podem marcá-los na curva e 
levá-los a vencimento, estes títulos oferecem 
rentabilidade superior à meta e sem aumentar o risco de 
mercado da carteira de investimentos. Na oportunidade, o 
membro nato, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, solicitou a palavra para perguntar aos 
consultores se mesmo com a possibilidade da Selic 
chegar a 12%, vale a pena adquirir títulos públicos a IPCA 
+ 6%.  EDUARDO BARÃO respondeu que tomando por 
base essa taxa informada, o resultado será muito próximo 
ao do CDI. Então, a análise precisa ser com relação a se o 
recurso precisará ou não ser utilizado no curto prazo. 
Sendo necessário no curto prazo, o mais indicado seria 
aplicar em fundos CDI, visto que nesses títulos a liquidez 
é diária, o que não ocorre com os títulos públicos federais 
que tem a necessidade de manter o valor aplicado até o 
vencimento. Apresentou em tela um comparativo de 
aplicações em NTN-B e fundos CDI considerando as 
expectativas do mercado e no curto prazo os resultados 
eram similares, já no acumulado até 2030 a NTN-B no 
contexto apresentado daria retorno de 80,45% e o fundo 
CDI 69,50%. Isto posto, considerou que tanto NTN-B 
quanto CDI são excelentes oportunidades de aplicação, 
mas que em se pensando em aportes para longo prazo os 
títulos públicos federais têm a expectativa de rentabilizar 
mais, contudo é necessário analisar o limite que se pode 
aportar devido a imobilização do recurso. Em seguida, 
retomou a apresentação das recomendações de 
movimentação na carteira com a indicação de redução 
para metade na exposição dos fundos multimercados 
com benchmark no exterior, também denominados S&P 
500 ou Bolsa americana, que possuam hedge em suas 
carteiras, para alocação em fundos de renda fixa 
atrelados ao CDI.  PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES, solicitou a palavra e perguntou 
qual a recomendação da consultoria com relação aos 
fundos de investimento que tenham exposição no exterior 
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sem hedge. EDUARDO BARÃO discorreu que estes 
devem ser mantidos na carteira, pois mesmo que sejam 
afetados pela alta de juros nos Estados Unidos, ainda são 
um veículo com exposição ao dólar, o qual em cenário de 
ano eleitoral no Brasil, tem maior probabilidade do dólar 
se valorizar frente ao real, fazendo com que estes fundos 
atuem, também, como veículos de proteção na carteira de 
investimentos. Neste momento, DIEGO RODRIGUES DE 
MAGALHÃES solicitou a palavra e perguntou se com a 
expectativa de elevação do dólar seria interessante 
aumentar o aporte nesses fundos. O consultor ÁLVARO 
DESIDÉRIO argumentou que seria uma alternativa em 
função do cenário, mas quando compara risco x retorno é 
preferível aumentar exposição em títulos públicos, 
sempre respeitando a estrutura do passivo do RPPS, do 
que aumentar a exposição ao exterior. Pois entende que a 
exposição atual da carteira do ISSM nesse tipo de ativo 
está dentro de um bom contexto de risco. Ponderou que, 
ao olhar a carteira como um todo a busca é sempre por 
ativos com melhor retorno alinhado a meta, mas também 
com menor risco quando comparado com os demais, e 
nesse ponto os títulos públicos vencem por ter um retorno 
mais alinhado a meta com menos volatilidade pela 
marcação na curva e muito menos risco, pois tem menos 
fatores afetando os títulos públicos. Ao retomar a fala 
EDUARDO BARÃO finalizou discorrendo que a 
recomendação é de que novos recursos recebidos sejam 
aplicados em fundos de renda fixa atrelados ao CDI. 
Dando prosseguimento a reunião, o gestor de recursos e 
presidente do Comite de Investimentos, CARLOS 
HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, agradeceu a presença 
dos representantes da SMI CONSULTORIA, encerrando 
a participação dos mesmos na reunião, e deu 
continuidade a abordagem sobre o comportamento da 
carteira de investimentos. Ponderou que o ano de 2022 
começou agitado para aqueles que investem no mercado 
financeiro, devido ao risco fiscal e problemas com a 
inflação que continuaram a influenciar o mercado 
doméstico. Informou que a renda fixa performou 
positivamente, mas poderia ser melhor. A renda variável 
foi o destaque positivo do mês, decorrente ao grande 
volume de capital estrangeiro injetado na bolsa de valores 
brasileira, influenciado pela desvalorização do real e a 
queda da própria bolsa e as commodities em alta. O ponto 
negativo do mês foi os investimentos no exterior, 
influenciado, principalmente, pela iminente invasão russa 
ao território ucraniano. Os fundos multimercados 
seguiram essa mesma tendência negativa. O IPCA de 
janeiro recuou para 0,54 e a meta para o mês ficou em 
0,94. Diante dos fatos que influenciaram o mercado 
financeiro, o alcance da meta ficou em 2%. No que 
concerne aos índices de riscos da carteira, no mês de 
janeiro eles permaneceram dentro dos limites da Política 
de Investimentos (P.I.) de 2022: a Volatilidade Anualizada 
(VOL) ficou em 4,8851 (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 8,0358 (na P.I. vigente, essa perda máxima 
aceitável está na ordem de 12% anual). Ato contínuo 
passou para o próximo item da pauta, III. Apresentação 
dos pareceres relacionados aos investimentos propostos 
para o período até a próxima reunião ordinária do mês 
seguinte com indicações de estratégias a serem seguidas 
pelo ISSM, o membro nato PEDRO JORGE VILLAS 

BOAS ALFREDO GUIMARÃES relatou que as 
recomendações propostas pela SMI Consultoria estão 
alinhadas ao que vem sendo discutido nas reuniões do 
Comitê de Investimentos, apenas ressaltou sobre a 
importância na análise minuciosa quanto a escolha entre 
fundos CDI ou títulos públicos, visto que situações 
inesperadas podem acontecer, sendo fundamental 
estarmos preparados para cenários adversos. Aludiu que, 
pensando na estratégia para esse ano, o CDI tem 
apresentado boa expectativa de rentabilidade. Dito isso, 
solicitou a opinião de todos os membros e convidados. 
ISIS LOBO DE SOUZA corroborou com as palavras do 
membro nato, reafirmando que a SMI faz a análise 
técnica, econômica e financeira, mas que é 
extremamente importante levar em consideração que 
situações imprevisíveis podem ocorrer, como a recente 
pandemia que resultou em suspensão de repasses por 
mais de 1 ano. Isto posto, considerou que, como a carteira 
já conta com 20% (vinte por cento) do PL em títulos 
públicos federais, opinou por aplicar em CDI, pois o 
rendimento previsto é similar e avaliou que o risco não 
compensaria. ACACIA CHAVES REIS, tesoureira do 
ISSM opinou por aportar em CDI. Justificou que a carteira 
do ISSM já está com um bom percentual em 
investimentos que não possuem liquidez diária e que, 
portanto não seria interessante imobilizar mais um valor 
relevante. O membro DIEGO RODRIGUES DE 
MAGALHÃES, também foi favorável ao aporte em CDI. 
Arguiu que, além do CDI contar com a vantagem de 
possuir liquidez imediata, o que possibilita aproveitar 
oportunidades de mercado que possam surgir, a 
estratégia montada está em garantir rentabilidade em 
2022, que tem expectativa de ser um ano muito volátil e a 
perspectiva de rentabilidade desse período entre título 
público NTN-B e CDI é praticamente a mesma. O gestor 
de recursos ratificou a opinião dos membros e 
convidados, considerando que compartilha dos mesmos 
argumentos mencionados por todos. Portanto, pelo 
aporte no benchmark CDI, pela garantia de liquidez, 
resultados financeiros semelhantes, além de menor risco. 
O membro nato, PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES ressaltou sobre a importância 
do monitoramento do comportamento da inflação e da 
taxa Selic para verificar se haverá necessidade de 
mudança na estratégia adotada ao longo dos meses. 
Continuamente, passou para o próximo item da pauta, IV. 
Elaboração da proposta de fluxo dos resgates e 
aplicações previstas para o período até a próxima reunião 
ordinária do mês seguinte e decisão sobre a aplicação 
dos novos recursos a serem repassados, o gestor de 
recursos apresentou como proposta a seguinte 
movimentação de recursos: (i) resgate de R$ 
30.000.000,00 (trinta milhões de reais) em fundos de 
renda variável, zerando a posição no fundo CAIXA FIC 
FIA MULTIGESTOR, CNPJ: 30.068.224/0001-04 e 
resgatando o valor complementar do fundo ITAÚ FIC FIA 
DUNAMIS, CNPJ: 24.571.992/0001-75. Com estratégia 
de solicitação dos resgates em duas etapas para reduzir o 
risco, visto que são fundos com prazo para liquidação em 
até em D+25. (ii) resgate de R$ 3.800.000,00 (três 
milhões, oitocentos mil reais) de cada um dos seguintes 
fundos: BRADESCO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS, 
CNPJ: 18.079.540/0001-78; CAIXA BOLSA AMERICANA 
MULTIMERCADO, CNPJ: 30.036.235/0001-02 e ITAÚ 
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FIC PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500, CNPJ: 
26.269.692/0001-61, totalizando o montante de R$ 
11.400.000,00 (onze milhões e quatrocentos mil reais); 
(iii) aporte de R$ 41.400.000,00 (quarenta e um milhões e 
quatrocentos mil reais), que correspondem a soma dos 
montantes mencionados acima, em fundos com 
benchmark CDI; (iv) novos recursos em fundos com 
benchmark CDI;  O que foi aprovado, por unanimidade 
por todos os membros do Comitê de Investimentos. 
Passando para o próximo item da pauta, V. 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 fevereiro/2022 será efetuado com 
recursos provenientes de fundos com benchmark CDI. 
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 
EDUARDO BARÃO E ÁLVARO DESIDÉRIO, 
representantes da SMI CONSULTORIA, 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

ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA
CHEFE DE GABINETE - CONVIDADA

ELMA MARÍLIA VIEIRA DE CARVALHO
CONTROLADORA GERAL - CONVIDADA

MILENA TAVARES DO SACRAMENTO
SECRETÁRIA

ATA DA 06ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2022

									                    Realizada em 16/02/2022

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
Evon Borel Neto – Gerente de carteira Pessoa Jurídica 
da Caixa Asset
Carla Lima da Silva – Representante Caixa Asset

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

a) Videoconferência com representantes da CAIXA 
ASSET;
b) O que ocorrer;

Reunião	
Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois 
mil e vinte e dois, às 10h, 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 
EVON BOREL NETO E CARLA LIMA DA SILVA, 
representantes da Caixa Asset. 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 CAIXA 
ASSET; 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 CARLA LIMA DA SILVA, 
que na oportunidade, agradeceu a disponibilidade do 
Comitê de Investimentos em ouvir a exposição das 
perspectivas da Caixa, bem como  a apresentação sobre 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Segunda-feira
21 de Março de 2022 - Ano XIX
Nº 1872 - Pagina. 20 de 25



os lançamentos no portfólio. Ressaltou que essa troca é 
muito importante para que a Caixa consiga entender o 
que é relevante para o Instituto na busca pela meta 
atuarial. Em seguida, abordou sobre o cenário 
macroeconômico, onde discorreu sobre os impactos da 
Ômicron, nova variante da Covid. Enfatizou que o 
número de hospitalizações e mortes tem sido menores 
que as demais variantes, o que traz mais tranquilidade. 
Em termos de atividade econômica, comunicou que já se 
vê o início da retirada de estímulos monetários nas 
economias mais consolidadas, como os Estados Unidos, 
e começa também uma discussão sobre redução no 
balanço do Banco Central Americano - FED, que também 
é uma atividade que enxuga bastante o capital circulante 
na economia. Ponderou que, o fato é que a perspectiva 
de crescimento da economia mundial ainda é positivo 
para este ano. Citou que, a Caixa Asset espera que 
ocorra 6 (seis) altas de 0,25% na taxa básica de juros 
americana, terminando o ano em 1,75%,  conjuntura que 
afeta diretamente a precificação dos ativos no mundo e 
consequentemente nos fundos de investimento. Em 
termos de atualização no cenário doméstico discorreu 
que, os indicadores de inflação continuam bastante 
persistentes e que a expectativa da Caixa Asset é de que 
a taxa Selic termine o ano com 12,75%. Sobre as 
eleições para 2022, informou que anos eleitorais 
historicamente tendem a trazer bastante instabilidade 
para o mercado. Considerou que o ponto positivo é que o 
mercado já conhece o estilo de gestão dos principais 
candidatos, desse modo, esse elemento pode influenciar 
na redução da volatilidade. Em seguida, apresentou as 
p ro jeções  pa ra  os  p r i nc ipa i s  i nd i cado res  
macroeconômicos, segundo o boletim focus. Explanou 
que o IPCA acumulado em 12 meses está em 10, 38%, e 
que a expectativa é de encerrar o ano em 5,5%, como 
consequência direta a projeção da taxa Selic pelo 
relatório focus está para 12,25% e o PIB 0,30%. Aludiu 
que, o olhar para Selic pode dar pistas de estratégias 
para usar o movimento de alta a favor da carteira. Dito 
isto, expôs que, sendo o cenário de muita incerteza por 
questões eleitorais, geopolíticas, preocupações quanto 
ao nível de juro final nos Estados Unidos, seria o 
momento de deixar a carteira em estratégias mais 
defensivas. Ponderou que, geralmente este tipo de 
estratégia não traz retorno muito atrativo pelo 
conservadorismo, mas nessa conjuntura com 
perspectiva de Selic em patamar alto, como o que está 
sendo projetado, as estratégias conservadoras além de 
trazerem proteção, podem ser usadas para capturar esse 
movimento de alta. Continuamente, apresentou um 
gráfico com a variação de NTN-B com taxas acima da 
meta atuarial estabelecida para este ano e nesse 
contexto informou que a Caixa lançou o fundo FI CAIXA 
BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS RF, CNPJ: 
44.683.378/0001-02, que tem prazo de vencimento em 
2023. Enquadrado no artigo 7º, I, “b” da Resolução CMN 
nº 4963/2021. Explicou que são fundos de vértice e que a 
dinâmica para aplicação inicia-se com a análise do RPPS 
se a taxa mínima liquida estabelecida está de acordo com 
sua meta atuarial. Após decisão de investimento, é 
formalizado o pedido à agência de vinculação, 
informando o fundo e o valor a ser investido. A agência 
entra em contato com a CAIXA Asset e realiza o pedido 
de aplicação com os dados do RPPS e a CAIXA Asset 

analisa a taxa de negociação do dia e, estando acima da 
taxa mínima líquida estabelecida, realiza o investimento. 
Ato contínuo, comunicou que além do fundo de vértice, 
entende como adequado para o momento são os fundos 
DI, que são estratégias que além de capturarem a 
elevação da Selic, também são indicadas para trazer um 
suporte na liquidez e servir como proteção. 
Continuamente, recomendou ainda os fundos 
mencionados a seguir: CAIXA FI BRASIL TÍTULOS 
PÚBLICOS LP ,  CNPJ: 05.164.356/0001-84. 
Enquadrado no artigo 7º, I, “b” da Resolução CMN nº 
4963/2021. É um fundo de investimento renda fixa, 
composto 100% por títulos públicos federais e que busca 
o retorno compatível com a variação do CDI. Trata-se de 
estratégia para alocações conservadoras e de altíssima 
liquidez. Por ser indexado ao CDI o fundo se beneficia de 
movimentos de elevação de taxas de juros. CAIXA FI 
BRASIL REFERENCIADO DI LP, CNPJ nº 
03.737.206/0001-97. Enquadrado no artigo 7º, III, “a” da 
Resolução CMN nº 4963/2021. O fundo proporciona aos 
cotistas uma carteira diversificada de ativos, com objetivo 
de rentabilidade compatíveis com o CDI. Possui 
exposição a ativos de crédito privado, em menor 
proporção, classificados como baixo risco de crédito, 
visando o incremento de rentabilidade proporcional à 
exposição ao risco. Finalizou apresentando o fundo 
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF, CNPJ: 23.215.008/0001-
70. Enquadrado no artigo 7º, III, “a” da Resolução CMN nº 
4963/2021. Esse fundo traz uma carteira diversificada de 
ativos com o objetivo de acompanhar a variação do CDI. 
Com alocações em ativos de crédito privado, até o limite 
de 50%, e exposição a risco de mercado, com base na 
estratégia definida pelo Gestor, o fundo busca 
proporcionar  aos cotistas incremento na rentabilidade 
medida pelo CDI. Ressaltou que, todos os fundos 
mencionados cobram taxa administrativa de 0,20% a.a. 
O gestor de recursos e presidente do Comitê de 
Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 
SANTOS, questionou se o fundo vértice seria 
interessante apenas para RPPS que não investe 
diretamente em títulos públicos federais.  CARLA LIMA 
DA SILVA justificou que, sendo o Gestor Caixa 
geralmente consegue ter uma visão de negociação e de 
taxa ótima para o dia melhor do que o RPPS 
individualmente. O diretor superintendente, PEDRO 
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, 
solicitou a palavra e perguntou se a rentabilidade do 
fundo é por marcação a mercado ou na curva. CARLA 
LIMA DA SILVA informou que os fundos abertos para 
investidores em geral obrigatoriamente precisam passar 
pelo mecanismo de marcação a mercado, que terá efeito 
puramente contábil, pois mesmo sendo marcado a 
mercado o fundo terá carência para resgate até o 
vencimento do título, justamente para que seja garantida 
a rentabilidade contratada. 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 
p la ta fo rma  de  comun icação  po r  me io  de  
videoconferência, estando cada participante em local 
distinto, ficará dispensada a assinatura de EVON BOREL 
NETO E CARLA LIMA DA SILVA, representantes da 
Caixa Asset., devendo, para tanto, ser registrada a 
assinada pelos demais participantes. E nada mais 
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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

ATA DA 08ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2022

									                    Realizada em 03/03/2022
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:
Milena Tavares do Sacramento – Designada pela portaria 
nº 02/2021

Pauta da Reunião

I. Monitoramento da carteira de investimentos do 
ISSM;
II. O que ocorrer;

Reunião	
Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e 
dois, às 14h00min, 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: 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: I. Monitoramento da 
carteira de investimentos do ISSM; II. O que ocorrer; 
Aberta a reunião, o membro nato e diretor 
superintendente, PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES, informou que convocou a 
presente reunião extraordinária para que o Comitê possa 
deliberar sobre a recomendação recebida via e-mail, pela 
SMI Consultoria.  Esclareceu que, foi deliberado na 3ª 
reunião ordinária do Comitê de Investimentos de 2022, 
realizada dia 22 de fevereiro, o resgate de R$ 
30.000.000,00 (trinta milhões de reais) em fundos de 
renda variável, zerando a posição no fundo CAIXA FIC 
FIA MULTIGESTOR, CNPJ: 30.068.224/0001-04 e 
resgatando o valor complementar do fundo ITAÚ FIC FIA 
DUNAMIS, CNPJ: 24.571.992/0001-75. Para tal fim, foi 
optado por adotar a estratégia de solicitação dos 
resgates em duas etapas, na tentativa de se ter uma 
média de eventuais oscilações dos produtos, visto que 
são fundos com prazo para liquidação em até em D+25. 
Informou que no dia seguinte a reunião (23/02/2022) foi 
solicitado o primeiro resgate, assim sendo, teríamos a 
segunda ordem para dar continuidade a deliberação, 
mas nesse ínterim (24/02/2022) recebemos uma 
recomendação da SMI Consultoria com o seguinte 
informativo: “Em função do conflito que se iniciou na 
Ucrânia, e as dimensões ainda desconhecidas do seu 
alcance, podemos considerar este evento como um 
gatilho de aversão ao risco global. Neste ambiente, os 
mercados se tornam irracionais e movimentos de resgate 
em ativos de risco podem ser prejudiciais em função da 
volatilidade nos preços. Prezando pela regra de que as 
estratégias de investimentos sempre devem ser feitas 
levando em consideração o binômico risco e retorno, 
solicitamos aos clientes que ainda não procederam os 
resgates recomendados que aguardem, até que 
tenhamos um cenário mais claro da influência do conflito 
na Ucrânia sobre a dinâmica dos preços dos ativos”. 
Portanto, como a decisão da segunda etapa dos resgates 
já estava tomada por parte do Comitê, por prudência 
solicitou a presente reunião para discussão. O gestor de 
recursos e presidente do Comitê de Investimentos, 
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, solicitou a 
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palavra e ponderou que o conflito entre a Rússia e 
Ucrânia já se encontra no 8º dia, e como a decisão do 
Comitê foi por desinvestir em ativos voláteis na renda 
variável e multimercados para aportar em ativos mais 
seguros, fundos atrelados ao benchmark CDI, arguiu que 
pela conjuntura apresentada pensa que não afetará 
diretamente a decisão. Com a palavra, o membro nato, 
PEDRO JORGE V ILLAS  BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, informou que tem o entendimento muito 
parecido com o do gestor de recursos, visto que a 
volatilidade já estava sendo esperada para esse ano, por 
ser ano eleitoral. Ressaltou ser uma decisão complexa, 
uma vez que no mercado financeiro não há como ter 
certeza concreta, já que depende de acontecimentos 
futuros, pelo fato do prazo da liquidação dos ativos 
envolvidos se darem em até 25 dias. DIEGO 
RODRIGUES DE MAGALHÃES discorreu que, mesmo 
com a intensidade da guerra, até o momento não houve 
influência na bolsa de valores brasileira, portando 
considerou ser a favor da manutenção do resgate. 
DIEGO SILVA DE SOUZA considerou que, os 
indicadores de risco a disposição no Ibovespa estão 
muito menores, por isso não vê motivo para suspender 
esse tipo de operação. Ponderou, que a volatilidade do 
período eleitoral será precificada a partir de abril, que é o 
período em que espera-se mais oscilação para a bolsa 
brasileira. Logo, finalizou discorrendo que acredita ser 
importante manter a operação na tentativa de proteção 
da carteira. ISIS LOBO DE SOUZA, solicitou a palavra e 
discorreu que entende a recomendação da SMI 
Consultoria, mas acredita que influenciaria se a decisão 
do Comitê de Investimentos fosse relacionada a política 
externa, como não é o caso, visto que foi fundamentada 
com base nos acontecimentos internos, concorda em 
manter a estratégia do Comitê. ACÁCIA CHAVES REIS 
salientou que é uma decisão difícil, principalmente pelas 
incertezas de mercado durante o prazo de liquidação, 
mas que na sua visão mantendo ou não a ordem envolve 
riscos. Portanto, opinou por manutenção da decisão. Ato 
contínuo, o diretor superintendente colocou em votação, 
e foi deliberado por unanimidade, a manutenção da 
solicitação de resgate. Em seguida, passou para o 
próximo item da pauta, II. O que ocorrer, onde informou 
que estará em visita técnica, na sede da SMI Consultoria 
no dia 09 de março de 2022, acompanhado pelo gestor 
de recursos CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, 
a tesoureira ACÁCIA CHAVES REIS e a controladora 
geral do Instituto ELMA MARÍLIA VIEIRA DE 
CARVALHO, para solicitação da elaboração da ALM, que 
consiste em um estudo para compatibilizar a estratégia 
de investimentos da carteira com o fluxo de receitas e 
despesas previdenciárias. Participarão também do 4º 
Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS, 
realizado pela ABIPEM nos dias 09 a 11 de março de 
2022. 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. 

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

ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA
 CHEFE DE GABINETE -  CONVIDADA 

MILENA TAVARES DO SACRAMENTO
SECRETÁRIA

ATA DA 02ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE 

SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL 
(ISSM) – 2022

                                                                                                               
Realizada em 25/02/2022

Participação:
Membros do Conselho Fiscal:
Anderson dos Santos Rocha (presidente) - 
Representante da Controladoria-Geral do Município 
(CGM)
Emanuelle Rocha Reimão dos Reis - Representante do 
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal (ISSM) 
Marineide Alves da Silva - Representante dos servidores 
públicos efetivos do município de Camaçari

Convidados: 
Ana Clara Andrade de Almeida - Chefe de Gabinete da 
Superintendência
Carlos Henrique da Rocha Santos – Presidente do 
Comitê de Investimentos
Ernâni Bernardino Alves de Sena-Diretor de 
Administração e Finanças do ISSM

Secretária:
Francisca Naiana Aguiar Moreira

Pauta da Reunião
I-Avaliação e aprovação do Relatório mensal de Gestão 
dos Investimentos do mês de janeiro de 2022;
II-Avaliação e aprovação do Relatório anual de Gestão 
dos Investimentos do ano de 2021.
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Anexos:
I)Parecer N° 03/2022;
II) Parecer N° 04/2022.

Reunião:
Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois 
mil e vinte e dois, por volta das 15h00, por 
videoconferência na plataforma de comunicação Google 
Meet, conforme prevê o art. 85, §9º, da Lei Complementar 
n° 1644/2020, reuniram-se ordinariamente os membros 
do Conselho Fiscal do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal (ISSM), sob a presidência do primeiro, 
ANDERSON DOS SANTOS ROCHA (membro titular), 
representando a Controladoria-Geral do Município 
(CGM); EMANUELLE ROCHA REIMÃO DOS REIS 
(membro titular), representando o Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal (ISSM); e MARINEIDE ALVES DA 
SILVA (membro titular), representando os servidores 
públicos efetivos do município de Camaçari; Estando 
presentes os seguintes convidados: ANA CLARA 
ANDRADE DE ALMEIDA, chefe de Gabinete da 
Superintendência, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 
SANTOS, Presidente do Comitê de Investimentos e 
ERNANI BERNRDINO ALVES DE SENA, Diretor 
administrativo e financeiro do ISSM. Foi registrada a 
presença de todos os conselheiros e dos convidados 
supracitados, dispensando-se a assinatura destes últimos 
por ser facultativa a presença dos mesmos, os quais não 
possuem poder de voto nas deliberações proferidas pelo 
Conselho. A teor do art. 85, §7º, da Lei Complementar n° 
1644/2020, após verificação do quórum legal, foi 
estabelecida a seguinte pauta: I) Avaliação e aprovação 
do Relatório mensal de Gestão dos Investimentos do 
mês de janeiro de 2022 e II) Avaliação e aprovação do 
Relatório anual de Gestão dos Investimentos do ano 
de 2021. Aberta a reunião, foi dada a palavra ao 
presidente do Comitê de Investimentos, Carlos Henrique 
da Rocha Santos, que iniciou apresentando o Relatório do 
Comitê de Investimentos do mês de janeiro de 2022. Falou 
que houve uma mudança na legislação de investimentos, 
em que a Resolução nº 3922/2010 do Conselho Monetário 
Nacional (CMN) foi substituída pela Resolução CMN nº 
4963/2021, definindo as novas regras de investimentos 
para os regimes próprios e que o Conselho Administrativo 
e Previdenciário aprovou em dezembro de 2021 a nova 
Política de Investimentos de 2022. Sobre a distribuição da 
carteira, pontuou que o ISSM já está seguindo a nova 
classificação dos ativos, indicando o investimento em 
poupança e em conta corrente como novidades trazidas 
pela nova legislação. Pontuou que o patrimônio total do 
ISSM fechou o mês de janeiro de 2022 em R$ 
375.873.319,17. Sobre os fatos relevantes do mês 
destacou o aumento das tensões geopolíticas em torno da 
Ucrânia, influenciando o cenário mundial e no Brasil houve 
uma forte entrada de capital estrangeiro impulsionando o 
mercado de renda variável. Discorrendo sobre as 
decisões do mês tomadas pelo Comitê de Investimentos, 
destacou que o comitê havia decidido comprar títulos 
públicos NTN-B com vencimentos entre 2022 e 2025, 
entretanto, devido a quedas sucessivas das taxas, a 
compra desses títulos não foi efetivada, optando pela 
compra de títulos NTN-B com vencimento em 2040 e 
2050. Foi decidido, também, zerar os investimentos em 
Gestão Ativa do Banco do Brasil e que o pagamento da 

folha de janeiro seria realizado com fundo DI e os novos 
recursos seriam alocados em fundos DI também. Na 
rentabilidade da carteira do mês o IPCA recuou para 0,54, 
a meta foi para 0,94 e a carteira ficou em 0,02, sendo que a 
meta atuarial do ISSM no ano passado ficou em 5,47% ao 
ano. Em 2022 o Instituto já possui uma meta de 4,84% ao 
ano, mais o IPCA, tendo sido alcançada uma meta de 2%. 
Voltando aos fatos relevantes do mês, frisou que o Brasil 
recebeu uma carta convite da Organização para 
cooperação e desenvolvimento econômico (OCDE), 
sendo essa uma notícia positiva para o país, possibilitando 
possíveis vantagens comerciais e econômicas. Em 
relação à distribuição da carteira, a novidade trazida pela 
nova Resolução do CMN foi a divisão por gestor de 
recursos e não mais por instituição financeira. O 
patrimônio do Instituto teve um aumento, passando de R$ 
372.930.238 para 375.873.219 em janeiro de 2022. Outra 
novidade trazida pela Resolução CMN nº 4963/2021 foi a 
introdução da estratégia alvo e do limite da Resolução, 
tendo o ISSM feito aportes em título públicos acima da 
estratégia alvo estabelecida na Política de Investimentos, 
mas dentro do limite estabelecido pela Resolução 
4.963/2021 do CMN, objetivando proteger a carteira e ter 
um retorno garantido acima da meta atuarial. Sobre as 
movimentações financeiras não foi possível incluir os 
números das APRS referentes aos resgates e aplicações, 
visto que o CADPREV está passando por uma 
atualização. O prazo do DAIR foi prorrogado para o mês 
que vem, não conseguindo incluir os números das APRS.  
O presidente do Comitê pontuou que o Instituto teve um 
saldo positivo de quase três milhões de reais e continua 
dentro do risco permitido para a política de investimentos 
instituída para o ano de 2022.
Sobre os outros fatos relevantes, o presidente do Comitê 
de Investimentos falou que no dia 11 de janeiro de 2022 foi 
recebido R$ 43.000,00(quarenta e três mil reais) da REAG 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, 
referente aos resultados apurados nos períodos do mês 
anterior, houve, também, a aprovação do calendário das 
reuniões ordinárias do Comitê de Investimentos e a 
recondução dos mandatos dos membros do Comitê, 
prorrogados até que sejam realizadas novas nomeações. 
Teve também a posse do novo gestor de recursos, que é o 
próprio presidente do Comitê, Carlos Henrique da Rocha 
Santos, nomeado pela portaria nº 79, de 23 dezembro de 
2021, por possuir certificação adequada para esse
fim (certificação intermediária – CPA 20 – ANBIMA). Não 
havendo dúvidas nem manifestações em contrário, foi 
aprovado por unanimidade o Relatório mensal de 
gestão do Comitê de Investimentos do mês de janeiro 
de 2022 conforme parecer em anexo. 
Passando para a avaliação e aprovação do Relatório de 
prestação de contas anual do Comitê de Investimentos de 
2021, discorreu que se trata de uma condensação de tudo 
que foi discutido nas reuniões de prestação de contas e 
gestão do Comitê de Investimentos, como acúmulo das 
rentabilidades, quantitativo das reuniões, cenário 
macroeconômico, indicadores do mercado, decisões 
tomadas pelo comitê e declaradas em ata, além dos fatos 
relevantes durante todo o ano que influenciaram negativa 
ou positivamente a carteira do Instituto. Observou que foi 
alcançado apenas 7% da meta, sendo esse um resultado 
positivo, mesmo com esse alcance.
Com a palavra, a chefe de gabinete Ana Clara, falou sobre 
uma análise publicada em um site de investimentos em 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Segunda-feira
21 de Março de 2022 - Ano XIX
Nº 1872 - Pagina. 24 de 25



RPPS que disse que a rentabilidade média dos RPPS em 
2021 foi de 0,55%, significando que mesmo com todos os 
impactos sofridos, o ISSM ainda conseguiu ter um 
excelente resultado se comparado aos outros RPPS. Com 
a palavra, o presidente do conselho fiscal aprovou o 
relatório anual, observando que o mesmo se trata de uma 
consolidação dos dados já vistos durante o ano de 2021, 
sendo aprovado com unanimidade por todos os outros 
membros. Não havendo dúvidas nem manifestações em 
contrário, foi aprovado por unanimidade o Relatório 
anual de Gestão dos Investimentos do ano de 2021, 
conforme parecer em anexo. ANDERSON DOS 
SANTOS ROCHA encerrou a reunião, agradecendo a 
presença de todos. E nada mais havendo passível de 
registro, eu, FRANCISCA NAIANA AGUIAR MOREIRA, na 
qualidade de secretária designada pela Portaria n° 
34/2022, de 24 de janeiro de 2022, lavrei a presente ata de 
reunião que vai por mim e pelos demais assinada 
digitalmente.

Camaçari-BA, 25 de fevereiro de 2022.

ANDERSON DOS SANTOS ROCHA
PRESIDENTE E MEMBRO TITULAR

REPRESENTANTE DA CONTROLADORIA-GERAL DO 
MUNICÍPIO (CGM)

EMANUELLE ROCHA REIMÃO DOS REIS 
MEMBRO TITULAR 

REPRESENTANTE DO INSTITUTO DE SEGURIDADE 
DO SERVIDOR MUNICIPAL (ISSM)

MARINEIDE ALVES DA SILVA
MEMBRO TITULAR

REPRESENTANTE DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

FRANCISCA NAIANA AGUIAR MOREIRA
SECRETÁRIA

PARECER N° 03/2022 – CONSELHO 
FISCAL DO ISSM

Dispõe sobre o relatório de gestão dos 
investimentos do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal referente ao mês de 
janeiro de 2022.

Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal - ISSM, com 
fundamento na Lei Complementar nº 1644/2020 em sua 2ª 
Reunião Ordinária, APROVAM o Relatório Mensal de 
Gestão dos Investimentos referente ao mês de janeiro do 
ano de 2022 e assevera sua conformidade com a Política 
de Investimentos.

Camaçari-BA, 25 de fevereiro de 2022.

ANDERSON DOS SANTOS ROCHA
CONSELHEIRO TITULAR – PRESIDENTE

EMANUELLE ROCHA REIMÃO DOS REIS 
CONSELHEIRA TITULAR

MARINEIDE ALVES DA SILVA
CONSELHEIRA TITULAR

PARECER N° 04/2022 – CONSELHO 
FISCAL DO ISSM

Dispõe sobre o relatório de gestão dos 
investimentos do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal referente ao ano de 2021.

Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal - ISSM, com 
fundamento na Lei Complementar nº 1644/2020 em sua 2ª 
Reunião Ordinária, APROVAM o Relatório Anual de 
Gestão dos Investimentos referente ao ano de 2021 e 
assevera sua conformidade com a Política de 
Investimentos.

Camaçari-BA, 25 de fevereiro de 2022.

ANDERSON DOS SANTOS ROCHA
CONSELHEIRO TITULAR – PRESIDENTE

EMANUELLE ROCHA REIMÃO DOS REIS 
CONSELHEIRA TITULAR

MARINEIDE ALVES DA SILVA
CONSELHEIRA TITULAR
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