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DECRETO Nº 7763 /2022
DE 17 DE MAIO DE 2022

Aprova a implantação do Projeto 
Urban ís t ico  do  LOTEAMENTO 
GUARAJUBA BEACH & COUNTRY e dá 
outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do 
Município e de acordo com as informações constantes 
no Processo Administrativo nº 02701.22.09.061.2021, 

DECRETA

Art. 1º Fica aprovado o Projeto Urbanístico o Projeto 
Urbanístico do “LOTEAMENTO GUARAJUBA 
BEACH & COUNTRY”, situado na Área de terra 
denominada “Fazenda Riacho Doce”, Monte Gordo, 
s/nº, Distrito de Monte Gordo, Camaçari – BA, com 
área total de 479.832,00 m² (quatrocentos e setenta e 
nove mil oitocentos e trinta e dois metros quadrados). 

Art. 2º. Os parâmetros urbanísticos e requisitos 
técnicos de projetos são objeto do Termo de Acordo e 
Compromisso firmado entre o Município de Camaçari 
e a Proprietária do imóvel, a Residencial Fazenda 
Paraíso SPE LTDA, devidamente publicado no Diário 
Oficial nº 1908, em 13 de maio de 2022. 

Art. 3º. Este Decreto tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para fins de registro no Cartório 
Imobiliário, sob pena de caducidade prevista em Lei. 

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 17 DE MAIO DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

     

  

DECRETO Nº 7762/2022
DE 17 DE MAIO DE 2022

Aprova a implantação do Projeto 
Urban ís t ico  do  LOTEAMENTO 
ALPHAVILLE GUARAJUBA - FASE 2 B 
e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e 
de acordo com as informações constantes no Processo 
Administrativo nº 00590.22.09.061.2022, 

DECRETA

Art. 1º. Fica aprovado o Projeto Urbanístico do 
“LOTEAMENTO ALPHAVILLE GUARAJUBA – FASE 
2 B”, situado na Rodovia BA – 099 – Estrada do Coco, 
km 39, Distrito de Monte Gordo, Município de Camaçari 
– BA, com área total de 86.244,36m² (oitenta e seis mil, 
duzentos e quarenta e quatro metros e trinta e seis 
decímetros quadrados). 

Art. 2º. Os parâmetros urbanísticos e requisitos 
técnicos do projeto são objeto do Termo de Acordo e 
Compromisso firmado entre o Município de Camaçari e 
a Proprietária do imóvel, a Empresa Meliá Brasil 
Empreendimentos Alphaville Fase 2 SPE Ltda., 
devidamente publicado no Diário Oficial nº 1906, em 11 
de maio de 2022. 

Art. 3º. Este Decreto tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para fins de registro no Cartório Imobiliário, 
sob pena de caducidade prevista em Lei. 

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 17 DE MAIO DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO



PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  
EDITAL DE CONCURSO Nº 001/2022
CONCURSO CULTURAL A VOZ DE 

CAMAÇARI

PROCESSO Nº 00064.36.07.611.2022
A SECRETARIA DE CULTURA DE CAMAÇARI, através 
da Comissão Especial de Avaliação da Secretaria de 
Cultura – CEASC, torna público a Prorrogação das 
Inscrições do Edital 001/2022 que prevê a realização do 
Concurso Cultural A VOZ DE CAMAÇARI KIDS para 
premiação dos(as) 30(trinta) melhores cantores(as) 
mirins de Camaçari. 
As inscrições devem ser realizadas por meio de 
formulário online disponível no endereço eletrônico 
(secult.camacari.ba.gov.br) e de modo presencial na 
Secretaria de Cultura na Cidade do Saber em Camaçari 
até as 12h do dia 20/05/2022, com a comprovação 
documental até as 16h. A comprovação documental 
deverá ser feita presencialmente, na qual o proponente 
deverá apresentar os documentos originais necessários 
para efetivação da inscrição.

Camaçari-BA, 16 de Maio de 2022.

GUIDA SCHNITMAN QUEIROZ
PRESIDENTE DA CEASC

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0201/2018. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: MIDIACLIP LTDA - EPP.  
DO OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto 
alterar a CLAÚSULA QUINTA (DO PRAZO) do Contrato 
nº 201/2018, cujo objeto é o supracitado. DO PRAZO: 
Por força do presente Termo Aditivo, a data prevista para 
encerramento do Contrato, que é de 12 de Junho de 
2022, será prorrogada por 12 (doze) meses, e terá sua 
vigência até 12 de Junho de 2023. DO PREÇO: Ficam 
mantidas as condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço, no valor 
global de R$. 204.492, 63 (duzentos e quatro mil, 
quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e três 
centavos), proporcional ao prazo específico na clausula 
anterior, não sendo devido o pagamento de nenhum valor 
além do que foi estabelecido no instrumento contratual 
originário e termos aditivos subsequentes. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor, as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário não modificadas por este Instrumento. DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA, 05 de Maio de 2022. JOSÉ 

GAMA NEVES. MUNICÍPIO. EMPRESA MIDIACLIP 
LTDA - EPP. CONTRATADA.

PRIMEIRO TERMO ADIT IVODEVALOR AO 
CONTRATO Nº 0141//2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A MULTI 
GEOTECNOLOGIA LTDA. DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Terceira (do 
PREÇO) do instrumento original, cujo objeto é citado na 
clausula acima, visando atender as demandas da SEFAZ 
de Camaçari. DO VALOR:  o contrato descrito na 
clausula anterior sofrera acréscimo de 19,91% do valor 
global do contrato, o que corresponde ao valor de R$ 
1.692.2000,00 (um milhão, seiscentos e noventa e dois 
mil reais) assim, seu valor global será modificado para R$ 
10.192.007,05(dez milhões, cento e noventa e dois mil, 
sete reais e cinco centavos), tendo sido apresentada 
solicitação de despesa para comprovar a existência de 
dotação orçamentaria para fazer frente a tal acréscimo. 
Fica mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 
contrato original. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário não modificadas por 
este Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 09 
de Maio de 2022. JOAQUIM JOSE BAHIA MENEZES. 
M U N I C I P I O .  M U LT I  G E O T E C N O L O G I A E  
CONSTUÇÕES LTDA. CONTRATADA.

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 
353/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A FUNERÁRIA CAMAÇARIENSE 
LTDA. DO OBJETO: O presente termo aditivo tem por 
objeto alterar a cláusula TERCEIRA (DOS PRAZOS) 
do Contrato nº 353/2019, cujo objeto é o supracitado. 
DO PRAZO: Por força do presente Termo Aditivo, a 
data prevista para encerramento do Contrato, que é de 
25 de JULHO de 2022, será prorrogada por 12 (doze) 
meses, e terá sua vigência até 25 de JULHO de 2023. 
DO PREÇO: Ficam mantidas as condições negociais 
do pacto ora aditado, especialmente as disposições 
sobre o preço, no valor global de R$1.782.771,00 (um 
milhão, setecentos e oitenta e dois mil, setecentos e 
setenta e um reais) proporcional ao prazo específico 
na cláusula anterior, não sendo devido o pagamento 
de nenhum valor não mencionado no presente termo 
ou em seu instrumento originário. DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário não 
modificadas por este Instrumento. DA ASSINATURA: 
Camaçari-BA, 06 de Maio de 2022. RENOILDES 
SANTOS OLIVEIRA. MUNICÍPIO. FUNERÁRIA 
CAMAÇARIENSE LTDA. CONTRATADA.

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 
354/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A EMPRESA WELLINGTON LUIS 
DOS SANTOS OLIVEIRA - ME. DO OBJETO: O 
presente termo aditivo tem por objeto alterar a 
CLAÚSULA TERCEIRA (DOS PRAZOS) do Contrato 
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nº 354/2019, cujo objeto é o supracitado. DO PRAZO: 
Por força do presente Termo Aditivo, a data prevista 
para encerramento do Contrato, que é de 25 de 
JULHO de 2022, será prorrogada por 12 (doze ) 
meses , e terá sua vigência até 25 de JULHO de 2023. 
DO PREÇO: Ficam mantidas as condições negociais 
do pacto ora aditado, especialmente as disposições 
sobre o preço, no valor global de R$1.782.771,00 (um 
milhão, setecentos e oitenta e dois mil, setecentos e 
setenta e um reais) proporcional ao prazo específico 
na cláusula anterior, não sendo devido o pagamento 
de nenhum valor não mencionado no presente termo 
ou em seu instrumento originário. DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário não 
modificadas por este Instrumento. DA ASSINATURA: 
Camaçari-BA, 06 de Maio de 2022. RENOIDES 
SANTOS OLIVEIRA. MUNICÍPIO. WELLINGTON 
LUIS DOS SANTOS OLIVEIRA-ME. CONTRATADA.

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 02/2022 DO 
CONTRATO N° 0005/2020 - LOTE V -  
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
EM CBUQ, CONTEMPLANDO EXECUÇÃO DE 
CAMADA DE BASE EM SOLO-BRITA E BRITA-
GRADUADA, EXECUÇÃO DE SISTEMA DE 
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS COM TUBOS 
DE CONCRETO, EM VIAS URBANAS DOS 
DISTRITOS DE MONTE GORDO, ABRANTES E 
SEDE, NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - BAHIA, 
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI  E A EMPRESA ROBLE SERVIÇOS 
LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, 
com sede à Av. Francisco Drumonnd, s/n, CEP 
42.800-970, Centro – Camaçari – Bahia, neste ato 
representado pela Secretária de Infraestrutura, Sra. 
JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA, 
brasileira, portadora da carteira de identidade – RG 
nº.478162014, SSP-BA, inscrita no CIC/MF sob o 
n° 577.287.805-06, doravante denominada 
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente 
o Contrato n° 0005/2020, que se regerá pela 
legislação pertinente, Lei Federal n° 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 :  
CONCORRÊNCIA 016/2019. 

OBJETO: ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA

FUNDAMENTO: Com base no art. 65, §8°, da Lei 
Federal n° 8.666/93, realiza-se o presente 
Apostilamento n°02/2022 cujo objetivo é a alteração 
do Disposto na Cláusula Segunda – DO 
RECURSO FINANCEIRO, prevista no instrumento 
inicial, complementando a dotação orçamentária, 
conforme o orçamento fiscal vigente.

Camaçari-BA, 01 de abril de 2022.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 03/2022 DO 
C O N T R A T O  N °  0 0 0 6 / 2 0 2 0  -  
LOTE VI -  EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA EM CBUQ,  CONTEMPLANDO 
EXECUÇÃO DE CAMADA DE BASE EM SOLO-BRITA 
E BRITA-GRADUADA, EXECUÇÃO DE SISTEMA DE 
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS COM TUBOS DE 
CONCRETO, EM VIAS URBANAS DOS DISTRITOS DE 
MONTE GORDO, ABRANTES E SEDE, NO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI - BAHIA, ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI  E A EMPRESA 
CONSTRUTORA JOTAELE LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à Av. 
Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari – Bahia, neste ato representado pela Secretária 
de Infraestrutura, Sra. JOSELENE CARDIM BARBOSA 
SOUZA, brasileira, portadora da carteira de identidade – RG 
nº.478162014, SSP-BA, inscrita no CIC/MF sob o n° 
577.287.805-06, doravante denominada CONTRATANTE, 
resolve modificar unilateralmente o Contrato n° 0006/2020, 
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: CONCORRÊNCIA 
016/2019. 

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

FUNDAMENTO: Com base no art. 65, §8°, da Lei Federal n° 
8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento n°03/2022, 
cujo objetivo é a alteração do Disposto na Cláusula 
Segunda – DORECURSO FINANCEIRO, prevista no 
instrumento inicial, complementando a dotação 
orçamentária, conforme o orçamento fiscal vigente.
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APOSTILAMENTOS

DOTAÇÃO ANTERIOR 
Classificação 
Institucional Projeto Atividade 

Elemento de 
Despesa Fonte 

07.07 – 
SECRETARIA 
MUNICIPAL DA 
INFRAESTRUTURA  

3023 - PAVIMENTAÇÃO DE 
NOVAS VIAS 

4.4.90.51 – Obras e 
instalações 

15000000 - Recursos 
não vinculados de 
impostos 

DOTAÇÃO ATUAL 
Classificação 
Institucional Projeto Atividade Elem. de Despesa Fonte 

07.07 – 
SECRETARIA 
MUNICIPAL DA 
INFRAESTRUTURA  

3021 - AMPLIAÇÃO DA REDE 
DE DRENAGEM 

4.4.90.51 – Obras e 
instalações 

4.4.90.92 – Despesa 
de Exercício Anterior 

15000000 - Recursos 
não vinculados de 

impostos 3023 - PAVIMENTAÇÃO DE 
NOVAS VIAS 

 



Camaçari-BA, 01 de abril de 2022.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 02/2022 DO 
CONTRATO N°0002/2020 - LOTE I I-  EXECUÇÃO DE 
PAV I M E N TA Ç Ã O  A S F Á LT I C A E M  C B U Q ,  
CONTEMPLANDO EXECUÇÃO DE CAMADA DE 
BASE EM SOLO-BRITA E BRITA-GRADUADA, 
EXECUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS 
PLUVIAIS COM TUBOS DE CONCRETO, EM VIAS 
URBANAS DOS DISTRITOS DE MONTE GORDO, 
ABRANTES E SEDE, NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - 
BAHIA, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI  E A EMPRESA QG CONSTRUÇÕES E 
ENGENHARIA LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede 
à Av. Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, 
Centro – Camaçari – Bahia, neste ato representado 
pela Secretária de Infraestrutura, Sra. JOSELENE 
CARDIM BARBOSA SOUZA, brasileira, portadora da 
carteira de identidade – RG nº.478162014, SSP-BA, 
inscrita no CIC/MF sob o n° 577.287.805-06, 
doravante denominada CONTRATANTE, resolve 
modificar unilateralmente o Contrato n° 0002/2020, 
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: CONCORRÊNCIA 
016/2019. 
O B J E T O :  C O R R E Ç Ã O  D E  D O TA Ç Ã O  
ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade 3023.
FUNDAMENTO: Com base no art. 65,§8°, da Lei 
Federal n° 8.666/93, realiza-se o presente 
Apostilamento n°02/2022, cujo objetivo é a alteração 
do Disposto na Cláusula Segunda – DORECURSO 
FINANCEIRO, prevista no instrumento inicial, 
complementando a dotação orçamentária, conforme o 
orçamento fiscal vigente.

Camaçari-BA, 01 de abril de 2022.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 03/2022 DO 
CONTRATO N°0001/2020 - LOTE I -  EXECUÇÃO DE 
PAV I M E N TA Ç Ã O  A S F Á LT I C A  E M  C B U Q ,  
CONTEMPLANDO EXECUÇÃO DE CAMADA DE BASE 
EM SOLO-BRITA E BRITA-GRADUADA, EXECUÇÃO DE 
SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS COM 
TUBOS DE CONCRETO, EM VIAS URBANAS DOS 
DISTRITOS DE MONTE GORDO, ABRANTES E SEDE, 
NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - BAHIA, ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  E A 
EMPRESA GRADUS CONSTRUTORA LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à Av. 
Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari – Bahia, neste ato representado pela Secretária 
de Infraestrutura, Sra. JOSELENE CARDIM BARBOSA 
SOUZA, brasileira, portadora da carteira de identidade – RG 
nº.478162014, SSP-BA, inscrita no CIC/MF sob o n° 
577.287.805-06, doravante denominada CONTRATANTE, 
resolve modificar unilateralmente o Contrato n° 0001/2020, 
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: CONCORRÊNCIA 
016/2019. 
OBJETO: CORREÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Projeto Atividade 3023.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65,§8°, da Lei Federal n° 
8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento n°03/2022, 
cujo objetivo é a alteração do Disposto na Cláusula 
Segunda – DORECURSO FINANCEIRO, prevista no 
instrumento inicial, complementando a dotação 
orçamentária, conforme o orçamento fiscal vigente.

Camaçari-BA, 01 de abril de 2022.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 03/2022 DO 
CONTRATO N° 0293/2020 - LOTE IV - EXECUÇÃO DE 
PAV I M E N TA Ç Ã O  A S F Á LT I C A  E M  C B U Q ,  
CONTEMPLANDO EXECUÇÃO DE CAMADA DE BASE 
EM SOLO-BRITA E BRITA-GRADUADA, EXECUÇÃO DE 
SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS COM 
TUBOS DE CONCRETO, EM VIAS URBANAS DOS 
DISTRITOS DE MONTE GORDO, ABRANTES E SEDE, 
NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - BAHIA, ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  E A 
EMPRESA CONSTRUTORA LUSTOZA LTDA.
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DOTAÇÃO ANTERIOR 
Classificação 
Institucional Projeto Atividade 

Elemento de 
Despesa Fonte 

07.07 – 
SECRETARIA 
MUNICIPAL DA 
INFRAESTRUTURA  

3023 - PAVIMENTAÇÃO DE 
NOVAS VIAS 

4.4.90.51 – Obras e 
instalações 

15000000 - Recursos 
não vinculados de 
impostos 

DOTAÇÃO ATUAL 
Classificação 
Institucional Projeto Atividade Elem. de Despesa Fonte 

07.07 – 
SECRETARIA 
MUNICIPAL DA 
INFRAESTRUTURA  

3021 - AMPLIAÇÃO DA REDE 
DE DRENAGEM 4.4.90.51 – Obras e 

instalações 

15000000 - Recursos 
não vinculados de 
impostos 3023 - PAVIMENTAÇÃO DE 

NOVAS VIAS 

 

DOTAÇÃO ANTERIOR 
Classificação 
Institucional Projeto Atividade 

Elemento de 
Despesa Fonte 

07.07 – 
SECRETARIA 
MUNICIPAL DA 
INFRAESTRUTURA  

3023 - PAVIMENTAÇÃO DE 
NOVAS VIAS 

4.4.90.51 – Obras e 
instalações 

15000000 - Recursos 
não vinculados de 
impostos 

DOTAÇÃO ATUAL 
Classificação 
Institucional Projeto Atividade Elem. de Despesa Fonte 

07.07 – 
SECRETARIA 
MUNICIPAL DA 
INFRAESTRUTURA  

3021 - AMPLIAÇÃO DA REDE 
DE DRENAGEM 

4.4.90.51 – Obras e 
instalações 

4.4.90.92 – Despesa 
de Exercício Anterior 

15000000 - Recursos 
não vinculados de 

impostos 3023 - PAVIMENTAÇÃO DE 
NOVAS VIAS 

 

DOTAÇÃO ANTERIOR  
Classificação 
Institucional  Projeto Atividade  

Elemento de 
Despesa  Fonte  

07.07 – 
SECRETARIA 
MUNICIPAL DA 
INFRAESTRUTURA  

3023 - PAVIMENTAÇÃO DE 
NOVAS VIAS  

4.4.90.51 – Obras e 
instalações  

15000000 - Recursos 
não vinculados de 
impostos  

DOTAÇÃO ATUAL  
Classificação 
Institucional  Projeto Atividade  Elem. de Despesa  Fonte  

07.07 – 
SECRETARIA 
MUNICIPAL DA 
INFRAESTRUTURA  

3021 - AMPLIAÇÃO DA REDE 
DE DRENAGEM  

4.4.90.51 – Obras e 
instalações  

4.4.90.92 – Despesa 
de exercício anterior  

15000000 - Recursos 
não vinculados de 

impostos  3023 - PAVIMENTAÇÃO DE 
NOVAS VIAS  

 



A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à 
Av. Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari – Bahia, neste ato representado pela 
Secretária de Infraestrutura, Sra. JOSELENE CARDIM 
BARBOSA SOUZA, brasileira, portadora da carteira de 
identidade – RG nº.478162014, SSP-BA, inscrita no 
CIC/MF sob o n° 577.287.805-06, doravante 
denominada CONTRATANTE, resolve modificar 
unilateralmente o Contrato n° 0293/2020, 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: CONCORRÊNCIA 
016/2019. 

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°03/2022, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Segunda – DORECURSO FINANCEIRO, 
prevista no instrumento inicial, complementando a 
dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente.

Camaçari-BA, 01 de abril de 2022.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 02/2022 DO 
CONTRATO N°0288/2020 - LOTE III - EXECUÇÃO DE 
PAV I M E N TA Ç Ã O  A S F Á LT I C A E M  C B U Q ,  
CONTEMPLANDO EXECUÇÃO DE CAMADA DE 
BASE EM SOLO-BRITA E BRITA-GRADUADA, 
EXECUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS 
PLUVIAIS COM TUBOS DE CONCRETO, EM VIAS 
URBANAS DOS DISTRITOS DE MONTE GORDO, 
ABRANTES E SEDE, NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - 
BAHIA, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI  E A EMPRESA CONSTRUTORA CBV 
CONSTRUTORA LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à 
Av. Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari – Bahia, neste ato representado pela 
Secretária de Infraestrutura, Sra. JOSELENE CARDIM 
BARBOSA SOUZA, brasileira, portadora da carteira de 
identidade – RG nº.478162014, SSP-BA, inscrita no 
CIC/MF sob o n° 577.287.805-06, doravante 
denominada CONTRATANTE, resolve modificar 

unilateralmente o Contrato n° 0288/2020, 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: CONCORRÊNCIA 
016/2019. 

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°02/2022 cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Segunda – DO RECURSO FINANCEIRO, 
prevista no instrumento inicial, complementando a 
dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente.

Camaçari-BA, 01 de abril de 2022.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2022 AO 
CONTRATO Nº 0023/2022 – AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, CONFORME 
CONDIÇÕES QUANTIDADES E EXIGENCIAS 
ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E 
A EMPRESA LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - 
EPP.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrito no 
CNPJ nº 14.109.763/0001-80, com sede na Rua 
Francisco Drumond, s/n, Camaçari-Bahia, representado 
neste ato pelo secretário, Sr. JOSÉ GAMA NEVES, 
brasileiro, casado, portador do R.G nº 0397086679 SSP-
BA, inscrito no CPF sob o nº 259.708.445-00, doravante 
denominada CONTRATANTE, resolve modificar 
unilateralmente o Contrato nº 0023/2022, que se regerá 
pela legislação pertinente, lei Federal nº 8.666/933, com 
as alterações introduzidas posteriormente e pelas 
cláusulas e condições seguintes: 

INSTRUMENTO VINCULANTE: PREGÃO (eletrônico) 
Nº. 003/2022 
O B J E T O :  C O R R E Ç Ã O  D E  D O T A Ç Ã O  
ORÇAMENTARIA - ELEMENTO

FUNDAMENTO: Com base no art. 65 § 8º, da Lei Federal 
8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento nº. 
001/2022, cujo objeto é a alteração do disposto na 
Clausula Segunda DO RECURSO FINANCEIRO, 
previsto no Instrumento inicial, complementando a 
dotação orçamentária conforme o orçamento fiscal 
vigente.
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DOTAÇÃO ANTERIOR 
Classificação 
Institucional Projeto Atividade 

Elemento de 
Despesa Fonte 

07.07 – 
SECRETARIA 
MUNICIPAL DA 
INFRAESTRUTURA  

3023 - PAVIMENTAÇÃO DE 
NOVAS VIAS 

4.4.90.51 – Obras e 
instalações 

15000000 - Recursos 
não vinculados de 
impostos 

DOTAÇÃO ATUAL 
Classificação 
Institucional Projeto Atividade Elem. de Despesa Fonte 

07.07 – 
SECRETARIA 
MUNICIPAL DA 
INFRAESTRUTURA  

3021 - AMPLIAÇÃO DA REDE 
DE DRENAGEM 

4.4.90.51 – Obras e 
instalações 

4.4.90.92 – Despesa 
de Exercício Anterior 

15000000 - Recursos 
não vinculados de 

impostos 3023 - PAVIMENTAÇÃO DE 
NOVAS VIAS 

 

DOTAÇ ÃO ANTERIOR 
Classificação 
Institucional Projeto Atividade 

Elem ento de 
Despesa Fonte 

07.07 – 
SECRETARIA 
MUNICIPAL DA 
INFRAESTRUTURA  

3023 - PAVIMENTAÇÃO DE 
NOVAS VIAS 

4.4.90.51 – Obras e 
instalações 

15000000 - Recursos 
não vinculados de 
im postos 

DOTAÇ ÃO ATU AL 
Classificação 
Institucional Projeto Atividade Elem . de Despesa Fonte 

07.07 – 
SECRETARIA 
MUNICIPAL DA 
INFRAESTRUTURA  

3021 - AM PLIAÇÃO DA REDE 
DE DRENAGEM 

4.4.90.51 – Obras e 
instalações 

4.4.90.92 – Despesa 
de Exercício Anterior 

15000000 - Recursos 
não vinculados de 

im postos 3023 - PAVIMENTAÇÃO DE 
NOVAS VIAS 

 



Camaçari-BA, 03 de janeiro de 2022.

JOSÉ GAMA NEVES
SECRETÁRIO DE GOVERNO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2022 AO 
CONTRATO Nº 0152/2021 – CONTRATAÇÃO 
D E  S E RV I Ç O S  D E  O R G A N I Z A Ç Ã O ,  
M I C R O F I L M A G E M ,  G U A R D A  E  
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA 
ATENDER DEMANDAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI CELEBRADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A P A 
ARQUIVOS LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, 
inscrito no CNPJ nº 14.109.763/0001-80, com 
sede na Rua Francisco Drumond, s/n, Camaçari-
Bahia, representado neste ato pelo secretário, Sr. 
JOSÉ GAMA NEVES, brasileiro, casado, 
portador do R.G nº 0397086679 SSP-BA, inscrito 
no CPF sob o nº 259.708.445-00, doravante 
denominada CONTRATANTE, resolve modificar 
unilateralmente o Contrato nº 0152/2022, que se 
regerá pela legislação pertinente, lei Federal nº 
8.666/933, com as alterações introduzidas 
posteriormente e pelas cláusulas e condições 
seguintes: 
INSTRUMENTO VINCULANTE: PROCESSO 
Nº. 0423/2021 
OBJETO :  CORREÇÃO DE DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA - ELEMENTO

FUNDAMENTO: Com base no art. 65 § 8º, da Lei 
Federal 8.666/93, realiza-se o presente 
Apostilamento nº. 001/2022, cujo objeto é a 
alteração do disposto na Clausula Segunda DO 
RECURSO FINANCEIRO,  prev is to  no  
Instrumento inicial, complementando a dotação 
orçamentária conforme o orçamento fiscal 
vigente.

Camaçari-BA, 03 de janeiro de 2022.

JOSÉ GAMA NEVES
SECRETÁRIO DE GOVERNO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº 0080/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA - Objeto: Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviço de mão 
de obra especializada para atuar no Programa de 
vacinação contra a COVID-19 e no programa Fila Zero do 
município de Camaçari. Acolhimento: 30/05/2022 a 
partir das 08h00min; Abertura: 31/05/2022, às 
08h00min; Disputa: 31/05/2022, às 11h00min. (Horário 
Brasília).  Edital/Informações: www.licitacoes-
e.com.br.  Licitação n.º: 939276. Tel.: (71) 3621-6776. 
Monique de Jesus Fonseca Senra – Pregoeira da 
COMPEL.

 

AVISO PRORROGAÇÃO 

 PREGÃO Nº 0073/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL - O 
Município de Camaçari – BA, por intermédio da 
Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, 
designada através do Decreto nº.7.751/2022 TORNA 
PÚBLICO para conhecimento dos interessados que 
ficam  PRORROGADOS o Acolhimento: 30/05/2022 a 
partir das 09h00min; Abertura: 31/05/2022, às 
09h00min; Disputa: 31/05/2022, às 11h00min. (Horário 
Brasília), do  PREGÃO N.º 0073/2022  (ELETRÔNICO) 
– COMPEL, cujo objeto é  Registro de Preços para 
aquisição de medicamentos diversos, devido à 
necessidade da continuidade das ações em saúde. 
Edital/Informações: . Licitação www.licitacoes-e.com.br
sob o n.º: . Tel.: (71) 3621-6655/6880 – Thatiana  937891
Campos Dacttes – Pregoeira da COMPEL. Camaçari, 17 
de maio de 2022.
 

NOTIFICAÇÃO RAZÕES FINAIS – COPEC

À Empresa ALER COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
Proc. n.º 0069.11.07.689.2022

Pela presente, fica esta Empresa notificada a apresentar 

razões finais, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, a partir da presente data, relativo  a  abertura da 

sessão do Pregão Eletrônico n.º 0035/2022. 
Informamos que o não atendimento da presente 
notificação implicará na revelia do fornecedor, ensejando 
a aplicação das penalidades cabíveis. As Razões Finais 
deverá ser apresentada perante a Comissão Central 
Permanente de Cadastro e Avaliação de Fornecedores - 
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 D O T A Ç Ã O  A N T E R IO R D O T A Ç Ã O  A T U A L 
U .G P ro je to  

A tiv id a d e 
E le m e n to  d e  

D e s p e s a 
F o n te U .G P ro je to  A tiv id a d e E le m e n to  d e  

D e s p e s a 
F o n te 

0 2 0 2  – 
S e c re ta r ia  

d e  
G o v e rn o 

2 0 0 9  – G e s tã o  
d a s  A ç õ e s  d e  
T e c n o lo g ia  d a  

In fo rm a ç ã o 

4 4 9 0 5 2 0 0  –
E q u ip a m e n to s  

e  M ate r ia l 
P e rm a n e n te 

0 1 0 0 .0 0 0  – 
R e c u rs o s  
O rd in á r io s 

0 2 0 2  – 
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d e  
G o v e rn o 

1 0 0 5  – 
Q u a lif ic a ç õ e s  

d a s  In s ta la ç õ e s  
– e q u ip a m e n to s , 

m o b iliá r io s  e  
te c n o lo g ia  d a  
in fo rm a ç ã o 

4 4 9 0 5 2 0 0  –
E q u ip a m e n to s  

e  M a te r ia l 
P e rm a n e n te 

1 5 0 0 .0 0 0  – 
R e c u rs o s  

n ã o  
v in c u la d o s  

d e  
Im po s to s 

 DOTAÇÃO ANTERIOR  DOTAÇÃO ATUAL  
U.G  Projeto 

Atividade  
Elemento de 

Despesa  
Fonte  U.G  Projeto Atividade  Elemento de 

Despesa  
Fonte  

0202 – 
Secretaria 

de 
Governo  

2008 – 
Manutenção de 

Serviços 
Técnicos e 

Administrativos  

33903900 –
Serv iço 

Terceiros – 
Pessoa 
Jurídica  

0200.000 – 
Recursos 
Ordinários  

0202 – 
Secretaria 

de 
Governo  

2008 – 
Manutenção de 

Serviços 
Técnicos e Apoio 

Administrativo  

33903900 – 
Outros 
Serviço 

Terceiros – 
Pessoa 
Jurídica  

1500.000 – 
Recursos 

não 
vinculados 

de 
Impostos  

D
IC

O
M

P

DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

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


COPEC por um representante legal, mediante 
c o m p r o v a ç ã o ,  a t r a v é s  d o  e - m a i l :  
copeccmp@gmail.com

Camaçari-BA, 16 de maio 2022.

Atenciosamente,

LARISSA MACEDO
PRESIDENTE DA COPEC EM EXERCÍCIO

NOTIFICAÇÃO RAZÕES FINAIS – COPEC

À Empresa AR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI.
Proc. n.º 0105.11.07.689.2022

Pela presente, fica esta Empresa notificada a apresentar 

razões finais, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, a partir da presente data, relativo o 

descumprimento das exigências contidas no edital do 

Pregão 0118/2021. 
Informamos que o não atendimento da presente 
notificação implicará na revelia do fornecedor, ensejando 
a aplicação das penalidades cabíveis. As Razões Finais 
deverá ser apresentada perante a Comissão Central 
Permanente de Cadastro e Avaliação de Fornecedores - 
COPEC por um representante legal, mediante 
c o m p r o v a ç ã o ,  a t r a v é s  d o  e - m a i l :  
copeccmp@gmail.com

Camaçari-BA, 16 de maio 2022.

Atenciosamente,

LARISSA MACEDO
PRESIDENTE DA COPEC EM EXERCÍCIO

HOMOLOGAÇÃO E ATAS DE REGISTRO 
DE PREÇOS

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário 
de Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO – N.º0225/2021 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o 
Registro de preço para aquisição de materiais 
odontológicos (fio dental, flúor, escova dental, lençol 
ou dique de borracha, spray para teste de vitalidade, 
banda matriz, vaselina sólida, óleo lubrificante, 
bicarbonato de sódio e pedra pomes), para atender 
as Unidades deSaúde e ao Centro de 
Especialidades Odontológicas do município de 
Camaçari-BA. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
03/05/2022. ELIAS NATAN MORAES DIAS – 
SECRETÁRIO DE SAÚDE.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0337/2022– 
PREGÃO Nº 0225/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de materiais 
odontológicos (fio dental, flúor, escova dental, lençol ou 
dique de borracha, spray para teste de vitalidade, banda 
matriz, vaselina sólida, óleo lubrificante, bicarbonato de 
sódio e pedra pomes), para atender as Unidades de 
Saúde e ao Centro de Especialidades Odontológicas do 
m u n i c í p i o  d e  C a m a ç a r i - B A . P R O M I T E N T E  
FORNECEDOR:BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA, conforme descrito abaixo: 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0338/2022– 
PREGÃO Nº 0225/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de materiais 
odontológicos (fio dental, flúor, escova dental, lençol ou 
dique de borracha, spray para teste de vitalidade, banda 
matriz, vaselina sólida, óleo lubrificante, bicarbonato de 
sódio e pedra pomes), para atender as Unidades de 
Saúde e ao Centro de Especialidades Odontológicas do 
m u n i c í p i o  d e  C a m a ç a r i - B A . P R O M I T E N T E  
FORNECEDOR:ELISVÂNDIA MATOS DONINI EIRELI 
EPP, conforme descrito abaixo: 

LOTES 
PREÇO 

GLOBAL 
(R$) 

VENCEDORES 

PREÇO 
GLOBAL 

ADJUDICAD
O (R$) 

ECONOMI
A 

(%) 

01 6.050,00 Elisvândia Matos DoniniEireli-Epp  3.995,00 33,97 

02 9.058,00 Boa Vista Comercio E ServicosLtda 4.598,00 49,24 

03 
265.000,0

0 
ComepiProdutosComerciaisEireli Me 39.000,00 85,28 

04 7.220,00 Boa Vista Comercio E ServicosLtda 5.898,00 18,31 

05 7.272,00 
Procimed Comercio Atacadista De 
ProdutosHospitalaresOdontologicoLtda 

4.243,20 41,65 

06 2.336,00 
Procimed Comercio Atacadista De 
ProdutosHospitalaresOdontologicoLtda 

880,00 62,33 

07 1.419,60 Elisvândia Matos DoniniEireli-Epp 1.035,60 27,05 
08 9.066,00 Boa Vista Comercio E ServicosLtda 4.676,00 48,42 
09 4.950,00 Boa Vista Comercio E ServicosLtda 4.950,00 0,0 
10 4.914,00 Elisvândia Matos DoniniEireli-Epp 1.392,00 71,67 

 



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0339/2022– 
PREGÃO Nº 0225/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de materiais 
odontológicos (fio dental, flúor, escova dental, lençol ou 
dique de borracha, spray para teste de vitalidade, banda 
matriz, vaselina sólida, óleo lubrificante, bicarbonato de 
sódio e pedra pomes), para atender as Unidades de 
Saúde e ao Centro de Especialidades Odontológicas do 
m u n i c í p i o  d e  C a m a ç a r i - B A . P R O M I T E N T E  
FORNECEDOR:PROCIMEDCOMERCIO ATACADISTA 
DE PRODUTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS 
LTDA, conforme descrito abaixo: 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0340/2022– 
PREGÃO Nº 0225/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de materiais 
odontológicos (fio dental, flúor, escova dental, lençol ou 
dique de borracha, spray para teste de vitalidade, banda 
matriz, vaselina sólida, óleo lubrificante, bicarbonato de 
sódio e pedra pomes), para atender as Unidades de 
Saúde e ao Centro de Especialidades Odontológicas do 
mun i c íp i o  de  Camaça r i -BA .  PROMITENTE 
FORNECEDOR:COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS 
EIRELI EPP, conforme descrito abaixo: 

DATA DA ASSINATURA: 03/05/2022 ELIAS NATAN 
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DE SAÚDE

PORTARIA Nº 53/2022
DE 11 DE MAIO DE 2022

A DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL- ISSM, no 
uso de suas atribuições legais, embasada no Processo de 
Pensão por Morte nº 00049.07.10.372.2022, com 
fundamento no art. 40, § 8º da Constituição Federal de 
1988, artigos 23 e 24 da Emenda Constitucional 
103/2019, combinado com os artigos 14 inciso I, artigo 15, 
23 Inciso I, 25 e 28 da Lei Municipal Complementar nº 
1644/2020, alterada pela Lei Municipal Complementar 
1713/2022.

RESOLVE

Art. 1º Conceder e fixar o beneficio de Pensão por Morte 
ao senhor SERGIO LUIS DE OLIVEIRA SANTANA, 
( ), instituído pel  ex-segurada, (inativa) cônjuge a
VALDETE DE FREITAS SANTANA, matrícula 3961, 
falecida em 24/03/2022, integrado por um dependente, no 
valor de R$ (um mil, quatrocentos e oitenta e três 1.483,06 
reais e seis centavos), conforme demonstrativo de 
cálculo.

Art. 2º O Reajuste da PENSÃO POR MORTE dar-se-á na 
forma do artigo 33 da Lei Municipal Complementar 
1644/2020, não possuindo paridade com o servidor 
ativo.

Art. 3º Ressalvado os demais casos de perda da pensão 
por Morte previsto em Lei, o direito ao beneficio ora 
instituído será de forma vitalícia diante do quanto 
previsto no artigo 24, inciso II, §1º da Lei Complementar 
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LOTE 
03 

CÓDIGO 
MATERIAL 

ESPECIFICAÇÃO MARCA UF QTD 

PREÇO UNITÁRIO (R$) 

% DIFERENÇA 
PREÇO DE 
MERCADO 

REGISTRADO MERCADO 

Item 01 82294 

ESCOVA DENTAL 
ADULTO, ATÓXICA, 
CORES VARIADAS, 
COM CERDAS DE 
NYLON, MACIAS, 
CABEÇA 
ARREDONDADA, 
COM SELO DE 
APROVAÇÃO DA 
ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE 
ODONTOLOGIA 
(A.B.O), 
ATUALIZADO 
EMBALADA 
INDIVIDUALMENTE 
EM SACO 
PLÁSTICO 

ALG DENTAL UND 
50.0
00 

0,41 2,84 85,56 

ITEM 02 82292 

ESCOVA DENTAL 
INFANTIL, ATÓXICA, 
CORES VARIADAS, 
COM CERDAS DE 
NYLON, MACIAS, 
CABEÇA 
ARREDONDADA, 
COM SELO DE 
APROVAÇÃO DA 
ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE 
ODONTOLOGIA 
(A.B.O) 
ATUALIZADO 
EMBALADA 
INDIVIDUALMENTE 
EM SACO 
PLÁSTICO 

ALG DENTAL UND 
50.0
00 

0,37 2,46 
 

84,96 
 

 

LOTE 
 

CÓDIGO 
MATERIAL 

ESPECIFICAÇÃO MARCA UF QTD 

PREÇO UNITÁRIO (R$) % 
DIFERENÇA 
PREÇO DE 
MERCADO 

REGISTRADO MERCADO 

05 81216 

spray para teste de 
vitaldade pulpar, a 
base de água, 
atóxico. 
Apresentação : frasco 
com 200ml 

MAQUIRA UND 120 35,36 60,60 41,65 

LOTE 
06 

CÓDIGO 
MATERIAL 

ESPECIFICAÇÃO MARCA UF QTD 

PREÇO UNITÁRIO (R$) % 
DIFERENÇA 
PREÇO DE 
MERCADO 

REGISTRADO MERCADO 

ITEM 
01 

80352 

BANDA MATRIZ EM 
AÇO INOXIDÁVEL, 

MEDINDO 
0,05MMX07,500MM, 

USO 
ODONTOLÓGICO. 

PREVEN UND 400 1,10 2,92 62,33 

ITEM 
02 

80351 

BANDA MATRIZ EM 
AÇO INOXIDÁVEL, 

MEDINDO 
0,05MMX05,500MM, 

USO 
ODONTOLÓGICO. 

PREVEN UND 400 1,10 2,92 62,33 

 

LOTE 
CÓDIGO 

MATERIAL 
ESPECIFICAÇÃO MARCA UF QTD 

PREÇO UNITÁRIO (R$) % 
DIFERENÇA 
PREÇO DE 
MERCADO 

REGISTRADO MERCADO 

01 80235 

FIO DENTAL 
CONFECCIONADO 
EM NYLON 
RESISTENTE COM 
AROMATIZANTE, 
LUBRIFICADO COM 
CERA NATURAL, 
LIVRE DE 
IMPUREZAS, COM 
SELO DE 
APROVAÇÃO DA 
ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE 
ODONTOLOGIA 
(ABO) ATUALIZADO. 
EMBALAGEM COM 
CORTADOR 
METÁLICO EM AÇO 
INOXIDÁVEL, QUE 
CORTE SEM DESFIÁ 
LO. 
APRESENTAÇÃO: 
EMBALAGEM 
INDIVIDUAL COM 500 
METROS 

MEDFIO UND 500 7,99 12,10 33,97 

07 66597 

VASELINA SÓLIDA 
POMADA INDICADA 
COMO EMOLIENTE 
PARA PELE. 
APRESENTAÇÃO: 
EMBALAGEM COM, 
NO MÍNIMO 30 
GRAMAS 

QUIMIDROL UND 120 8,63 11,83 27,05 

10 63768 

PEDRA POMES EM 
PÓ, GRANULAÇÃO 
EXTRA FINA, 
ATÓXICO, INODORO, 
DE FÁCIL 
REMOÇÃO, USO 
ODONTOLÓGICO, 
apresentação 
FRASCO COM 
APROXIMADAMENTE 
90G 

IODONTOSUL UND 300 4,64 16,38 71,67 

 

IS
S

M INSTITUTO DE SEGURIDADE 
DO SERVIDOR MUNICIPAL



Municipal nº 1644/2020, alterada pela Lei Municipal 
Complementar 1713/2022.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data da 
publicação, retroagindo seus efeitos a 24/03/2022, data 
do óbito.

DIRETORIA EXECUTIVA DO ISSM, CAMAÇARI-BA, 
EM 11 DE MAIO DE 2022.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DORANEI DANTAS COSTA
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2022

Realizada em 20/04/2022

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  
Milena Tavares do Sacramento  
Diego Rodrigues de Magalhães 
Diego Silva de Souza- membro suplente

Convidados:
Acácia Chaves Reis – Chefe de gabinete da diretoria 
administrativa e financeira
Isis Lobo de Souza – Representante da SMI consultoria 
Assessora especial I
Ana Clara Andrade de Almeida – Chefe de gabinete da 
diretoria da superintendência
Anderson dos Santos Rocha – Presidente do Conselho 
Fiscal
Elma Marília Vieira de Carvalho – Controladora geral 
do ISSM
Álvaro Desidério – Representante da SMI consultoria
Rodrigo Malheiros Remor –– Representante da SMI 
consultoria
Eduardo Barão –– Representante da SMI consultoria

Secretária: 
Juliana Estela Gomes de Souza– Designada pela 
portaria nº 77/2022

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:
Relatório de Gestão de Investimentos – março de 2022

Reunião:
Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e 
dois, às 15h00min, reuniram-se ordinariamente os 
membros do Comitê de Investimentos, sob a presidência 
do primeiro, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, 
DIEGO SILVA DE SOUZA, DIEGO RODRIGUES DE 
MAGALHÃES, ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE 
SENA e, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES com a participação dos seguintes 
convidados: ISIS LOBO DE SOUZA, assessora especial 
I, ACÁCIA CHAVES REIS, chefe de gabinete, ANA 
CLARA ANDRADE DE ALMEIDA, chefe de gabinete e 
ELMA MARÍLIA VIEIRA DE CARVALHO, controladora 
geral. A teor do art. 22, item I, da Portaria n° 77/2021, 
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. Em seguida, passou para o 
primeiro item da pauta; Atualização a acerca do 
cenário macroeconômico das expectativas de 
mercado, Com a palavra,RODRIGO MALHEIROS 
REMOR, representante da SMI Consultoria, informou 
que uma das questões que passou atrapalhar o cenário 
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externofoi o recrudescimento  da pandemia na China, 
onde inicialmente os mercados pensaram ser algo 
temporário e que não chegaria a atrapalhar a economia 
mundial, no entanto, já é possível observar que durante 
essa semana,  este fato já  está impactando algumas 
cadeias de produção, o que pode levar alguns prejuízos 
para economia e pressionar um pouco a inflação, 
principalmente no curto e médio prazo. Observou que 
uma outra questão, que continua no radar, trazendo 
bastante preocupação, enquanto perdurar a situação, é a 
guerra na Ucrânia. Ressaltou que ainda é uma situação 
bastante complicada e que não houve nenhuma 
evolução no sentido de chegar mais próximo um acordo 
de cessar fogo entre a Rússia e a Ucrânia, neste último 
mês. Destacou que as sanções econômicas, 
principalmente relacionadas ao petróleo, pressionam 
bastante a inflação aqui no Ocidente, o que fazcom que o 
trabalho das autoridades monetárias fique um pouco 
mais difícil, isso inclusive já afeta as projeções de 
crescimento econômico mundial para 2022.  Informou 
que entidades internacionais, já estão revisando para 
baixo o crescimento do PIB mundial, tanto pela guerra na 
Ucrânia, quanto pelo recrudescimento da pandemia na 
China. Observou que aqui no pais, já é possível perceber 
alguns efeitos, principalmente, no setor de agronegócio, 
onde o Brasil precisou protocolar pedido na Organização 
Mundial do Comércio – OMS, para não entrar no 
embargo a insumos agrícolas, que são importados da 
Rússia, pois prejudicaria bastante a atividade 
agropecuária interna, com grande redução de oferta no 
médio prazo. Aduziu que esta redução seria um problema 
tanto do ponto de vista de crescimento econômico, 
quanto do ponto de vista inflacionário, dado que a 
alimentação é um dos itens que mais sofrem repasse, por 
ser uma demanda praticamente inelástica, o que pode 
trazer uma possível pressão inflacionária no curto e 
médio prazo. Afirmou que seria necessário manter o 
acompanhamento desses desdobramentos e observar 
as recomendações da Organização Mundial do 
Comércio – OMC. Continuamente, na parte de política 
monetária, demonstrou que esses dois fatores tendem a 
pressionar mais a inflação mundial,que é a questão do 
recrudescimento da pandemia na China e a guerra na 
Ucrânia. Disse que a pandemia na China tem efeitos 
duais, efeitos inflacionários e deflacionários e a parte 
deflacionária vem da diminuição do consumo 
decomodities, o que diminui o seu preço no mercado 
global e por outro lado tem a questão das cadeias de 
produção, que em alguns lugares do mundo já 
começaram a sentir esses efeitos. Em relação as taxas 
de juros,informou que o Reino Unido já está em um ciclo 
de alta há um bom tempo e que os Estados Unidos, 
começaram a subir os juros agora em março. Apontou 
que todas as comunicações indicam que vai haver uma 
aceleração nesse aperto monetário, a partir das 
próximas reuniões. O primeiro aumento foi de 0,25% e 
pelo menos o próximo já deve ser de 0,5%, isso já gera 
uma precificação do mercado, com juro fechando 2022 a 
2,5% em média.  Em relação a zona do Euro, disse que 
não houve mudanças em suas taxas de juros, que 
continuam em zero, mas já sinalizam uma antecipação 
desse início de ciclo de alta, que pode ocorrer ainda esse 

ano, no mês de julho, o que seria uma antecipação nas 
expectativas de aumento da taxa de juros na Zona do 
Euro. Destacou que háuma tendência cada vez maior de 
um cenário externo menos acomodativo, de maior aperto 
monetário e consequentemente de menor crescimento 
econômico, o que afeta diretamente a economia no 
Brasil. Em relação a nossa política monetária, enquanto 
as economias desenvolvidas vão começar o seu ciclo na 
alta de juros, por aquiestamos nos aproximando do fim do 
ciclo. Informou que na próxima reunião que ocorreu em 
março o Banco Central já indicou que vai reduzir um 
pouco o percentual levando para 12,75% e que todas as 
comunicações até o momento, indicam que o Banco 
Central pretende interromper o ciclo de alta no mês de 
maio, no entanto grande parte do mercado, inclusive a 
SMI Consultoria, não acredita que de fato isto deva 
acontecer neste momento. É esperado que o Banco 
Central, tenha que fazer alguns aumentos, ainda que 
residuais, nas taxas de juros, dado tanto o cenário 
externo de maior tendência de pressão inflacionária, 
quanto de algumas questões internas, como a própria 
inflação que segue num movimento de aceleração, com 
os núcleos bastante pressionados. Destacou que outro 
fator que impacta são as diversas pautas que tramitam no 
Congresso com forte potencial de deteriorar o cenário 
fiscal, que são os programas de estímulos, recentemente 
lançados pelo governo Federal, que vão aumentar 
bastante o dinheiro em circulação nos próximos meses, o 
que deve gerar uma pressão inflacionária um pouco 
maior, além dos reajustes para os servidores do 
executivo Federal, a partir de julho, que tem um peso 
acima do que o orçamento comporta. Explanou que o 
Banco Central tem segurado as expectativas, 
principalmente para o ano que vem, olhando também 
para 2024 inflacionária muito alta, para isso ele 
provavelmente deverá ter que elevar as taxas de juros ao 
patamar mais elevado, dado todo o risco fiscal que vem 
sendo observado e de um cenário atual, que ainda está 
c o m  u m a  i n f l a ç ã o  b a s t a n t e  p r e s s i o n a d a .  
Continuamente,demonstrou no gráfico, como esses 
fatores afetam a atividade econômica, com uma melhoria 
esse ano, principalmente no que diz respeito a atividade 
agrícola, disse que o IBGE, fez uma safra bem forte para 
2022, além da questão de Comodities, onde a escassez 
no mercado externo, tende a beneficiar o mercado 
interno brasileiro, sobretudo nas exportações, mas as 
expectativas são de uma atividade econômica, bastante 
estagnada agora em 2022, com um crescimento muito 
baixo. Salientou que nos cenários mais otimistas, como o 
do Banco Centra, as casas estão vendo o crescimento de 
1% do PIB, já num cenário médio, a perspectiva é de um 
PIB, mais próximo de zero, sobretudo pela nossa taxa de 
juros que realmente está num patamar extremamente 
alto para o padrão econômico atual do Brasil, o que tende 
a ser bem contracionista.  Dando continuidade à 
apresentação, RODRIGO MALHEIROS, passou a 
fornecer as expectativas do mercado segundo o 
Relatório Focus,para  os anos 2022 e 2023, 
respectivamente: IPCA: 6,86% e 3,80%, PIB 0,50% e 
1,30%, CÂMBIO: R$ 5.25 e R$ 5,20, SELIC 13,00% a.a. 
e 9,00% a.a.Momento em que o superintendente e 
membro nato do Comitê de Investimentos, PEDRO 
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, 
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perguntou ao representante da SMI Consultoria, 
RODRIGO MALHEIROS, se existe a perspectiva de 
mudança de chave, no sentido de a inflação começar a 
descer, após o pleito eleitoral desse ano  ou se seria algo 
que estaria projetado apenas para 2023. Com a palavra 
RODRIGO MALHEIROS, afirmou que essa mudança, 
muito provavelmente, só deve ocorrer no próximo ano, 
jáque o Comitê de Políticas Monetárias – Copom, terá 
apenas uma reunião após as eleições, e que pensa estar 
muito cedo para uma análise mais realista sobre riscos, 
além disso, disse que precisa haver uma estabilização 
das expectativas até que possam começar a cortar as 
taxas de juros. Explicou que o Banco Central tenta evitar 
movimentos muito bruscos, tanto para cima quanto para 
baixo e que só fazem isso, diante de períodos em que a 
inflação acelera de forma descomunal, como agora. 
Destacou que a tendência é que o Banco Central trabalhe 
com cautela, mantendo a taxa de juros num patamar 
elevado por um período um pouco mais prolongado, até 
se certificarem que as expectativas voltaram a se 
ancorar, com uma inflação mais controlada, para dessa 
forma, voltarem a cortar juros. Reiterou que esse 
movimento só deve acontecer em 2023, mas que é 
importante destacar que o movimento no corte de juros, 
não significa necessariamente, uma redução na curva de 
juros e que esta só vai fechar, quando o mercado esperar 
precificar, mas que não é possível ainda antecipar os 
cenários. Ao solicitar a palavra, o superintendente e 
membro nato, analisou que provavelmente um dos 
pontos que fizeram os fundos de IMA- B5 pagarem 
melhor esse ano, se deu por conta de uma antecipação 
pelo mercado de que a SELIC, já chegou perto do seu 
máximo e que não deverá subir mais que os atuais 13%, 
o que trouxe uma boa rentabilidade desse fundo para a 
carteira do ISSM, pois talvez já estejam prevendo esse 
momento de queda. Observou que essa questão deve 
ser um ponto que o Comitê de Investimento deve estar 
bastante atento. Ao retomar a palavra, RODRIGO 
MALHEIROS, disse que IMA- B 5 atualmente ganha 
muito por conta das surpresas inflacionárias, e que todo 
mês é possível verificar que a inflação está vindo acima 
das expectativas, bastante elevada e como o IMA- B 5 
pega muito essa parte da inflação, isso vem beneficiando 
muito o índice até o momento, por estar no fim do ciclo  de 
alta de juros, as surpresas inflacionárias não estão tendo 
o impacto em relação a expectativas de juros no curto 
prazo, que tinha na metade do ano passado, que  ainda 
estava no meio do ciclo de alta. Afirmou que há o 
benefício da inflação mais alta para o índice, sem haver 
um prejuízo em magnitude contrária em relação a taxa de 
juros. Na oportunidade o superintendente, questionou se 
o desarrefecimento da inflação, traria um impacto na 
rentabilidade deste benchmark e prontamente, 
RODRIGO MALHEIROS afirmou que não vai se tornar 
uma rentabilidade negativa, mas que provavelmente ele 
não terá um crescimento tão forte, como ocorreu neste 
início de ano. O Superintendente agradeceu ao 
representante RODRIGO MALHEIROS pelos 
esclarecimentos prestados e deu continuidade à reunião. 
Ato Continuo, EDUARDO BARÃO, representante da 
SMI, passou a compartilhar em tela o relatório do mês de 
março de 2022, demonstrando a rentabilidade dos 
investimentos neste período. Disse que no mês de 
março, a carteira obteve rendimento de 1,79%, diante da 

meta de 2,2%, o que corresponde a 89% da referida 
meta. Observou que esse foi o melhor resultado do ano 
de 2022, o que se deve, sobretudo as movimentações 
realizadas e as aplicações feitas em CDI e aos fundos 
IMA-B 5, que vem se valorizando bastante. Apontou que 
os índices estão indo muito bem, tanto o IMA GERAL, 
quanto o IMA B, o que possibilitou resultado bem positivo 
de 1,79%. Destacou que a posição da carteira é bem 
positiva e que as movimentações feitas com as compras 
de Letras Financeiras, com taxas bem atrativas e no curto 
prazo, por dois anos, foram de grande importância para 
proteger a carteira do ISSM, diante de um ano que 
passará por um estresse eleitoral. Informou que a parte 
de títulos públicos na curva, chegou a 20% com taxas 
acima da meta atuarial. E que para SMI não é momento 
de aumentar e nem diminuir exposição em renda 
variável, mas fazer movimentações dentro deste 
segmento, buscando fundos mais ativos e indicou como 
uma das opções, o FUNDOCAIXA BRASIL FIC FIA 
AÇÕES LIVRE, que é um fundo de valor da Caixa. Ao 
solicitar a palavra, o superintendente e membro nato do 
Comitê de Investimentos, PEDRO JORGE VILLAS 
BOAS ALFREDO GUIMARÃES,informou que 
atualmente a carteira do ISSM possui 10% em renda 
variável. Adiantou que em conversas com o presidente e 
gestor de recursos, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 
DOS SANTOS e a chefe de gabinete e tesoureira 
ACÁCIA CHAVES REIS, analisaram que poderia ser 
interessante, diversificar dentro da própria renda 
variável, fazendo a divisão destes 10%, sendo metade 
disso, divididos em fundos como: os Fundos Ibovespa 
passivo, fundos small caps e fundos dividendos, 
realizando dessa forma a diversificação dentro deste 
mesmo segmento. Continuamente,informou que 
atualmente a distribuição da carteira do ISSM por 
segmento se encontrada seguinte forma: 30% em títulos 
públicos ou em Letras Financeiras, 26% em CDI e os 
outros quase 30%, basicamente em IMA-B5, 10% em 
renda variável, aproximadamente 6% em exterior, 6% em 
multimercado e 2% em outros. Analisou que a carteira do 
ISSM chegou num grau de diversificação bem 
interessante, mas que poderia ser viável repensar a 
questão da renda variável, diversificandodentro deste 
segmento e que esta questão já vinha sendo discutida 
internamente no Comitê de Investimentos. Com a fala, 
R O D R I G O  B A R Ã O  c o r r o b o r o u  c o m  a s  
análisesanteriores, feitas pelo superintendente e afirmou 
que o movimento mais assertivo seria este, ou 
seja,diversificar a carteira dentro do mesmo segmento, 
olhando para fundos de renda variável, no entanto 
ponderou que entre um fundo passivo do Ibovespae um 
fundo de gestão ativa, seria mais viável buscar os fundos 
ativos do Ibovespa ou até mesmo os que superem esse 
índice. Trouxe como opções o novo produto do portfólio 
da Caixa Econômica Federal, O CAIXA BRASIL FICFIA 
AÇÕES LIVRES e o BB FIC FIA PREVIDÊNCIA VALOR, 
do Banco do Brasil, destacou que esses fundos de valor, 
têm benchmark IBOVESPA,com gestão ativa e que 
buscam superar este índice, o que seria uma boa opção 
para os próximos meses. Reforçou que o 
posicionamento da SMI Consultoria, é no sentido de 
manter os fundos mais ativos.Continuamente, sugeriu 
entre os fundos dividendos, oFUNDOITAÚ FIA 
DIVIDENDOS, sendo que o melhor posicionado 
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atualmente é o FUNDO BRADESCO FIA DIVIDENDOS. 
Apresentou uma outra opção interessante de fundo, que 
pode trazer um bom retorno para a carteira do ISSM, O 
BB FIC FIA FINANCEIRO, que aplica em ações de 
bancos, já que com os juros altos, os bancos vêm 
obtendo sucessivos resultados positivos, com grandes 
ganhos. Disse que na parte de investimentos no exterior, 
por hora, o ISSM deve manter a posição dos fundos no 
exterior e da mesma forma, deve ser mantida a posição 
nos fundos multimercado, que são os fundos com S&P 
500. Informou que irão realizar reuniões internas para 
avaliar estes casos e em breve trarão novas informações 
para o Comitê de Investimentos do ISSM. Ao solicitar a 
palavra o superintendente e membro nato do Comitê de 
Investimentos, noticiou que o Comitê efetuou uma 
primeira saída da renda variável, em fevereiro deste ano, 
que foi concluída apenas no início do mês de abril, onde 
receberam os últimos resgates. Frisou que foram valores 
que renderam bastante nos últimos meses e que, 
portanto, esse demonstra ser um bom momento para 
fazer esta troca de ativos, mas dentro da própria bolsa e 
olhando para outros tipos de fundos. Avaliou que esta 
pode ser uma boa oportunidade de comandar este 
resgate. Na oportunidade, incumbiu os membros do 
referido órgão colegiado, para no prazo de vinte dias 
úteis, realizar análises e estudos para posteriormente 
selecionar os fundos, em que irão fazer essas 
realocações, dentro da renda variável, observando a 
carteira e providenciando o credenciamento dos fundos 
disponíveis no mercado, que não estão credenciados 
internamente. Outra preocupação do superintendente 
são os fundos de renda fixa, realmente ativa. Disse que 
achou muito interessante a apresentação do produto do 
Banco Itaú, o ITAÚ OPTIMUSRENDA FIXA e do FUNDO 
BRADESCOCRÉDITOPRIVADO INFLAÇÃO,que 
pareceram ser bem aderentes ao que se espera do 
momento, e que estes poderiam ser interessantes nos 
momentos de inversão de cenário.Destacou que o 
objetivo é identificar estes fundos ativos que possam 
acompanhar a onda da inflação, trazendo mais 
tranquilidade para carteira. Informou que o Comitê de 
Investimentos fez um movimento bem considerável em 
aportes em IMA-B 5 e IDKA- 2, o que já corresponde a 
aproximadamente 18% do patrimônio líquido do ISSM e 
que estes fundos vêm trazendo rentabilidades muito 
positivas para a carteira, no entanto expressou 
preocupação, para quando ocorrer uma inversão de 
cenário que possa ocasionar possíveis perdas, já que o 
valor aportado nesses fundos é bastante considerável.  
Afirmou que a ideia seria o movimento de não mudar 
percentuais, não trazer dinheiro novo, mas talvez sair 
desses fundos de índices e ir para fundosque tenham 
uma gestão realmente ativa, momento em que solicitou 
sugestões aos representantes da SMI.  Na 
oportunidade,ALVÁRO DESIDÉRIO, solicitou a palavra 
para trazer novas contribuições. No tocante a questão do 
IMA B X IMA- B5, disse que o IMA-B 5 é o índice dentro da 
família do IMA B que tem os títulos que vencem em até 
cinco anos, que está na parte mais curta da curva, como 
ele não tem uma duration tão longa, ele é o que mais se 
beneficia das surpresas inflacionárias, na medida que 
tem uma inflação maior que o esperado, ele acaba 
absorvendo isso e essa é a razão de seu bom 
desempenho, especialmente no início do ano. Jáem 

relação aos fundos ativos disse não enxergar a saída dos 
fundos de índices, uma boa estratégia, já que os fundos 
ativos da carteira estão posicionados em índices, e que a 
ideia deles é tentar antecipar esse movimento do IMA- B5 
e IMA- Pois acha mais interessante ter esses fundos de 
gestão ativa na renda fixa, fazendo a diversificação, 
também dentro deste segmento. Observou que ter esses 
fundos de índice junto no portifólio é interessante, mas 
sem exposição grande, para não estragar o resultado da 
renda fixa. Ao pedir a palavraJORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES, que a carteira do ISSM, está no 
momentosem nenhum fundo ativo. Disse que a ideia 
seria colocar aproximadamente 40% a 50% em fundos 
de índice e a outra parte colocar em fundos ativos com 
dois ou três gestores profissionais, para que eles façam a 
estratégia de balanceamento dos fundos. Momento em 
que o representante da SMI, ALVÁRO DESIDÉRIO, 
explicou que os fundos IMA, possuem um bom prêmio 
dentro, caso seja materializado o cenário de queda de 
inflação no segundo semestre, e queelesdevem entregar 
com muito pouco risco. Afirmou que tem na posição 
passiva um prêmio grande de entrega, semelhante ao 
que se está observando no IMA-B5 ou no IMA -B nesse 
mês. Acha saudável diversificar dentro da renda fixa 
desses fundos ativos, mas numa proporção menor, em 
torno de 80% a 20% para a exposição ser menor. 
EDUARDO BARÃO, complementou as informações 
trazidas e disse que visualiza um espaço muito bom para 
prêmio no IMA-B e no IMA- B 5 +, com uma expectativa 
de rentabilidade muito positiva, com 26% em IMA-B e 
39,23% em IMA--B 5.  Reiterou que deixar uma boa parte 
em índice na carteira e buscar uma gestão ativa, seria o 
ideal. No tocante aos investimentos no exterior o 
superintendente sinalizou que a rentabilidade negativa, 
que já vem acumulando uma perda no ano de R$ 
4.500.000,00(quatro milhões e quinhentos mil reais), 
disse que embora sejam bons produtos, são fundos que 
não tem proteção cambial, então a desvalorização do 
dólar fez com que houvesse uma redução do seu valor. 
Momento em que solicitou aos representantes que 
trouxessem algum ponto de sinal ização ou 
recomendação adicional para esses momentos de 
estresse deste tipo de ativo. ÁLVARO DESIDÉRIO, 
respondeu que boa parte dessa queda foi de fato a forte 
valorização do real frente ao dólar, que estava fora do 
radar em todo o mundo e o quanto isso vai durar depende 
de uma conjuntura enorme de fatores, mas que farão 
reuniões em seus comitês internos para pensar em 
alternativas, sem que seja necessário abandonar o 
hedge, por conta do período eleitoral no Brasil e que 
provavelmente o mundo vai começar a subir juros, o que 
tende a não ter toda essa valorização do dólar. Ato 
continuo, os representantes da SMI Consultoria 
encerraram as considerações, momento em que o 
presidente e gestor de recursos do Comitê de 
Investimentos do ISSM, CARLOS HENRIQUE DA 
ROCHA SANTOS, agradeceu aos representantes da 
SMI Consultoria pela abordagem desejando-lhes um 
bom feriado. Dando prosseguimento a reunião, passou 
para 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, 
informou que fatores geopolíticos como início da guerra 
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no leste europeu, entre Rússia e Ucrânia (desde o final de 
fevereiro) e indício de um aperto monetário por parte do 
Federal Reserve (Fed.), contribuíram para a volatilidade 
nos mercados globais no mês de março. O risco fiscal 
decorrente das medidas para conter os preços dos 
combustíveis e problemas com a inflação continuaram a 
influenciar o mercado doméstico. Assim como em 
fevereiro, a renda fixa manteve a crescente de resultado 
positivo no mês de março, decorrente dos juros ofertados 
pelo Brasil, em relação aos outros países. A renda variável 
foi beneficiada pelo forte fluxo de entrada de capital 
estrangeiro e aumento nos preços das commodities no 
mercado internacional. O ponto negativo do mês de março, 
continuou com os investimentos no exterior, influenciados, 
principalmente, pela invasão russa ao território ucraniano e 
a alta de inflação nos EUA. Os fundos multimercados, após 
os dois primeiros meses do ano, performarem 
negativamente, voltaram apresentarem resultados 
positivos.  O IPCA de março foi de 1,62 (surpreendendo até 
o presidente do Banco Central) e a meta para o mês ficou 
em 2,02. Diante dos fatos que influenciaram o mercado 
financeiro, alcançamos 89%da meta. Em seguida 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 presidente e gestor de recursos do 
ISSM, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA  SANTOS, 
sugeriu que no tocante a movimentação de recursos, que 
sejam feitas realocações em ativos enquadrados no artigo 
8º da resoluçãoCMN nº 4963/2021  ,com o objetivo de 
promover a diversificação dentro do segmento de renda 
variável , através de  investimentos em ativos do Ibovespa 
passivo ou Ibovespa ativo, dividendos e small caps, que 
para isso,  será realizado um comando de resgate de R$ 
20.000.000,00(vinte milhões de reais), sendo um resgate 
de R$ 15.000.000,00(quinze milhões de reais) do FUNDO 
BB FIA VALOR e outro resgate de R$ 5.000.000,00(cinco 
milhões de reais) doSAFRA SELECTION FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 
INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ:06.234.360/0001-34 
Ao solicitar a palavra o superintendente e membro nato, 
informou que estes valores correspondem a metade da 
renda variável da carteira do ISSM. Informou que a 
intenção é pegar metade do que se tem em fundos de valor 
e destina- lós a outros fundos de renda variável, na área de 
dividendos, small caps, fundos setoriais da área financeira, 
com o objetivo de empreender efetivamente uma 
diversificação no segmento de renda variável. Na ocasião, 
solicitou que os membros do Comitê, no prazo de 20 dias 
úteis (prazo médio de resgate), identificassem quantos 
fundos fossem necessários, para após discursões 
internas, providenciar o credenciamento dos fundos 
selecionados. Observou que seria interessante realizar 
uma reunião extraordinária para fazer a seleção destes 
fundos. Solicitou ao economista e membro suplente, 
DIEGO SILVA DE SOUZA que realize um estudo preliminar 
a respeito destes fundos, para contribuir com a decisão do 
órgão colegiado sobre esta questão.Ato contínuo, o 
encaminhamento foi colocado em votação e aprovado à 
unanimidade. 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 presidente e gestor de recursos 
apresentou como proposta a seguinte movimentação de 
recursos: (i)  resgate de R$ 15.000.000,00( quinze 
milhões de reais) do FUNDO BB FIA VALORCNPJ: 
29.258.294-0001-38; (ii) resgate de R$ 5.000.000,00( 
cinco milhões de reais) do FUNDOSAFRA SELECTION 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 
D E  I N V E S T I M E N T O  E M  A Ç Õ E S  
CNPJ:06.234.360/0001-34, para posterior aplicação do 
montante em ativos de renda  variável, enquadrados no 
artigo 8º da resolução  CMN nº 4963/2021,na área de 
dividendos, small caps, fundos setoriais da área 
financeira. 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 abril/2022 será efetuado com recursos 
provenientes de fundos com benchmark CDI.VI. O que 
ocorrer; O presidente e gestor de recursos, CARLOS 
HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, noticiou que o ISSM 
recebeu o Certificado de Regularidade Previdenciária - 
CRP,em cumprimento a todas as normas de 
contabilidade, investimentos e previdência. Informou, 
que concluiu a auditoria da Secretaria de Previdência- 
SPREV, referentes as informações solicitadas do período 
de 2016 a 2020 e que a auditoria foi concluída sem 
apontamentos de irregularidades pelo auditor.  
Agradeceu a todos os envolvidos, que contribuíram para 
o alcance do objetivo, que foi concluído com êxito. Na 
oportunidade o superintendente e membro nato, PEDRO 
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, 
parabenizou o presidente e gestor de recursos, em seu 
nome e de toda a diretoria do ISSM, pelo empenho nos 
últimos quatro meses para atender as demandas 
solicitadas pela auditoria da SPREV. Aproveitou para 
convidar a Controladora do ISSM, ELMA MARÍLIA 
VIEIRA DECARVALHO e o presidente do Conselho 
Fiscal, ANDERSON DOS SANTOS ROCHA para 
participarem da próxima reunião ordinária, que ocorrerá 
no dia 27 de abril de 2022. Informou que ocorrerá reunião 
presencialagendada previamente para o dia 11 de maio 
de 2022, com os representantes do BTG PACTUAL, onde 
será apresentado o produto FIP ECONOMIA REAL 2 e 
por fim, comunicou ao Comitê de Investimentos que 
recebeu a primeira chamada de integralização de capital 
do FIP KINEA PRIVATY EQUYTE, no valor de R$ 
250.000.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). E nada 
mais havendo passível de registro, o gestor de recursos e 
presidente do Comitê de Investimentos, CARLOS 
HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, encerrou a reunião 
agradecendo a participação de todos e eu, JULIANA 
ESTELA GOMES DE SOUZA na qualidade de secretária 
designada pela Portaria n°77/2022, de, lavrei a presente 
ata que vai por mim e pelos demais assinada. 
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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

MILENA TAVARES DO SACRAMENTO
MEMBRO

DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES
MEMBRO

DIEGO SILVA DE SOUZA
MEMBRO - SUPLENTE

ACÁCIA CHAVES REIS
CHEFE DE GABINETE - CONVIDADA

ISIS LOBO DE SOUZA
ASSESSORA ESPECIAL I -  CONVIDADA

ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA
CHEFE DE GABINETE - CONVIDADA

ANDERSON DOS SANTOS ROCHA
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL - CONVIDADO

ELMA MARÍLIA VIEIRA DE CARVALHO
CONTROLADORA GERAL - CONVIDADA

JULIANA ESTELA GOMES DE SOUZA
SECRETÁRIA

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2022

     Realizada em 11/04/2022

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 Rodrigues de Magalhães 
Diego Silva de Souza – membro suplente 
Milena Tavares do Sacramento

Convidados:
Acácia Chaves Reis – Chefe de gabinete da diretoria 
administrativa e financeira
Isis Lobo de Souza   – Assessora Especial I 
Secretária:Juliana Estela Gomes de Souza – Designada 
pela portaria nº 77/2022

Pauta da Reunião:

a)Apresentação do Relatório das visitas técnicas 

realizada no período de 06 a 08 de abril de 2022 ao 

estado de São Paulo;

b)Deliberação sobre novos aportes na carteira;

c)O que ocorrer; 

Reunião:
Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte 
dois, às 10 horas na sala de reuniões da Procuradoria 
Geral do Município de Camaçari – PGM, atendendo as 
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, MILENA TAVARES DO SACRAMENTO, PEDRO 
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES com a 
participação  dos seguintes  convidados: ACÁCIA 
CHAVES REIS, chefe de gabinete, ISIS LOBO DE 
SOUZA, assessora especial I, A teor do art. 15 da portaria 
nº 111/2019, após verificação do quórum legal para a 
instalação foi estabelecida a seguinte pauta: I 
Apresentação do Relatório de visitas técnicas realizada 
no período de 06 a 08 de abril de 2022 no estado de São 
Paulo; II Deliberação sobre novos aportes na carteira do 
ISSM III; O que ocorrer. Aberta a reunião, o diretor  
superintendente e membro nato do Comitê de 
Investimentos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES, registrou a presença dos 
membros e dos convidados supracitados. Em seguida, 
apresentou o primeiro item da pauta, comunicando que a 
visita técnica realizada no período de 06 a 08 de abril de 
2022 ao estado de São Paulo, teve como objetivo visitar 
instituições financeiras,  onde o ISSM possui recursos 
aplicados. Informou que além do mesmo, estiveram 
presentes na referida viagem, CARLOS HENRIQUE DA 
ROCHA SANTOS, presidente e gestor de recursos, 
MILENA TAVARES DO SACRAMENTO, membro do 
órgão colegiado e a convidada ACÁCIA CHAVES REIS, 
chefe de gabinete e tesoureira do ISSM. O 
superintendente e membro nato do Comitê de 
Investimentos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES, informou que os relatos da 
referida viagem tem como objetivo colocar os membros e 
convidados, que não estiveram presentes nas reuniões, 
a par das informações obtidas com as visitas às 
Instituições Financeiras. Afirmou que pretende realizar 
uma nova rodada de visitas técnicas no próximo 
semestre e que seria importante que houvesse um 
revezamento da equipe do Comitê de Investimentos, de 
modo que todos os membros e convidados possam 
participar. Destacou que esta última viagem foi muito 
proveitosa e que as informações prestadas pelas 
Instituições Financeiras visitadas foram muito 
importantes e aderentes ao contexto atual. Disse que 
posteriormente, irá disponibilizar as Atas com os 
registros das reuniões para a ciência e informação dos 
demais participantes do Comitê, que não estiveram 
presentes. Continuamente, Informou que a primeira 
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reunião aconteceu no Banco Itaú e que houve uma boa 
receptividade aos membros do Comitê. Observou que os 
representantes do referido banco entenderam o 
propósito da visita, que não era apenas verificar novos 
produtos, mas entender os processos de governança, de 
controles internos e de controles de risco do Banco. 
Destacou que houve apresentações da área fiduciária, 
da área de gestão de risco e também da área de gestão 
de produtos e que as três áreas trabalham em conjunto, 
em locais diferentes e com um controle mútuo dos 
trabalhos realizados entre elas, porém sem acesso as 
informações, que são consideradas restritas, o que 
indica uma Chinese Wall bem caraterizada. Elogiou o 
profissionalismo dos gestores e o nível de detalhes das 
apresentações. Informou que ao final da reunião foram 
oferecidos alguns produtos do portfólio do Banco. O 
Superintendente e membro nato, enfatizou que ficou bem 
impressionado com um novo produto lançado pelo Banco 
Itaú: O ITAÚOPTIMUS RFLPFI, um fundo de renda fixa 
realmente ativo, que está entregando uma rentabilidade 
muito boa neste ano e que parece ser o líder do mercado. 
Ressaltou que o fundo foca nestes períodos em que a 
curva de juros está subindo , o que a maioria dos outros 
fundos de renda fixa ativos, não estão conseguindo 
entregar. Informou que estes fundos fazem parte de uma 
plataforma, denominada pelo Banco de multimesa. 
Informou que solicitou a SMI Consultoria que 
disponibilizasse uma análise sobre o referido fundo para 
apreciação do Comitê de Investimentos. Observou que o 
lançamento de novos produtos faz parte de uma reação 
do Itaú ao mercado,diante de novos lançamentos por 
bancos e Assets concorrentes. Explicou, que o Itaú 
agregou empresas e grandes gestores independentes ao 
seu portfólio, o que eles chamam de mesas 
independentes,uma espécie de "incubadora”, onde o Itaú 
entra como sócio destes profissionais  e estes em 
contrapartida, utilizam toda a estrutura que o Banco tem a 
oferecer, na área de governança, área fiduciária, gestão 
de risco e da área de vendas. Destacou que estes 
gestores possuem alto grau de especialização e 
expertise em suas áreas, que a maioria possui nível 
sênior e passagens por gestoras consolidadas. 
Observou que cada grupo de gestores trata de um tipo 
específico de segmento, a exemplo de títulos públicos, 
renda fixa, renda variável, entre outros. Percebeu que 
essa segregação de funções e independênciasdas 
áreas, permitem análises mais criteriosas, que 
proporcionam melhores resultados e rentabilidade 
superior aquela que o mercado tem apresentado. 
Analisou que o fundo,  ITAÚOPTIMUS RF LP FI, 
demonstrou ser um excelente produto para compor a 
carteira de Investimentos do ISSM e que esta opção deve 
ser analisada internamente pelos membros do Comitê, 
ao passo que solicitou que primeiramentefosse feito o 
credenciamento deste fundo.Momento em queDIEGO 
SILVA, perguntou se durante a apresentação do produto, 
os membros conheceram a carteira do referido fundo. 
ACÁCIA REIS CHAVES, respondeu que a análise do 
fundo por dentro será feita pelo do Comitê. PEDRO 
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, 
explicou que a composição da carteira é toda renda fixa, 
com títulos públicos e que possui também, fundo 
multimercado, mas que estes não estão enquadrados 
para RPPS.MILENA TAVARES DO SACRAMENTO, 

complementou a fala do superintendente e membro nato 
do Comitê e disse que os gestores do Itaú,  selecionaram 
produtos que se encaixam para RPPS e que fazem a 
gestão de forma a potencializar o resultado, sempre 
dentro dos limites da Resolução CMN nº 4963/21. PEDRO 
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, reiterou 
que o Itaú realmente se destacou no quesito governança 
corporativa e que a equipe do Banco, irá enviar todo o 
material com as informações que foram apresentadas, o 
qual será sintetizado e disponibilizado, juntamente com a 
ATA que foi registrada durante a visita, para todos os 
membros e convidados do Comitê. Na oportunidade, o 
presidente e gestor de recursos do Comitê de 
Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 
SANTOS, avaliou que as apresentações foram muito 
completas e pormenorizadas. Destacou que a equipe  do 
Itaú, esmiuçou como funciona a questão da gestão de 
risco em cada camada, a segregação de atividades, a 
proteção dos cotistas, atendendo dessa forma aos 
objetivos da visita técnica à Instituição. Com a palavra, o 
superintendente acrescentou que o Itaú desenvolveu um 
sistema próprio de análise dos fundos que chegam até 
sete camadas, para veri f icar a questão do 
enquadramento e que mesmo com todos esse controles, 
possuem prazos e comitês próprios para cada área, o que 
denota um alto nível de organização e profissionalismo. 
Momento em que a membro do Comitê, MILENA 
TAVARES DO SACRAMENTO, corroborou com as 
percepções citadas anteriormente e disse que a equipe do 
referido banco detalhou nas apresentações, a forma 
como os gestores independentes trabalham e como 
funciona cada área em que atuam e que as trocas de 
informações na hora da tomada de decisões, permitem 
que estas sejam as mais acertivas possíveis. Afirmou que 
o banco, vai além das análises dos indicadores e 
expectativas de mercado, verificando na prática, se estes 
dados estão condizentes com a situação atual. Ao retomar 
a palavra, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, informou que no segundo dia fizeram duas 
visitas, a primeira ocorreu na REAG, que é administradora 
e gestora atual do REAG FII MULTIATIVOS 
IMOBILIÁRIOS. Disse que houve um entrave no passado 
com este ativo, que já foi objeto de sindicância, mas que o 
foco principal da visita, foi verificar se atualmente a REAG 
cumpre os critérios de boa governança e ter um panorama 
dos próximos passos para esse fundo. Disse que a 
impressão é que ainda não estão no patamar de outros 
bancos visitados, mas que a empresa cresceu muito nos 
últimos anos e que implementaram novas políticas de 
governança, o que já é possível perceber no fundo. 
Afirmou que não fizeram apresentações detalhadas, mas 
que o gestor respondeualgumas informações solicitadas 
pelo Comitê, sobre a política de governança e sobre a 
gestão de riscos e que a maior parte das informações 
estão disponíveis no site da Instituição. Explicou que o 
fundo é composto de dois ativos podres e que possui duas 
torres, sendo uma na cidade de São Bernardo do Campo, 
O Edifício Domus Coporate, além de alguns galpões e 
salas que alugam e dessa forma distribuem dividendos 
para os seus acionistas, já que é um fundo imobiliário de 
renda. Verificouque segundo as demonstrações 
financeiras auditadas do fundo  databaseo mês de 
dezembro de 2021, a banda estressada  dos fundos  está 
saindo, permanecendo alguns imóveis que foram 
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recebidos em dação de pagamento. Disse que segundo 
informações prestadas pelo gestor que recebeu o Comitê 
de Investimentos, que estes imóveis existem, que 
possuem liquidez e já estão sendo licitados para 
venda.Noticiou que o pagamento de dividendos voltou a 
acontecer desde o segundo semestre do ano de 2021 e 
que estão negociando melhorias no valor dos aluguéis. 
Informou que a maior concentração dos locatários 
estavam na área de call center, o que gerou um impacto 
muito negativo por conta da pandemia, onde a ocupação 
caiu de 85% para menos 50%. Afirmou que estão 
buscando outros segmentos, como na área hospitalar e 
de saúde e que possuem projetos para construção de um 
heliponto e aquisição de novos imóveis que devem gerar 
um aumento dareceita. O superintendente e membro 
nato, disse que a perspectiva é que o fundo apresente 
uma melhora gradual e que esse não seria o momento 
adequado para sair, considerando que o ISSM comprou o 
fundo por uma cota que hoje não consegue receber 50% 
do valor que ele está negociado em bolsa e que portanto 
não seria o momento de realizar operação de venda 
desse ativo. Informou que a auditoriado fundo é feita pela 
Price, que é uma auditoria respeitada. Na oportunidade, 
ISIS LOBO DE SOUZA, disse que a realização periódica 
de visitas técnicas são muito importantes, pois 
esclarecem sobre a situação atual destas instituições e 
dos ativos que compõem a carteira do ISSM,  trazendo 
mais informações, clareza e transparência para as ações 
do Comitê de Investimentos. Continuamente, PEDRO 
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, 
informou que o total do patrimônio líquido da REAG é de 
R$270.000.000,00 (duzentos e setenta milhões de reais) 
,sendo que as Torres correspondem a 90 % do patrimônio 
da REAG, e que R$ 237.000.000,00(duzentos e trinta e 
sete milhões de reais) são de imóveis acabados. Além 
destes ativos, possuem cotas de fundos de investimento 
com disponibilidade financeira. A cota do REAG ALPHA 
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, que é 
um fundo que eles utilizam para gerar liquidez, possui 
R$7.000.000,00 ( sete milhões de reais) e ainda  tem R$ 
9 .000 ,000 ,00  (  nove  mi lhões  de  rea is )no  
OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO 
IMOBILIÁRIO, que é um ativo que receberam em dação 
de pagamentos pela liquidação do SÃO DOMINGOS –  
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII e que 
neste fundo tem alguns outros imóveisque estão sendo 
licitados para venda. O superintendente e membro do 
nato do Comitê concluiu as considerações a respeito da 
gestora REAG , afirmando que o fundo tem demonstrado 
bons indícios de melhoria , já que está sendo bem 
auditado, que possui Comitês de risco e voltou a distribuir 
dividendos. Momento em que ACÁCIA CHAVES REIS, 
disse que foi informada por um dos gestores da REAG, 
que eles estão reinvestindo e dando andamento a 
conclusão das obras de alguns andares inacabados, 
para posterior aluguel e consequentemente gerar 
dividendos para os quotistas.  Ao retomar a palavra o 
superintendente, ressaltou que o Comitê de 
Investimentos deve manter um constante monitoramento 
desse fundo.  A visita técnica posterior, aconteceu no 
Bradesco. PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, relatou que foram bem recebidos pela 
área comercial, poder público e Assets e que 
foramprestados todos os esclarecimentos, no tocante a 

questão da governança. Noticiou que foi tratado com os 
gestores, a questão da compra de LFs no referido banco. 
Percebeu que houve uma vontade de relacionamento 
perante o ISSM, no que diz respeito a emissão das Letras 
Financeiras.Disse que o segundo ponto colocado pelo 
Bradesco foi que quanto maior o volume em LFs, melhor 
seriamas taxas, mas que o Comitê de Investimentos fará 
a cotação entre os bancos para verificar a melhor taxa 
oferecida. Esclareceu que o objetivo é diversificar o 
emissor, por conta do risconão ser soberano e sim da 
Instituição. Afirmou ser muito remoto o risco de quebra 
das Instituições que o ISSM visam contratar, justamente 
por todos os critérios estabelecidos pelo Comitê de 
investimentos para contratação de LFs. Explicou que 
dificilmente uma Instituição no segmento S1no Banco 
Central, com rainting  triplo A,quebraria e que uma 
estratégia de gestão de risco seria dividir as LFs por mais 
de um emissor e pelo prazo de dois anos. Informou que 
ao final da reunião foi oferecido um produto que chamou 
bastante atenção dos membros do Comitê, que foi o 
fundo de renda fixa ativa, que o Bradesco está lançando e 
que tem crédito privado, que é o BRADESCO CRÉDITO 
PRIVADO INFLAÇÃO, que deve ser analisado pelo 
Comitê para fins de credenciamento. O superintendente 
e membro nato, deu continuidade aos relatos e informou 
que o último dia da viagem foi dedicado a visitar o  BTG 
PACTUAL. Afirmou  que foram muito bem recebidos e 
que a apresentação institucional e de cada área do 
Banco, já havia sido feita detalhadamente em recente 
visita ao BTG. Dito isto, o superintendente e membro nato 
do Comitê,  informou que tratou com os gestores do 
Banco sobre a emissão das LFs, sobre a custódia e as 
diferenças entre LFs sênior e LFs  subordinadas em 
relação ao preço e as especificidades de cada uma  logo 
depois trataram sobre Fundos de Investimento em 
participações – FIP. O superintendente, declarou que tem 
pouco espaço para entrar nesse fundo, e que já possui 
quase 3% do PL alocado nesta estratégia, mas que ainda 
há espaço para investir, podendo chegar até 5%. 
Destacou que o BTG PACTUAL fez o FIP em quatro 
empresas e que possui o controle de todas elas. Informou 
que o BTG apresentou cases muito interessantes, que 
surpreenderam pela inovação,nível de profissionalismo 
dos gestores, além dos detalhes das operações. 
Destacou a apresentação dos produtos resilientes, termo 
bastante mencionado no banco, em que consistem em 
buscar ativos, que mesmo com uma possível crise, eles 
vão conseguir manter. Citaram dois exemplos de ativos, 
umeducacional em ensino fundamental e médio, em 
grandes escolas e um segundo ativo, que é uma empresa 
que vende etiquetas, com leitores que possibilitam 
demonstrar inúmeras informações logísticas a respeito 
de determinados produtos. Informou que a variação 
patrimonial que eles entraram superaram 40% ao ano. 
MILENA TAVARES DO SACRAMENTO, disse que a 
estratégia deles é escolher quatro empresas,com no 
máximo 25% em cada uma. Ao retomar a palavra, 
PEDRO JORGE V ILLAS  BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, frisou a importância na escolha dos 
gestores das FIPs que estas só  irão se desenvolver se 
tiverem gestores capacitados. Ressaltou que a questão 
das FIPs merecem uma análise mais aprofundada e que 
o BTG se disponibilizou pra maiores informações,as 
quais podem ser feitas por videoconferência.  Observou, 
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que tem  uma janela até maio para definir sobre esse 
produto, já que fecham a captação em junho. Sugeriu que 
este assunto voltasse a pauta em próximas reuniões e 
que apesar do percentual a ser investido em FIP seja 
pequeno, seria uma boa experiência paraaprender sobre 
novos produtos, bem como melhorar as práticas do 
Comitê de Investimentos, tendo em vista que a 
rentabilidade desses produtos tem sido muito boas. Ao 
concluir os relatos passou para o segundo item da pauta, 
b) Novos aportes na carteira do ISSM; O 
s u p e r i n t e n d e n t e e m e m b r o  n a t o  d o  
ComitêdeInvestimentos, informouque a proposta de 
encaminhamento para a primeira compra deLetras 
Financeiras  – LFs , consiste em fazer um aporte de R$ 
40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) em LFs na 
classificação Sênior – LFSN para compor a carteira do 
ISSM, numa estratégia de curto prazo, por dois anos. Na 
ocasião, o superintendente solicitou a chefe de gabinete, 
ACÁCIA CHAVES REIS, que a mesma, realizasse uma 
cotação com as seis Instituições bancáriasque o ISSM 
mantém relacionamento e que estas enviassem 
documentações que comprovem que atendemaos 
seguintes critérios:  i) Categoria S 1 no Banco Central; ii) 
rating Triple A na agência de classificação de risco S&P e 
AAA na Moody's;iii) Com taxa mínima de IPCA + 6% 
a.a.O superintendente, recomendou também que o 
Comitê segregue esse valor destinado a compra de LFs 
em até duas compras, uma na data de hoje (11/04/2022) 
e outra no prazo de uma semana, devendo o Comitê de 
Investimentos do ISSM, monitorar o fechamento e 
abertura da curva para entender o melhor momento para 
compra.E nada mais havendo passível de registro o 
superintendente e membro nato do Comitê de 
Investimentos, encerrou a reunião agradecendo a 
participação de todos e eu, JULIANA ESTELA GOMES 
DE SOUZA, na qualidade de secretária designada pela 

Portaria nº 46/2022, de 24 de março de 2022, lavrei a 
presente ata que vai por mim e pelos demais assinada.

CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS
PRESIDENTE /GESTOR DE RECURSOS

MEMBRO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

SUPERINTENDENTE/ MEMBRO NATO

DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES
MEMBRO

DIEGO SILVA
MEMBRO-SUPLENTE

ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA
DIRETOR FINANCEIRO ADMINISTRATIVO/ MEMBRO 

NATO

ACÁCIA CHAVES REIS
CHEFE DE GABINETE - CONVIDADA

MILENA TAVARES DO SACRAMENTO
MEMBRO

ISIS LOBO DE SOUZA
ASSESSORA ESPECIAL I - CONVIDADA

JULIANA ESTELA GOMES DE SOUZA
SECRETÁRIA
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