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I - possua autorização do proprietário do domínio;
II - seja legalmente habilitado e apresente os 
documentos;
III  - detenha o título de posse;
IV - detenha a inscrição imobiliária da Secretaria 
Municipal da Fazenda nominal há mais de 5 (cinco) anos 
e não estejam enquadrados nos casos mencionados nas 
alíneas a, b e c deste Artigo.

Art. 3º - Será permitida a utilização do endereço 
residencial como sede ou escritório administrativo de 
empresas cujos CNAE's constem no ANEXO ÚNICO 
desta Lei, desde que atendidos os critérios descritos, 
sendo vedadas as seguintes situações:

a. que o imóvel sirva para estoque de mercadorias;
b. gerar circulação/recepção de pessoas/clientes no 
mesmo;
c. a instalação de publicidade no imóvel;
d. o exercício de atividades poluentes que envolvam 
armazenagem de produtos químicos, inflamáveis, 
combustíveis, explosivos, que causem prejuízos e riscos 
ao meio ambiente e incômodo à vizinhança;
e. a inscrição de atividades de uso industrial, ressalvadas 
as ocasiões indicadas neste artigo;

Parágrafo Único - As condicionantes para o exercício 
das atividades permitidas em unidades residenciais, 
serão indicadas na Viabilidade do Sistema REGIN, pelos 
órgãos municipais inseridos nas análises das respectivas 
solicitações, exceto para Microempreendedores 
Individuais (MEI).

Art. 4º - Os documentos necessários para obtenção do 
alvará de funcionamento em unidades residenciais, 
permanecem os mesmos publicizados pela SEDUR e 
pela SEFAZ através do portal na internet das referidas 
secretarias ou qualquer outro meio oficial de interação 
com a população.

Parágrafo Único - O Microempreendedor Individual 
(MEI) que exercer a atividade em unidade residencial 
deverá estar cadastrado no Portal do Empreendedor do 
Micro Empresário Individual.

Art. 5º - Será permitida a duplicidade de endereço 
apenas nas ocasiões nas quais as empresas ocupantes 
de uma mesma unidade pertençam a um mesmo 
proprietário, ou quando pertencentes a sócios em 
comum.

Art. 6º - O Alvará de Funcionamento em unidade 
residencial poderá ser cassado, caso:

 

LEI Nº 1743/2022
DE 31 DE MAIO DE 2022

Dispõe sobre a autorização para que o 
Microempreendedor Individual (MEI), 
Microempresas, Empresas de Pequeno 
P o r t e ,  p r o f i s s i o n a i s  l i b e r a i s  e  
profissionais autônomos funcionem nas  
unidades residenciais de seus titulares ou 
sócios no Município de Camaçari e dá 
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER 
que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º - Para efeito desta Lei, será considerado o Alvará de 
Funcionamento de uma empresa em uma unidade 
residencial, o imóvel cuja características residenciais não 
sejam alteradas e o endereço da mesma sirva apenas para 
efeito de domicilio fiscal e atividades administrativas 
conforme restrições definidas no artigo 3º.

Art. 2º - O Microempreendedor Individual (MEI), as 
Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, além 
dos profissionais liberais e dos profissionais autônomos, 
podem estabelecer-se e funcionar na unidade residencial 
de seus titulares ou sócios desde que:

a) a mesma não esteja situada em áreas ou zonas de 
preservação ambiental, salvo quando apresentado habite-
se ou documento equivalente, expedido pela secretaria 
competente;
b) a mesma não ocupe faixa ou áreas non aedificandi;
c) o grau de risco de todas as atividades sejam 
classificados como baixo, nos termos do Decreto 
Municipal nº 7.041/2019, ou qualquer outro que venha a 
substituí-lo;
d) o grau de impacto ambiental de todas as atividades 
sejam classificados como insignificantes, conforme 
estabelece legislação ambiental vigente.

Parágrafo Único. Para fins exclusivos desta Lei, terão 
tratamento equivalente ao do proprietário do imóvel, o 
possuidor, bem como seu sucessor, que, a qualquer título, 
tenha o exercício pleno do direito de residir no imóvel, 
objeto do licenciamento, desde que atenda a pelo menos 
um dos seguintes requisitos:
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a) a atividade contrariar as normas de higiene, saúde, 
segurança, trânsito e outras de ordem pública;
b) forem infringidas disposições relativas ao controle da 
poluição ou causar incômodos à vizinhança ou danos e 
prejuízos ao meio ambiente;
c) comprovadamente o imóvel não for utilizado como 
unidade residencial pelo titular ou sócio da empresa;
d) no local for exercida atividade não permitida e/ou 
diversa daquela para qual tenha sido concedida a 
autorização;
e) ficar demonstrada a falsidade ou a inexatidão de 
qualquer documento, declaração anexada ao processo 
de análise ou informação prestada pelo requerente.

A r t .  7 º  -  O s  i m ó v e i s  o c u p a d o s  p e l o s  
Microempreendedores Individuais, Microempresas ou 
empresas de Pequeno Porte, além dos profissionais 
liberais e dos profissionais autônomos, serão 
considerados residenciais para efeito de lançamento e 
cobrança de Impostos sobre a Propriedade e Territorial 
Urbano - IPTU enquanto o imóvel for utilizado como 
unidade residencial pelo proprietário da empresa ou 
sócio administrador.

Art. 8º - As empresas que se estabelecerem na unidade 
residencial de seus proprietários ou sócios 
administradores, autorizarão as diligências fiscais que se 
fizerem necessárias ao adequado exercício do poder de 
polícia.

Paragrafo Único: O órgão municipal responsável pela 
fiscalização de uso do solo fiscalizará a fiel execução das 
normas estabelecidas nesta Lei, competindo-lhe, 
inclusive, apurar eventuais infrações e aplicar as 
penalidades fiscais cabíveis, quando for necessário.

Art. 9º - A emissão do Alvará de Funcionamento não 
dispensa o empresário ou a pessoa jurídica de observar 
as normas contidas no PDDU, no que lhes forem 
aplicáveis, e não exime o contribuinte de promover a sua 
regularização perante os demais órgãos competentes, 
assim como nos órgãos fiscalizadores do exercício 
profissional, se exigido.

Art. 10 - Os estabelecimentos enquadrados na condição 
de Escritório Administrativo em unidades residenciais 
deverão:

I. Manter o Alvará de Funcionamento visível no local, 
para apresentação aos órgãos fiscalizadores;

II. Manter cópias dos atos constitutivos e do Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa, para 
apresentação aos órgãos fiscalizadores;

III. Comunicar ao setor competente da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, Secretaria da Fazenda – SEFAZ, 
no prazo de até 30 (trinta) dias, qualquer alteração nos 
dados da empresa, que possa vir a influenciar na 
arrecadação ou fiscalização de suas atividades.

Art. 11 - O requerente é responsável civil e 
administrativamente pela veracidade das informações 
prestadas ao Município e perante terceiros no ato de 
licenciamento na modalidade proposta dessa lei.

Art. 12 - O Poder Executivo Municipal regulamentará 
esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da 
sua publicação.

Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 31 DE MAIO DE 
2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

ANEXO ÚNICO

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Terça-feira
31 de Maio de 2022 - Ano XIX
Nº 1920 - Pagina. 02 de 23



Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Terça-feira
31 de Maio de 2022 - Ano XIX

Nº 1920 - Pagina. 03 de 23



DECRETO

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO 

LEI Nº 1742/2022
DE 23 DE MAIO DE 2022

Dispõe sobre denominação de praça 
pública localizada no bairro Mangueiral, 
município de Camaçari.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAZ 
SABER que a Câmara de Vereadores aprova e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica denominada “Praça Pedro Tudão”, a praça 
pública localizada na Rua do Mangueiral, bairro 
Mangueiral, Camaçari, Bahia, CEP 42.803-612.

Art. 2º - O Município, através do Poder Executivo, deverá 
providenciar o  emplacamento da Praça, conforme 
supramencionado.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 23 DE MAIO DE 
2022.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 
PREFEITO

DECRETO Nº 7765/2022
DE 31 DE MAIO DE 2022

Cria Comissão de Avaliação de Títulos 
do Processo Seletivo Simplificado 
para contratação de pessoal, por 
tempo determinado em Regime 
Especial de Direito Administrativo – 
REDA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, visando à 
contratação temporária de excepcional interesse público 
de profissionais para desempenhar atividades no âmbito 
da Secretaria Municipal da Saúde – SESAU/Atenção 
Primária à Saúde – APS, na Estratégia de Saúde da 
Família, 

DECRETA

Art. 1º - Fica constituída a Comissão de Avaliação de 
Títulos do Processo Seletivo Simplificado para 
contratação de pessoal, por tempo determinado em 
Regime Especial de Direito Administrativo – REDA, com 
a seguinte composição.

Titulares: 

I - Ana Barbara Gifone de Carvalho, matrícula nº. 61615;
II - Analia Regina Cardoso Lima, matrícula nº. 834546;
III - Lais Torres Saraiva Vasconcelos, matrícula nº. 
63581;
IV - Taize Caliandra Cunha de Jesus Souza, matrícula nº. 
60666;
V - Genivia de Jesus Santos, matrícula nº. 834113;
VI - Erlaine do Carmo Santos, matrícula nº. 832753;
VII - Suzana da Silva, matrícula nº. 834997; e 
VIII - Israel de Souza do Amor Divino, matrícula nº. 
832771.

Suplentes: 

I - Fernanda Capinan Cerqueira dos Prazeres, matrícula 
nº. 62406;
II - Clecia de Carvalho Fabiano, matrícula nº. 62385;
III - Luciana Maria de Santana Benicio, matrícula nº. 
60667; e
IV - Paulo Eduardo Mascarenhas, matrícula nº. 64133.

Art. 2º - Fica constituída a Comissão de Avaliação de 
Afrodescendentes do Processo Seletivo Simplificado 
para contratação de pessoal, por tempo determinado em 
Regime Especial de Direito Administrativo – REDA, com 
a seguinte composição:

Titulares: 

I - Josana Teresinha dos Santos Marques, matrícula nº. 
61362;
II - José Anísio Severino Filho, matrícula nº. 60695;
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III - Edinailton Dias Vieira, matrícula nº.  832933;
IV - Carlos Santos da Silva, matrícula nº.  832855; e
V - Maria Do Socorro Costa Pinto, matrícula nº.  62994.

Suplente:

I – Fabiola Neres Alves da Mota, matrícula nº.  61642.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições contrárias.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 31 DE MAIO DE 
2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

MENSAGEM DE VETO TOTAL  Nº 028/2022
DE 30 DE MAIO DE 2022

À
Câmara Municipal de Camaçari – CMC
Presidência da Câmara
Excelentíssimo Senhor Vereador
Ednaldo Gomes Júnior Borges
Presidente da Câmara de Vereadores de Camaçari

Exmo. Senhor,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do §2º, do 
art. 74 da Lei Orgânica do Município de Camaçari, 
DECIDI VETAR TOTALMENTE o Projeto de Lei nº. 
067/2022 que “institui a obrigatoriedade dos 
estabelecimentos públicos e privados de ensino ou 
recreação infantil, realizarem capacitação interna do seu 
corpo docente e funcional em noções básicas de 
primeiros socorros”.

O Projeto de Lei nº. 067/2022 foi submetido à 
Procuradoria Geral do Município, através do processo nº 
00298.05.01.817.2022, para emissão de parecer jurídico 
quanto à legalidade da referida proposição.

Através do parecer jurídico nº 629/2022, em anexo, a 
Procuradoria Geral do Município recomendou o veto 
total, com motivos expostos nos itens II e III do referido 
parecer.

	
Sendo assim, decido acolher a recomendação da 
Procuradoria e vetar totalmente o Projeto de Lei nº 
067/2022.

Essas, Senhor Presidente, são as razões que me 
levaram a vetar totalmente o Projeto de Lei n.º 067/2022, 
as quais ora submeto à elevada apreciação dos 
Senhores Membros do Câmara Municipal de Camaçari.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 30 DE MAIO DE 
2022.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 
PREFEITO

MENSAGEM DE VETO TOTAL Nº 029/2022
DE 30 DE MAIO DE 2022

À
Câmara Municipal de Camaçari – CMC
Presidência da Câmara
Excelentíssimo Senhor Vereador
Ednaldo Gomes Júnior Borges
Presidente da Câmara de Vereadores de Camaçari

Exmo. Senhor,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do §2º, do 
art. 74 da Lei Orgânica do Município de Camaçari, 
DECIDI VETAR TOTALMENTE o Projeto de Lei nº. 
002/2022 que “dispõe sobre a inclusão de conceitos de 
Direitos Humanos na rede municipal de ensino de 
Camaçari”.

O Projeto de Lei nº. 002/2022 foi submetido à 
Procuradoria Geral do Município, através do processo nº 
00296.05.01.817.2022, para emissão de parecer jurídico 
quanto à legalidade da referida proposição.

Através do parecer jurídico nº 624/2022, em anexo, a 
Procuradoria Geral do Município recomendou o veto 
total, com motivos expostos nos itens 9. ao 20. do referido 
parecer.

	
Sendo assim, decido acolher a recomendação da 
Procuradoria e vetar totalmente o Projeto de Lei nº 
002/2022.

Essas, Senhor Presidente, são as razões que me 
levaram a vetar totalmente o Projeto de Lei n.º 002/2022, 
as quais ora submeto à elevada apreciação dos 
Senhores Membros do Câmara Municipal de Camaçari.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 30 DE MAIO DE 
2022.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 
PREFEITO
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PORTARIA Nº 0453/2022
DE 20 DE MAIO DE 2022

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

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

00848.11.02.904.2020,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) JAQUELINE DANTAS 

SAMPAIO, matricula nº 63922, lotado (a) na Secretaria da 
Educação - SEDUC, ocupante de cargo de provimento 

efetivo/estatutário de PROFESSOR de NÍVEL I para 

NÍVEL I I,com data retroativa a1 8 DE MARÇO DE 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 20 DE MAIO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 0454/2022
DE 20 DE MAIO DE 2022

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

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

00731.11.02.904.2019,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a)  MARIA DILZA DE 

JESUS, matricula nº 8141, lotado (a) na Secretaria da 
Educação - SEDUC, ocupante de cargo de provimento 

efetivo/estatutário de PROFESSOR de NÍVEL I para 

NÍVEL I I, com data retroativa a 2 5 DE MARÇO DE 2019.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 20 DE MAIO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 0455/2022
DE 20 DE MAIO DE 2022

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

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

00980.11.02.904.2022,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) NEUCASTLE LIMA DO 

ROSARIO, matricula nº 62583, lotado (a) na Secretaria da 
Saúde - SESAU, ocupante de cargo de provimento 

efetivo/estatutário de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

de NÍVEL I para NÍVEL II, com data retroativa a 02 DE 
MAIO DE 2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 20 DE MAIO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Terça-feira
31 de Maio de 2022 - Ano XIX
Nº 1920 - Pagina. 06 de 23

S
E

C
A

D

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO



PORTARIA Nº 00456/2022
DE 20 DE MAIO DE 2022

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

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

00556.11.02.904.2020,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a)  NIVEA MARIA FALCAO 

DA SILVA, matricula nº 9001, lotado (a) na Secretaria da 

Educação - SEDUC, de  PROFESSOR NÍVEL 

ESPECIAL I,  para  PROFESSOR NÍVEL I, com data 

retroativa a 0 3 DE MARÇO DE 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 20 DE MAIO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 0457/2022
DE 23 DE MAIO DE 2022

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

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

01756.11.02.904.2020,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) ANTONIO DE JESUS 
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SANTOS, matricula nº 60566, lotado (a) na Secretaria da 
Educação - SEDUC, ocupante de cargo de provimento 

efetivo/estatutário de PROFESSOR de NÍVEL I para 

NÍVEL III, com data retroativa a 13 DE AGOSTO DE 
2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 23 DE MAIO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 0458/2022
DE 23 DE MAIO DE 2022

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

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

01948.11.02.904.2020,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) RAFAELA CALMON 

SANTOS, matricula nº 63905, lotado (a) na Secretaria da 
Educação - SEDUC, ocupante de cargo de provimento 

efetivo/estatutário de PROFESSOR de NÍVEL I para 

NÍVEL  II, com data retroativa a  28 DE AGOSTO DE 
2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 23 DE MAIO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 0459/2022
DE 23 DE MAIO DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 



Municipal nº 874 de 04 de abril de 2008,Lei Municipal nº 
873 de 04 de abril de 2008 que dispõe sobre o plano de 
carreira, cargos e vencimentos dos servidores públicos 
do quadro de provimento efetivo da administração direta 
e magistério do município de Camaçari e Decreto 
Municipal nº 4742 de 09 de abril de 2009, que 
regulamenta a promoção funcional e,

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

01985.11.02.904.2020,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) MARINEIDE RIBEIRO DE 

SANTANA XAVIER, matricula nº 828994, lotado (a) na 

Secretaria da Educação - SEDUC, ocupante de cargo de 

provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR de 

NÍVEL I para NÍVEL II, com data retroativa a 31 DE 
AGOSTO DE 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 23 DE MAIO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 465/2022
DE 23 DE MAIO DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 
Municipal nº 1370/2015 de 17 de março de 2015 e Lei 
Municipal nº 1374/2015 de 17 de abril de 2015, que 
estabelece as condições e critérios para Gratificação de 
Estímulo à Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional 
dos Servidores do Magistério e,

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

00804.11.02.923.2020,

RESOLVE

CONCEDER o (a) servidor (a) ROBSON SILVA DE 

SOUSA, matricula nº 61057, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de  PROFESSOR NIVEL 
II, lotado (a) na Secretaria da Educação – SEDUC a 
Grat i f icação de Est ímulo à Qual i f icação e 
Aperfeiçoamento Profissional, incidente sobre o salário 

base no equivalente a 9%, a partir de 16 de março de 
2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 23 DE MAIO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 468/2022
DE 23 DE MAIO DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 
Municipal nº 1370/2015 de 17 de março de 2015 e Lei 
Municipal nº 1374/2015 de 17 de abril de 2015, que 
estabelece as condições e critérios para Gratificação de 
Estímulo à Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional 
dos Servidores do Magistério e,

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

00238.11.02.923.2021,

RESOLVE

CONCEDER o (a) servidor (a) CLAUDIO DA SILVA 

CONCEICAO, matricula nº 830338, ocupante do cargo 

de provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR 
NIVEL I, lotado (a) na Secretaria da Educação – SEDUC 
a Gratificação de Estímulo à Qualificação e 
Aperfeiçoamento Profissional, incidente sobre o salário 

base no equivalente a 3%, a partir de 01 de março de 
2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 23 DE MAIO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 469/2022
DE 23 DE MAIO DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 
Municipal nº 1370/2015 de 17 de março de 2015 e Lei 
Municipal nº 1374/2015 de 17 de abril de 2015, que 
estabelece as condições e critérios para Gratificação de 
Estímulo à Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional 
dos Servidores do Magistério e,

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

00254.11.02.923.2021,
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RESOLVE

CONCEDER o (a) servidor (a) MILENA MEDRADO DA 

SILVA, matricula nº 830333, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR NIVEL I, 
lotado (a) na Secretaria da Educação – SEDUC a 
Grat i f icação de Est ímulo à Qual i f icação e 
Aperfeiçoamento Profissional, incidente sobre o salário 

base no equivalente a 9%, a partir de 02 de março de 
2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 23 DE MAIO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 0523/2022
DE 19 DE MAIO DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, 
Lei Municipal nº 1522 de 28 de dezembro de 2017, 
Parecer Normativo nº 003/2017, Lei Municipal nº 
1601/2019 de 18 de novembro de 2019 e Lei Municipal nº 
1624/2020 de 27 de abril de 2020,              

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 947/2022,

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) LUCIO RABELLO 

CERQUEIRA, matricula 62745, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de Médico, lotado (a) na 

Secretaria da Saúde - SESAU, Licença Prêmio pelo 
período de 03 (três) meses referente ao quinquênio 

aquisitivo de 01/04/2017 a 31/03/2022, a partir de 01 de 
junho de 2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM19 DE MAIO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

Resultado Final do Processo Seletivo 
Simplificado para Contratação por 
Tempo Determinado de Profissionais 
da Área da Educação , realizado pela 
Prefeitura Municipal de Camaçari-BA.

A Secretária Municipal de Educação do município de 
Camaçari, no uso de suas atribuições legais, e nos 
termos do Edital nº 01/2022, torna público e homologa o 
RESULTADO FINAL do Processo Seletivo Simplificado 
para Contratação por Tempo Determinado de 
Profissionais da Área da Educação, de acordo com a 
ordem de aprovação e classificação obtida, na forma 
indicada no Edital nº 01/2022, redivulgado em 
25/05/2022, no site da Fundação CEFETBAHIA: 

www.fundacaocefetbahia.org.br/camacari/2022/seleca
o_camacari.asp.

Nota:
Todas as publicações após a homologação do resultado 
serão  d ivu lgadas  no  endereço  e le t rôn ico :  

https://www.camacari.ba.gov.br/arquivos/diario-
oficial/.
Os candidatos serão convocados através da publicação 
das convocações no Diário Oficial do Município de 
Camaçari, sendo de inteira responsabilidade do 
candidato o acompanhamento     dos editais de 
convocação que serão publicados.

Camaçari-BA, 26 de maio de 2022.

NEURILENE MARTINS RIBEIRO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 07/2022
DE 27  DE MAIO DE 2022

	 	 	 	 	 	
Dispõe sobre a composição da 
Comissão de análise sistemática do 
Benefício do auxílio Aluguel.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
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atribuições legais, conferidas pelo artigo 1º, daLei 951, de 
13 de fevereiro de 2009,  

RESOLVE

Art. 1° - Designar os servidores para composição da 
Comissão de Análise Sistemática do Benefício do Auxílio 
Aluguel disposto no Artigo 3º,§5º  da Portaria de nº 
06/2022.

● Jessica Carla Pinheiro Ribeiro- Matrícula 832847
● Alonso Teles Andrade – Matrícula 834223 
● Iracema Pereira Bernardo Costa – Matrícula 60876

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 27 DE MAIO DE 2022.

RENOILDES SANTOS OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

CIDADANIA

RESOLUÇÃO Nº 25/2022
DE 26 DE MAIO DE 2022

Dispõe sobre a reforma Regimento 
Interno do Conselho Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional de 
Camaçari - COMSEA.

O CONSELHOMUNICIPAL DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE CAMAÇARI - 
COMSEA, no uso da atribuição que lhe é conferida pela 
Lei Municipal nº 678 de 27 de junho de 2005, alterada 
pela Lei Municipal nº 1.647 de 23 de dezembro de 2020.

RESOLVE

Art. 1º - Aprovar Reforma do Regimento Interno do 
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional de Camaçari - COMSEA, na forma do Anexo 
Único que integra esta Resolução.

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 

REGIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL DE CAMAÇARI - COMSEA

CAPÍTULO I
DAS FINALIDADES E COMPETÊNCIAS

Art. 1º - O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional de Camaçari - COMSEA, instituído pela Lei 
Municipal nº 678 de 27 de junho de 2005, alterada pela 
Lei Municipal nº 1.647 de 23 de dezembro de 2020 é 
órgão colegiado tem carater consultivo, constituindo-se 
em espaço de articulação entre governo municipal, 
vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Cidadania - SEDES, e a sociedade civil para formular as 
diretrizes da política de segurança alimentar e 
nutricional, no municipio, e o direito humano à 
alimentação adequada e saudável e a soberania 
alimentar.

Art. 2º - Compete ao COMSEA:

I. Convocar a Conferência Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional, bem como definir seus 
parâmetros de composição,  organização e 
funcionamento, por meio de regimento próprio;
II. Apreciar e aprovar a Política e o Plano Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional elaborado por este 
Conselho e pela Gestão Municipal;

III. Articular, acompanhar e monitorar, em regime de 
colaboração com a gestão municipal, a implementação e 
a convergência de ações inerentes à Política e ao Plano 
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;

IV. Instituir mecanismos permanentes de articulação com 
órgãos e entidades congêneres de Segurança Alimentar 
e Nutricional no município e territórios de identidade, com 
a finalidade de promover o diálogo e a convergência das 
ações que integram o Sistema Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional;

V. Mobilizar e apoiar entidades da sociedade civil na 
discussão e na implementação de ações públicas de 
Segurança Alimentar e Nutricional;

VI. Instituir mecanismos de formação e capacitação 
permanente dos conselheiros e observadores que 
integram o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional de Camaçari – COMSEA;

VII. Promover campanhas de conscientização da opinião 
pública sobre o direito humano à alimentação adequada 
e saudável, democratizando as informações inerentes à 
Segurança Alimentar e Nutricional;

VIII. Elaborar seu regimento interno, bem como propor 
suas alterações;

IX. Eleger a mesa diretora, assegurando a presidência 
dentre os representantes da Sociedade Civil; 

X. Apoiar a atuação integrada dos órgãos 
governamentais e das organizações da sociedade civil 
envolvidas nas ações voltadas à Segurança Alimentar e 
Nutricional;

XI. Criar instâncias para acompanhamento permanente 
de temas fundamentais na área de Segurança Alimentar 
e Nutricional;
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XII. Efetivar o controle social da Política Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional, através do 
acompanhamento, articulação e monitoramento das 
ações destinadas a assegurar o direito humano à 
alimentação adequada e saudável;

XIII. Exercer outras atividades correlatas à Segurança 
Alimentar e Nutricional.

Parágrafo único - O Conselho Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional de Camaçari - COMSEA deve 
integrar o Sistema Municipal, Estadual de Segurança 
Alimentar e Nutricional.

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO

Art. 3º - O COMSEA é constituído atraves de Decreto 
Municipal contendo a indicação dos conselheiros e 
suplentes, governamentais e da sociedade civil, com 
indicação das respectivas entidades, sendo 05 (cinco) 
representantes governamentais com titulares e 
suplentes e sendo 06 (seis) representantes da sociedade 
civil com titulares e suplentes.

§ 1º - A representação governamental será exercida 
pelos membros das secretarias seguintes:

I. SEDES: Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Cidadania;
II. SEDAP: Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura 
e Pesca;
III. SEDUC: Secretaria de Educação;
IV. SESAU: Secretaria de Saúde;
V. SEDEC: Secretaria de Desenvolvimento Economico

§ 2º - Os representantes da sociedade civil serão 
escolhidos conforme critérios de indicação aprovados no 
Decreto Municipal:

I. Movimentos Populares Organizados;
II. Instituições Religiosas;
III. Associações Comunitárias;
IV. Associações de Agricultores Rurais;
V. Entidades que Desenvolvam Políticas Sociais;
VI. Associações Vinculadas à Iniciativa Privada

§ 3º - Poderão participar do COMSEA, na qualidade de 
observadores, representantes de Conselhos de áreas 
afins, no âmbito municipal, estadual, e de organismos 
nacionais, indicados pelos titulares das respectivas 
instituições, por proposição de qualquer dos membros do 
COMSEA e após aprovação do Plenário.

§ 4º - Os membros representantes da sociedade civil 
serão eleitos pelo COMSEA no seguimento indicado pela 
instituição no ato da inscrição. Estes não serão 
remunerados, sendo, considerado como relevante 
serviço público;

Art. 4º - Os representantes da sociedade civil, titulares e 
suplentes, bem como os suplentes da representação 
governamental, serão nomeados pelo Prefeito do 
Município de Camaçari.

Art. 5º - Os representantes da sociedade civil têm 
mandato de 02 (dois) anos, contados da respectiva 
posse, permitida duas reconduções consecutivas.

Art. 6º - O Conselho será presidido por um de seus 
membros, representante da sociedade civil, indicado 
pelo plenário do colegiado, na forma regimental, 
empossado pelo Prefeito do Municipio de Camaçari e 
terá como Vice Presidente representante do Poder 
Público.

Art. 7º- O COMSEA, previamente ao término do mandato 
dos conselheiros representantes da sociedade civil, 
constituirá comissão eleitoral, composta por 05 (cinco) 
membros, dos quais 03 (três) serão representantes da 
sociedade civil, incluído o Presidente do Conselho, e 02 
(dois) serão representantes do Governo.

Parágrafo único - Cabe à comissão eleitoral a condução 
do processo de escolha dos conselheiros representantes 
da sociedade civil, observados os critérios de 
representação deliberados pelo Decreto Municipal.

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 8º - O COMSEA tem a seguinte organização: 
I. Presidência;
II. Vice-Presidência;
III. Secretaria Executiva;
IV. Plenário;
V. Câmaras Temáticas

Seção I

Da Presidência 
Art. 9º - À Presidência compete:
I. Convocar, presidir e coordenar as reuniões ordinárias e 
extraordinárias do Conselho;
II. Zelar pelo cumprimento das deliberações do 
Conselho;
III. Representar externamente o Conselho;
IV. Manter interlocução permanente com a gestão 
municipal;
V. Propor e instalar Comissões Temáticas e Grupos de 
Trabalho, designando o coordenador e os demais 
membros, bem como estabelecendo prazo para 
apresentação dos trabalhos, conforme deliberado pelo 
Plenário;
VI. Exercer nas reuniões do Conselho o voto desempate;
VII. Exercer outras atribuições que lhe forem designadas 
pelo Conselho;

Seção II

Da Vice-Presidência
Art. 10 - À Vice-Presidência compete:

I. Na ausência do presidente, convocar, presidir e 
coordenar as reuniões ordinárias e extraordinárias do 
Conselho;
II. Zelar pelo cumprimento das deliberações do 
Conselho;
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III. Na ausência do presidente representar interno e 
externamente o Conselho;
IV. Na ausência do presidente propor e instalar 
Comissões Temáticas e Grupos de Trabalho, designando 
o coordenador e os demais membros, bem como 
estabelecendo prazo para apresentação dos trabalhos, 
conforme deliberado pelo Plenário;
V. Exercer nas reuniões do Conselho o voto de 
desempate na ausência do Presidente;
VI. Exercer outras atribuições que lhe forem designadas 
pelo Conselho;
VII. Em vacância do cargo de Presidente caberá a vice 
presidência convocar eleição da presidência entre os 
representantes da Sociedade Civil.

Seção III

Da Secretaria Executiva 
Art. 11 - Compete à Secretária Executiva
I. Promover o preparo e a expedição da correspondência 
do Conselho;
II. Executar as atividades de apoio técnico e 
administrativo do Conselho;
III. Zelar pela manutenção e ordem dos serviços, 
documentos e arquivos do COMSEA;
IV. Promover a publicação de resoluções, ordens de 
serviço e expedientes de deliberação do Plenário;
V. Expedir comunicação aos integrantes do COMSEA, 
com pauta prévia, para reuniões plenárias, com 
antecedência mínima de 72 horas;
VI. Promover o registro, expedição, controle e guarda de 
processos e documentos do COMSEA;
VII. Preparar os elementos necessários à confecção de 
relatórios das atividades do COMSEA;
VIII. Redigir a Ata e demais registros das reuniões do 
COMSEA;
IX. Providenciar serviço de arquivo e publicação;
X. Registrar a frequência dos membros do Conselho;
XI. Elaborar relatório das atividades e submeter ao 
Presidente do Conselho;
XII. Prestar esclarecimentos solicitados por membros do 
Conselho;
XIII. Executar outras tarefas determinadas pelo 
Presidente do Conselho;
XIV. Orientar a Sociedade Civil quanto ao processo de 
inscrição no COMSEA.

§ 1º - A Secretaria Executiva funcionará em espaço físico 
específico, adequado para suas funções, e contará com 
servidores, equipamentos e infraestrutura que 
respondam às necessidades operacionais do COMSEA.

§ 2º - O quadro de pessoal da Secretaria Executiva, 
observadas as disposições normativas vigentes, será 
composto do quantitativo de servidores necessários para 
responder às necessidades operacionais, técnicas, 
administrativas e de assessoria do COMSEA.

§ 3º -  A manutenção e custeio do COMSEA será de 
responasabilidade da Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Cidadania – SEDES.

Seção IV

Do Plenário
Art. 12 – Compete, privativamente ao Plenário, além 
das competências definidas no Art. 2º deste 
Regimento:
I. Propor, discutir,aprovar e votar as matérias pertinentes 
ao COMSEA;
II. Reunir-se, ordinariamente ou extraordinariamente, 
conforme convocação;
III. Aprovar o regimento do COMSEA, bem como propor 
alterações;
IV. Indicar Conselheiros para composição das Câmaras 
Temáticas e Grupos de Trabalho;
V. Estruturar e aprovar o Planejamento Estratégico do 
COMSEA e acompanhar a sua execução.

Seção V

Das Câmaras Temáticas
Art. 13 - O COMSEA contará com Câmaras Temáticas, 
designadas pelo Plenário, para assessorar o Conselho 
nas matérias de sua competência.

§ 1º - O Presidente do COMSEA, com a aprovação do 
Plenário, designará conselheiros para compor Câmaras 
Temáticas, observada a mesma proporcionalidade da 
sua composição, cujas funções são definidas neste 
Regimento Interno.

§ 2º - O COMSEA poderá criar Grupos de Trabalho, de 
caráter temporário, mediante decisão do Plenário, com 
participação de Conselheiros e técnicos governamentais 
e não governamentais, com vistas a elaborar propostas 
sobre matérias específicas.

§ 3º - As Câmaras Temáticas e os Grupos de Trabalho 
poderão convidar representantes de entidades da 
sociedade civil, de órgãos e entidades públicas ou 
privadas, além de especialidades técnicas relacionadas 
aos temas em estudo.

§ 4º - As Câmaras Temáticas e os Grupos de Trabalho 
serão dirigidas por um Coordenador e contarão, ainda, 
com um Secretário, um deles escolhido dentre os 
representantes da sociedade civil e o outro dentre os 
representantes do poder público.

Art. 14 - Compete às Câmaras Temáticas e aos Grupos 
de Trabalho:

I. Assessorar a Plenária do COMSEA, visando 
aprofundar a análise das matérias submetidas ao 
Conselho;
II. Discutir, opinar e fazer proposições sobre a temática;
III. Elaborar pareceres, estudos e relatórios a serem 
apreciados e aprovados no Plenário, relativos às 
matérias de sua competência e de relevância para as 
políticas de Segurança Alimentar e Nutricional, bem 
como sobre temas específicos, por delegação do 
Plenário.

Parágrafo único - As Câmaras Temáticas serão 
compostas por Conselheiros do COMSEA, cabendo ao 
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Plenário definir em Resolução as suas respectivas áreas 
de atuação.

Art. 15 - O COMSEA poderá criar Grupos de Trabalho, de 
caráter temporário, com recomendação ou referendo do 
Plenário, sempre que houver questões que tenham um 
objetivo específico, bem como para elaborar propostas de 
Resoluções a serem posteriormente submetidas ao 
Plenário.
Parágrafo único - Os grupos de trabalho de que trata o 
caput deste artigo deverão ter em sua composição, 
representantes do poder público e da sociedade civil, e 
prazo determinado para apresentação de suas 
conclusões.

CAPÍTULO IV
DO FUNCIONAMENTO

Art. 16 - O Plenário reunir-se-á de forma ordinária, 
Mensalmente,  por convocação do seu Presidente, ou 
extraordinariamente, por convocação do Presidente ou de 
1/5 (um quinto) de seus membros.

§ 1º- O quorum mínimo exigido para a realização de 
reunião do COMSEA é da maioria absoluta dos 
Conselheiros em primeira chamada.

§ 2º- Não havendo quorum para instalação da reunião, 
aguardar-se-á 30 (trinta) minutos, quando se fará a 
segunda chamada e iniciar-se-ão os trabalhos desde que 
presentes 1/3 (um terço) dos membros do Conselho, 
notificando-se os conselheiros ausentes.

§ 3º- O quorum mínimo para deliberações do COMSEA, 
quando referentes a sua rotina de funcionamento e 
mudança de regimento, será de maioria simples.

§ 4º - Para deliberações atinentes aos objetivos 
estratégicos do Conselho, suas competências e 
atribuições e proposições apresentadas pelas Câmaras 
Temáticas, o quorum mínimo exigido é de maioria simples 
de seus membros.

Art. 17- As matérias debatidas e aprovadas pelo COMSEA 
serão apresentadas na forma de resolução, parecer ou 
exposição de motivos.

Paragrafo único - As decisões são tomadas por maioria 
simples, de forma aberta, observando o quorum mínimo de 
metade e mais um de seus Conselheiros.

Art. 18- O Plenário do Conselho procurará decidir por 
consenso, e as suas deliberações serão denominadas 
"Resoluções”.

Art. 19 - As reuniões do Plenário serão dirigidas por seu 
Presidente.

Parágrafo único - Em caso de ausência, o Presidente do 
Conselho será substituído pelo Vice-presidente e este na 
ausência pela Secretária Execultiva e, na ausência deste 
último, a reunião será dirigida por membro do Conselho, 
escolhido peloPlenário.

Art. 20 - A ausência às reuniões plenárias deve ser 
justificada em comunicação por escrito, à Secretaria 
Executiva, com antecedência de, no mínimo, 03 (três) 
dias, ou 03 (três) dias posteriores à sessão, se 
imprevisível for a falta.

Art. 21- As matérias constantes da ordem do dia para a 
deliberação do COMSEA devem ser apresentadas e 
agendadas previamente pelos Conselheiros, 
individualmente, ou pelas Câmaras Temáticas ou Grupos 
de Trabalho previamente designados para apreciar a 
matéria respectiva, com antecedência de 5 (cinco) dias 
para a realização da reunião.

Art. 22 -As matérias que necessitarem ser submetidas ao 
Plenário devem ser discutidas previamente nas Câmaras 
Temáticas e somente de forma excepcional, por 
aprovação prévia do Plenário, poderão ser apresentadas 
diretamente a sua apreciação.
Art. 23 - Os trabalhos das sessões plenárias terão a 
seguinte sequência:

I. Verificação da presença e da existência de quorumpara 
instalação do Colegiado;
II. Leitura e aprovação da ata da sessão anterior;
III. Informes gerais;
IV. Leitura, discussão e aprovação da ordem do dia;
V. Apresentação, discussão e aprovação das matérias 
agendadas; 
VI. Encerramento.

Parágrafo único - Em casos de relevância e urgência, 
o Plenário poderá alterar a ordem do dia, introduzindo 
proposta extraordinária.

Art. 24 – A deliberação de matéria abedecerá ao 
seguinte procedimento: 

I. o Presidente dará a palavra ao relator da proposição 
que a apresentará sucintamente e dará conhecimento do 
parecer ou relatório elaborado previamente pela Câmara 
Temática e Grupos de Trabalho;
II. o parecer ou relatório deverá trazer o conteúdo das 
deliberações aceitas, acrescidas ou rejeitadas e será 
sempre sobre ele que o Plenário deverá deliberar;
III. aprovado o relatório, o relator poderá sugerir a minuta 
de resolução ou o registro em Ata da deliberação 
aprovada;
IV. a leitura do parecer ou relatório poderá ser dispensada 
a critério do Plenário.

Parágrafo único - No caso excepcional de 
encaminhamento de proposição direta para apreciação 
do Plenário, obedecido o disposto neste artigo, adotar-
se-á o seguinte procedimento:

I. o autor, apresentará, sucintamente a proposição;
II. admitir-se-ão até 03 (três) manifestações de 
conselheiros, na ordem em que se inscreverem para tal, 
na própria reunião, para encaminhamento de 
proposições para deliberação a respeito da matéria do 
Plenário;
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III. aprovada a proposição, caberá ao Presidente do 
COMSEA sugerir a minuta de Resolução ou registro em 
Ata da deliberação aprovada.

CAPÍTULO V
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 25 - São atribuições do Presidente do COMSEA:

I. Representar o COMSEA;
II. Convocar, presidir e coordenar as reuniões da 
Plenária; 
III. Cumprir e fazer cumprir este Regimento;
IV. Aprovar a pauta de cada reunião; 
V. Esclarecer as questões de ordem;
VI. Expedir Resoluções e demais atos decorrentes das 
deliberações do Plenário, encaminhando-os a quem de 
direito;
VII. Delegar representação, desde que previamente 
aprovada em Plenária;
VIII. Proferir o voto de qualidade;
IX. Comunicar, a quem de direito, sobre possíveis 
vacâncias no Conselho;
X. Instalar as Câmaras Temáticas e os Grupos de 
Trabalho designando o Coordenador e demais membros, 
conforme deliberado;
XI. Delegar competências, previamente submetidas à 
aprovação do Plenário;
XII. Aprovar matérias urgentes ad referendum na sessão 
Plenária seguinte;
XIII. Cumprir e zelar pelo cumprimento das deliberações 
do Plenário.

Art. 26 - São atribuições do Vice-Presidente do 
COMSEA:

I. Substituir o Presidente em seus impedimentos e, em 
caso de vacância, até a eleição do novo Presidente pelo 
Plenário;
II. Submeter à análise da Gestão Municipal as propostas 
do COMSEA de diretrizes e prioridades da Política e do 
Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;
III. Manter o COMSEA informado sobre a apreciação, 
pelo Gestão Municipal, das propostas encaminhadas 
pelo Conselho;
IV. Acompanhar a análise e o encaminhamento das 
propostas e recomendações aprovadas pelo COMSEA 
nas instâncias responsáveis, apresentando relatório do 
Conselho;
V. Coordenar as sessões plenárias do COMSEA e, 
juntamente com o Presidente, manter contatos, quando 
necessário, com instituições públicas e organizações da 
sociedade civil;
VI. Convocar e convidar pessoas, mediante 
comunicação prévia, a fim de prestar esclarecimentos 
sobre matérias de discussão;
VII. Indicar, em consonância com o Presidente, a 
coordenação da Secretaria Executiva do COMSEA, com 
a atribuição de coordenar e supervisionar suas 
atividades técnicas administrativas;
VIII. Exercer outras competências que lhe sejam 
atribuídas pelo Presidente ou pelo Plenário do COMSEA.

Art. 27- São atribuições dos Conselheiros:

I. Participar do Plenário e das Câmaras Temáticas e dos 
Grupos de Trabalho para os quais forem designados, 
manifestando-se a respeito das matérias em discussão e 
elaborando propostas de deliberação ou parecer de 
relatoria, conforme o caso;
II. Requerer aprovação de matéria, em regime de 
urgência;
III. Propor a criação de Grupos de Trabalho, bem como 
indicar nomes para sua integração;
IV. Deliberar por escrito, sobre propostas apresentadas, 
indicando sempre o caráter da deliberação que propõem;
V. Exercer outras atividades que lhes sejam atribuídas 
pelo Presidente ou pelo Plenário ou, quando for o caso, 
diretamente pelo Vice-presidente e ou Secretária 
Executiva, com anuência do Presidente.

Parágrafo único - O Conselheiro, comprovada a 
necessidade, poderá fazer-se acompanhar de um 
assessor técnico nas reuniões do COMSEA e de suas 
Câmaras Temáticas e dos Grupos de Trabalho, sem 
direito a voto e a custeio de despesas com transporte e 
hospedagem.

Art. 28 - São atribuições dos Coordenadores das 
Câmaras Temáticas:

I. Elaborar estudos e proposições acerca de campos 
temáticos específicos, que devam preceder à apreciação 
pelo Plenário do COMSEA;
II. Convidar pessoas e instituições públicas e privadas 
para debater questões relevantes ou controversas, 
relacionadas com os seus campos temáticos 
específicos;
III. Representar junto à Coordenação Executiva 
demandas, necessidades, encaminhamentos e 
propostas das Câmaras Temáticas;
IV. Representar o COMSEA quando indicado pelo 
Presidente.

Art. 29 - São atribuições da Secretária Executiva:

I. Coordenar os trabalhos da Secretaria, dando apoio 
técnico, administrativo e logístico, necessário ao 
funcionamento do Conselho;
II. Participar das reuniões da Presidência do Conselho, 
dando apoio nas ações inerentes ao exercício das 
funções correspondentes;
III. Manter atualizados os endereços eletrônicos e 
contatos telefônicos dos Conselheiros;
IV. Elaborar as correspondências do Conselho;
V. Secretariar as reuniões plenárias, lavrando as atas e 
sua revisão, antes de encaminhá-las aos Conselheiros 
para apreciação e aprovação;
VI. Informar à Presidência sobre todas as atividades do 
Conselho, inclusive sobre as reuniões e a pauta a ser 
discutida;
VII. Apoiar a Presidência na elaboração do relatório anual 
das atividades do Conselho;
VIII. Receber relatórios e documentos a serem 
apresentados na reunião para inclusão na pauta;
IX. Convocar os conselheiros titulares e suplentes, 
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usando para tanto contato telefônico e e-mails pessoais e 
institucionais;
X. Cumprir integralmente o regimento do COMSEA, 
tomando as atitudes administrativas para tanto;
XI. Encaminhar as resoluções e decisões do Conselho 
para a publicação e publicização;
XII. Organizar e arquivar a documentação referente ao 
Conselho.

Art. 30 - As atribuições do Presidente, Vice-presidente, 
dos membros do Conselho, dos Coordenadores das 
Câmaras Técnicas e dos Grupos de Trabalho e da 
Secretária Executiva, previstas neste Capítulo, poderão 
ser acrescidas de outras necessárias ao funcionamento 
do Conselho, de acordo com as deliberações do 
Plenário.

Art. 31 - O Presidente do COMSEA, as Câmaras 
Temáticas e os Grupos de Trabalho contarão com o 
suporte administrativo e técnico da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania - SEDES, que 
disponibil izará os servidores necessários ao 
desempenho das funções do COMSEA.
Parágrafo único - As despesas decorrentes e a 
infraestrutura necessária ao bom e adequado 
funcionamento do COMSEA constarão do orçamento da 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadanoa - 
SEDES, cabendo a ela apoiar financeira, técnica e 
administrativamente as atividades do Conselho.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 32 - O COMSEA poderá contar ainda com a 
presença de outros convidados a participar de sessões, 
em função de pautas específicas, sem direito a voto.

Art. 33 - A atuação dos Conselheiros, titulares e 
suplentes, será considerada serviço de relevante 
interesse público e não remunerado.

Art. 34 - O COMSEA poderá solicitar aos órgãos e 
entidades da administração pública municipal, dados, 
informações e colaboração para o desenvolvimento de 
suas atividades.

Art. 35 - A Plenária do COMSEA poderá solicitar as 
instituições representadas e ao Poder Público 
representado a destituição de Conselheiros nas 
seguintes hipóteses:
I. Prática de ato incompatível com a função de 
Conselheiro;
II. Ausência imotivada em 03 (três) reuniões ordinárias 
consecutivas da Plenária.

Art. 36 - Qualquer membro do COMSEA poderá propor 
modificação a este Regimento.
Parágrafo único - As deliberações relacionadas às 
alterações deste Regimento serão tomadas mediante 
aprovação de maioria absoluta dos seus membros.

Art. 37 - Os casos omissos e as dúvidas de interpretação 
deste Regimento serão resolvidos pelo Plenário do 
COMSEA.

ERRATA EDITAL DE CREDENCIAMENTO
 N° 001/2021 – CEASC

PROCESSO N° 00448.36.07.682.2021

A COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DA 
SECRETARIA DE CULTURA – CEASC, no uso das 
atribuições que lhe são garantidas pelo Decreto Municipal 
nº 7749/2022 de 20 de abril de 2022, publica a seguinte 
ERRATA referente a Resolução 27/2022 publicada no 
DOM nº 1913 de 20 de maio de 2022, que divulga a lista 
final de proponentes habilitados na fase documental do 
segundo períodos de inscrições do edital de 
credenciamento nº 001/2021- Edital Cidade Cultural.

ONDE SE LÊ:

LEIA-SE:	

Camaçari-BA, 30 de maio de 2022. 

RICARDO ALEXANDRE DE LIMA SANTANA
VICE-PRESIDENTE DA CEASC 

ERRATA EDITAL DE CREDENCIAMENTO
 N° 001/2021 – CEASC

PROCESSO N° 00448.36.07.682.2021

A COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DA 
SECRETARIA DE CULTURA – CEASC, no uso das 
atribuições que lhe são garantidas pelo Decreto Municipal 
nº 7749/2022 de 20 de abril de 2022, publica a seguinte 
ERRATA referente a Resolução 32/2022 publicada no 
DOM nº 1918 de 27 de maio de 2022, que divulga a lista 
final de proponentes habilitados na fase artística do 
segundo  pe r í odos  de  i nsc r i ções  do  ed i t a l  
decredenciamento nº 001/2021- Edital Cidade Cultural.

ONDE SE LÊ:

LEIA-SE:

CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Terça-feira
31 de Maio de 2022 - Ano XIX

Nº 1920 - Pagina. 15 de 23

Diário Oficial do

MUNICÍPIO

Nº  PROPONENTETE  GRUPO  SITUAÇÃO  DESCRIÇÃO  

53 JAILSON RIBEIRO DE MELO  BANDA SEU TEMPERO  HABILITADO (A)  - 

87 LUNA DE NOVAIS DE SOUSA  FORRÓ BAHIANO  HABILITADO (A)  - 

 

Nº  PROPONENTETE  GRUPO  SITUAÇÃO  DESCRIÇÃO  

53 JOILSON RIBEIRO DE MELO  BANDA SEU TEMPERO  HABILITADO (A)  - 

87 LUANA DE NOVAIS DE SOUSA  FORRÓ BAHIANO  HABILITADO (A)  - 

 

Nº PROPONENTE  GRUPO  CATEGORIA  Pontuação  Resultado  

7 
LUNA DE NOVAIS 

DE SOUSA  
FORRÓ 

BAHIANO  
BANDA ACIMA DE TRÊS 

INTEGRANTES  28,5  HABILITADO  

 Nº PROPONENTE  GRUPO  CATEGORIA  Pontuação  Resultado  

10 
JAILSON RIBEIRO 

DE MELO  
BANDA SEU 
TEMPERO  

BANDA ACIMA DE TRÊS 
INTEGRANTES  28,4  HABILITADO  

 

Nº PROPONENTE  GRUPO  CATEGORIA  Pontuação  Resultado  

7 
LUANA DE NOVAIS 

DE SOUSA  
FORRÓ 

BAHIANO  
BANDA ACIMA DE TRÊS 

INTEGRANTES  28,5  HABILITADO  

 Nº PROPONENTE  GRUPO  CATEGORIA  Pontuação  Resultado  

10 
JOILSON RIBEIRO 

DE MELO  
BANDA SEU 
TEMPERO  

BANDA ACIMA DE 
TRÊS INTEGRANTES  28,4  HABILITADO  

 



APOSTILAMENTOS

Camaçari-BA, 30 de maio de 2022

RICARDO ALEXANDRE DE LIMA SANTANA
VICE-PRESIDENTE DA CEASC 

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 002/2022 AO 
CONTRATO Nº 0133/2019 – CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE TRIO 
ELÉTRICO, MINI TRIOS, E CARRO PRANCHÃO, 
PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS EVENTOS 
FESTIVOS REALIZADOS PELA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI. Celebrado entre o 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI e a empresa REALCE 
PRODUÇÕES E EVENTOS 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 0133/2019, que se regerá 
pela legislação pertinente, lei Federal nº 8.666/933, com 
as alterações introduzidas posteriormente e pelas 
cláusulas e condições seguintes: 

INSTRUMENTO VINCULANTE: PREGÃO 124/2017

OBJETO: ATUALIZAÇÃO DE PROJETO DE 
ATIVIDADE

FUNDAMENTO: Com base no art. 65 § 8º, da Lei Federal 
8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento nº. 
002/2022, 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.

Camaçari-BA, 02 de maio de 2022.

JOSÉ GAMA NEVES
SECRETÁRIO DE GOVERNO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 002/2022 AO 
CONTRATO Nº 0291/2020 –Contratação de ata de 
registro de preço para Locação de equipamentos de 
sonorização e iluminação para atender eventos 
realizados pela administração municipal. Celebrado 
entre o MUNICIPIO DE CAMAÇARI e a empresa MULTI 
EVENTOS 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 0291/2020, 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 011/2019

OBJETO: ATUALIZAÇÃO DE PROJETO DE 
ATIVIDADE
FUNDAMENTO: Com base no art. 65 § 8º, da Lei Federal 
8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento nº. 
002/2022, 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.

Camaçari-BA, 02 de maio de 2022.

JOSÉ GAMA NEVES
SECRETÁRIO DE GOVERNO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 002/2022 A ATA DE 
REGISTRO Nº 0235/2021 – ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO DE GRUPO DE GERADORES, PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS REALIZADO 
PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, 
ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE EVENTOS. 
Celebrado entre o MUNICIPIO DE CAMAÇARI e a 
empresa MULTI EVENTOS 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, 
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DOTAÇÃO ANTERIOR 

U.G Projeto Atividade Elem ento de Despesa Fonte 

0202-Secretaria 
de Governo 

4001- Prom oção de Eventos 
Artístico-Culturais 

339039- Outros 
Serviços Terceiros 

Pessoa Jurídica 

1500.000 – Recursos 
não vinculados de 

Im postos 

    DOTAÇÃO ATUAL 

U.G Projeto Atividade Elem ento de Despesa Fonte 

0202-Secretaria 
de Governo 

4001- Prom oção de Eventos 
Artístico-Culturais 

339039- Outros 
Serviços Terceiros 

Pessoa Jurídica 

1500.000 – Recursos 
não vinculados de 

Im postos 

0202-Secretaria 
de Governo 

2008- Manutenção de 
Serviços Técnicos e 

adm inistrativos 

339039- Outros 
Serviços Terceiros 

Pessoa Jurídica 

1500.000 – Recursos 
não vinculados de 

Im postos 

 

DOTAÇÃO ANTERIOR 

U.G Projeto Atividade Elemento de Despesa Fonte 

0202-Secretaria 
de Governo 

4001- Promoção de Eventos 
Artístico-Culturais 

339039- Outros 
Serviços Terceiros 

Pessoa Jurídica 

1500.000 – Recursos 
não vinculados de 

Impostos 

    DOTAÇÃO ATUAL 

U.G Projeto Atividade Elemento de Despesa Fonte 

0202-Secretaria 
de Governo 

4001- Promoção de Eventos 
Artístico-Culturais 

339039- Outros 
Serviços Terceiros 

Pessoa Jurídica 

1500.000 – Recursos 
não vinculados de 

Impostos 

0202-Secretaria 
de Governo 

2008- Manutenção de 
Serviços Técnicos e 

administrativos 

339039- Outros 
Serviços Terceiros 

Pessoa Jurídica 

1500.000 – Recursos 
não vinculados de 

Impostos 

 



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 a ATANº 0235/2021, que se regerá pela 
legislação pertinente, lei Federal nº 8.666/933, com as 
alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas 
e condições seguintes: 

Camaçari-BA, 02 de maio de 2022.

JOSÉ GAMA NEVES
SECRETÁRIO DE GOVERNO

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 002/2022 AO 
CONTRATO Nº 0089/2022 – ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE 
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO PODER 
EXECUTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI EM CARRO DE SOM COM MOTORISTA. 
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E 
A EMPRESA SPACE PRODUÇÕES DE EVENTOS 
EIRELI.

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 
2 5 9 . 7 0 8 . 4 4 5 - 0 0 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato nº 0089/2022, 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 0049/2022

OBJETO: ATUALIZAÇÃO DE PROJETO DE 
ATIVIDADE

FUNDAMENTO: Com base no art. 65 § 8º, da Lei 
Federal 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
nº. 002/2022, 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.

Camaçari-BA, 02 de maio de 2022.

JOSÉ GAMA NEVES
SECRETÁRIO DE GOVERNO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0087/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA - Objeto:  Registro de preço para 
aquisição de fita adesiva, fita para autoclave, agulha 
hipodérmica, para atender as Unidades de Saúde do 
município. Acolhimento: 13/06/2022 a partir das 
09h00min; Abertura: 14/06/2022, às 09h00min; 
Disputa: 14/06/2022, às 11h00min. (Horário Brasília).  

Edital/Informações: .  www.licitacoes-e.com.br
Licitação n.º: 940685. Tel.: (71) 3621-6655. Thatiana 
Campos Dacttes – Pregoeira da COMPEL.
 

TERMO DE REVOGAÇÃO

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no uso de 
suas atribuições legais, em conformidade com o disposto 

ono art. 49, da Lei n  8.666/93, resolve REVOGAR o 
oPREGÃO N  0063/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL, 

cujo objeto é o Registro de Preço de empresa 
especializada no fornecimento de Almoço/Jantar (tipo 
buffet e tipo quentinha), Kits Lanches e Kit Desjejum, 
destinados as atividades e eventos desenvolvidos 
através da Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Cidadania – SEDES. 27/05/2022. RENOILDES 
SANTOS OLIVEIRA – Secretária de Desenvolvimento 
Social e Cidadania.
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APOSTILAMENTOS

DOTAÇÃO ANTERIOR 

U.G Projeto Atividade Elemento de Despesa Fonte 

0202-Secretaria 
de Governo 

4001- Promoção de Eventos 
Artístico-Culturais 

339039- Outros 
Serviços Terceiros 

Pessoa Jurídica 

1500.000 – Recursos 
não vinculados de 

Impostos 

    DOTAÇÃO ATUAL 

U.G Projeto Atividade Elemento de Despesa Fonte 

0202-Secretaria 
de Governo 

4001- Promoção de Eventos 
Artístico-Culturais 

339039- Outros 
Serviços Terceiros 

Pessoa Jurídica 

1500.000 – Recursos 
não vinculados de 

Impostos 

0202-Secretaria 
de Governo 

2008- Manutenção de 
Serviços Técnicos e 

administrativos 

339039- Outros 
Serviços Terceiros 

Pessoa Jurídica 

1500.000 – Recursos 
não vinculados de 

Impostos 
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DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

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


HOMOLOGAÇÃO E ATA DE REGISTRO
 DE PREÇOS

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - A Secretaria da 
Administração do Município de Camaçari – SECAD, no 
uso de suas atribuições, homologa o PREGÃO - 
N.º0060/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é 
o Registro de Preço, para aquisição de material de 
limpeza (inseticida aerosol, aromatizador de ar) para 
futuras contratações de acordo com a conveniência da 
Administração Municipal de Camaçari. LOTE 01: 
PROMITENTE FORNECEDOR: ATLANTICO SUL 
COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA – EPP; VALOR 
GLOBAL: R$254.640,00 (duzentos e cinquenta e 
quatro mil seiscentos e quarenta reais). DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 25/05/2022. HELDER ALMEIDA 
SOUZA – SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0360/2022 – 
PREGÃO Nº 0060/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preço, para aquisição de material 
de limpeza (inseticida aerosol, aromatizador de ar) para 
futuras contratações de acordo com a conveniência da 
Administração Municipal de Camaçari. PROMITENTE 
FORNECEDOR: ATLANTICO SUL COMERCIO E 
INDÚSTRIA LTDA – EPP, conforme descrito abaixo:

DATA DA ASSINATURA: 25/05/2022. HELDER 
A L M E I D A  S O U Z A  –  S E C R E T Á R I O  D A  
ADMINISTRAÇÃO.

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2022

Realizada em 27/04/2022

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

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
Anderson Rocha dos Santos – Presidente do Conselho 
Fiscal
Elma Marília Vieira de Carvalho – Controladora geral do 
ISSM

Secretária: 
Juliana Estela Gomes de Souza– Designada pela 
portaria nº 46/2022

Pauta da Reunião	
I.  Credenciamento do FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL 
OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI CNPJ: 
40.635.061/0001
II. Movimentações na Carteira
III O que ocorrer;

Reunião
Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e 
v i n t e  e  d o i s ,  à s  1 5 h 0 0 m i n ,  r e u n i r a m - s e  
extraordinariamente os membros do Comitê de 
Investimentos, sob a presidência do primeiro, CARLOS 
HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, DIEGO SILVA DE 
SOUZA, DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, 
ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA e, PEDRO 
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES com a 
participação dos seguintes convidados: ISIS LOBO DE 
SOUZA, assessora especial I, ACÁCIA CHAVES REIS, 
chefe de gabinete, ANA CLARA ANDRADE DE 
ALMEIDA, chefe de gabinete, ANDERSON ROCHA DOS 
SANTOS  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; 
Credenciamento do Fundo;II.Movimentações na 
carteira; 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 dos demais convidados 
supracitados, passando em seguida para o primeiro item 
da pauta; I Credenciamento do fundo;com a palavra o 
superintendente e membro nato do Comitê de 
Investimentos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES, informou que o objetivo da 
reunião é o credenciamento de um novo fundo. Ato 
continuo, passou a palavra para o presidente e membro 
nato do Comitê de Investimentos, CARLOS HENRIQUE 
DA ROCHA SANTOS, que deu início a apresentação, 
demonstrando em tela a lâmina com as especificações e 
características do fundo a ser credenciado: OFUNDO 
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ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUSRENDA FIXA LONGO 
PRAZO FICFICNPJ: 40.635.061/0001-40. Informou que 
este fundo está enquadrado no art. 7º, III, A, da 
Resolução CMN nº 4963/2021, que a carteira do fundo é 
composta 68,46% com Títulos Públicos Federais, 
31,94% em operaçõescompromissadas, lastradas em 
Títulos Públicos Federais e 0,8% em derivativos. O fundo 
possui benchmark CDI e a taxa de administração de 0,50 
a.a.%. Comunicou que este é um fundo novo, com início 
em 21 de maio de 2021 e que a rentabilidade no ano 
passado foi de 7,33% e que está rentabilizando 3,03% 
em 2022. Informou que possui taxa de performance de 
20% da valorização das cotas do Fundo, que exceder a 
100% do índice CDI. Continuamente, discorreu sobre as 
características do fundo:  Busca superar o CDI no longo 
prazo, atua nos mercados de juros e índices de preços 
locais, com flexibilidade para atuar no mercado 
internacional de juros e moedas. Comunicou que foi 
analisado pela Consultoria SMI e que o patrimônio líquido 
até o mês de março de 2022 era de R$ 519.224.681,16 
(quinhentos e dezenove milhões duzentos e vinte quatro 
mil seiscentos e oitenta e um reais e dezesseis 
centavos),com investimento inicial de R$ 1,00 (um real), 
a conversão de cotas em D+0 e o pagamento e resgate 
em D+ 1. E que diante das informações, concluiu que o 
referido fundo está apto para ser credenciado. Neste 
momento, o presidente e gestor de recursos, CARLOS 
HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, franqueou a palavra 
para os membros e demais presentes, para 
considerações a respeito do credenciamento doFUNDO 
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUSRENDA FIXA LONGO 
PRAZO FICFI. Aosolicitar a palavra, o membro suplente, 
DIEGO SILVA de SOUZA, informou que analisou a 
Política do regulamento do referido fundo, na qual consta 
que o mesmo pode investir parte do seu patrimônio em 
crédito privado, mas que estes ativos são de baixo risco e 
se deixam levar para os chamados, índices de 
CDX/CDS, que são indicadores que medem contratos de 
risco entre investidores, ou seja são contratos de 
empresas em que elas negociam entre si no mercado 
aberto, o que mitiga o risco. Dando continuidade à 
análise, pontuou que a taxa de performance, é paga 
desde sempre, já que o fundo performa muito acima do 
CDI. Concluiu as considerações, afirmando não ver 
nenhuma resiliência em aplicar e credenciar este fundo. 
O superintendente e membro nato do Comitê de 
Investimentos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES, disse que no tocante ao 
credenciamento, que ele está perfeitamente aderente, 
que o processo foi regular e que já foi franqueada cópia 
da documentação para o Comitê de Investimentos e que 
o Controle interno foi favorável ao credenciamento. Ato 
contínuo, após analisarem a documentação 
apresentada, observando, entre outros critérios, as 
condições de segurança, rentabilidade, solvência e 
liquidez dos ativos, decidiram, por unanimidade, declarar 
credenciado o FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL 
O P T I M U S R E N D A  F I X A  L O N G O  P R A Z O  
FICFICNPJ:40.635.061/0001-40. Continuamente, 
passou para o próximo item da pautaII. Movimentações 
na carteira; com a palavra o superintendente e membro 
nato, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, informou que a movimentação dentro da 
carteira de renda fixa, foi um aspecto bastante frisado 

pela SMIConsultoria na7ª reunião ordinária e que esta 
vem recomendando que pelo menos 20% dos 30% que 
estão em renda fixa, voltados para inflação, sejam 
aplicados em fundos ativos. Informou que o Comitê havia 
zerado a carteira de fundos ativos e que foi feito um 
movimento para o CDI, mas que neste momento o 
Comitê não está conseguindo bater meta com o CDI. E 
que foi feito um movimento de ir para fundos com 
benchmark colados na inflação, que são os IMA-B 5 e 
IDK-2.  Ponderou que o movimento de abertura e 
fechamento da curva de juros, acontece muito rápido, o 
que não permite muitas vezes, um tempo hábil para o 
comitê deliberar e efetuar estudos para mudar o 
benchmark e fazer as devidas movimentações. E que os 
gestores desses fundos, fazem essas operações de 
movimentações internas, de forma mais ágil e que ainda 
aplicam em crédito privado, possibilitando melhores 
resultados neste momento de inflação alta. Destacou que 
o FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUSRENDA 
FIXA LONGO PRAZO FICFICNPJ:40.635.061/0001-40, 
vem performando muito bem, com uma rentabilidade 
próxima dos 7% no ano passado e que poucos fundos de 
renda fixa, no mercado, obtiveram esse resultado. Disse 
que continua performando muito bem neste ano e que a 
estratégia do fundo é bastante aderente para o momento 
que o Comitê de Investimentos vem buscando. Sugeriu, 
que a partir de agora, com o fundo já está credenciado, 
seria um bom momento para o Comitê, discutir alguma 
alocação dentro deste fundo. Continuamente, expressou 
sua preocupação em ter uma exposição tão grande e 
permanente em IMA-B 5, analisou que omovimento para 
essebenchmark foi feito no momento certo, quando o 
IMA-B 5 entregou bem, e que esse mês a rentabilidade 
está girando em torno de 1,3%, que é considerada muito 
boa para o período, no entanto, não se sabe até que 
ponto, ele vai continuar entregando essa boa 
rentabilidade. Ressaltou que diante das oscilações da 
curva de juros, e por este ano ser eleitoral, esses fatores 
podem gerar incertezas, que demandam movimentações 
nos ativos, para defender a carteira de eventuais 
mudanças rápidas. Reiterou que será colocado 20% da 
estratégia em fundos de renda fixa, por indicação da SMI 
Consultoria e que esta se comprometeu a indicar as 
mudanças em tempo real. Afirmou que seria importante 
uma estratégia mais ativa e que o Comitê deve buscar 
credenciar, também outros fundos ativos. Com a palavra 
o presidente e gestor de recursos CARLOS HENRIQUE 
DA ROCHA SANTOS, informou que o Comitê de 
Investimentos, após estudos e discussões, chegou na 
sugestãode desinvestir R$ 20.000.000,00 (vinte milhões 
de reais) do saldo atual deR$ 49.000.000,00 (quarenta e 
nove milhões de reais) do IMA-B 5 para aplicar no 
FUNDO ITAÚINSTITUCIONAL OPTIMUSRENDA FIXA 
LONGO PRAZO FICFI CNPJ: 40.635.061/0001-
40.Onde foi colocado em votação e aprovado à 
unanimidade. Ao solicitar a palavra o superintendente e 
membro nato, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, observou que a carteira possui também, 
R$ 17.000.000,00(dezessete milhões de reais) em IDK-
2, e que por tanto a soma entre IMA- B 5 e IDK-2, pelo 
último levantamento é de mais de R$ 67.000.000,00 
(sessenta e sete milhões de reais), que é um valor muito 
significativo, o que vinha causando preocupações, diante 
das mudanças e instabilidades que vem ocorrendo 
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durante esse ano. Frisou que as movimentações feitas 
na carteira durante esse mês foram muito importantes e 
acredita que trarão resultados positivos. Disse que 
considera importante credenciar, pelo menosum 
segundo fundo, com gestores de casas diferentes. O 
superintendente, concluiu as considerações, afirmando 
que o valor de R$20.000.000,00(vinte milhões de 
reais)do resgate do IMA-B 5 a ser aplicado no FUNDO 
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUSRENDA FIXA LONGO 
PRAZO FICFICNPJ: 40.635.061/0001-40é bastante 
razoável, já que corresponde a um pouco menos 5% do 
patrimônio líquido do ISSM. O que foi aprovado, por 
unanimidade por todos os membros do Comitê de 
Investimentos. E nada mais havendo passível de 
registro, o gestor de recursos e presidente do Comitê de 
Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 
SANTOS, encerrou a reunião agradecendo a 
participação de todos e eu, JULIANA ESTELA GOMES 
DE SOUZA na qualidade de secretária designada pela 
Portaria n°46/2022, de 24 de março de 2022 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 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 ROCHA DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL

CONVIDADO

ELMA MARÍLIA VIEIRA DE CARVALHO
CONTROLADORA GERAL

CONVIDADA

JULIANA ESTELA GOMES DE SOUZA
SECRETÁRIA

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAÓRDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2022

Realizada em 04/05/2022

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 

Convidados:
Acácia Chaves Reis – Chefe de gabinete da diretoria 
administrativa e financeira
Isis Lobo de Souza – Assessora especial I
Ana Clara Andrade de Almeida – Chefe de gabinete da 
diretoria da superintendência

Secretária: 
Juliana Estela Gomes de Souza– Designada pela 
portaria nº 46/2022

Pauta da Reunião	
I.  Aprovação do Relatório de prestação de contas do 1º 
trimestre de 2022
II. Credenciamento de Fundos
III. Movimentações na carteira 
III. Convocação para Assembleia Geral de Cotistas 
IV. O que ocorrer;

Reunião
Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte 
e dois, às 15h00min, reuniram-se extraordinariamente os 
membros do Comitê de Investimentos, sob a presidência 
do primeiro, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, 
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, 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.Aprovação do 
Relatório de prestação de contas do 1º trimestre; 
IICredenciamento de Fundos;III. Convocação para 
Assembleia Geral de Cotistas;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; I.Aprovação do Relatório de 
prestação decontas do 1º trimestre de 2022;informou 
que como de praxe, o relatório trimestral foi 
disponibilizado previamente a todos os presentes. Ato 
continuo, apresentou em tela o Relatório com a 
consolidação das decisões deliberadas pelo Comitê de 
Investimentos nos últimos três meses. Após a exposição 
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do referido Relatório, foicolocado em votação e 
aprovado, por unanimidade, pelos membros do Comitê 
deInvestimentos. Em seguida, o gestor de recursos 
comunicou que o relatório será submetidopara 
apreciação e aprovação do Conselho Administrativo e 
Previdenciário, bem como peloConselho Fiscal, em 
atendimento aos critérios de melhores práticas de 
gestão. Ressaltou que, após as devidas aprovações, 
será disponibilizado para consulta no site do ISSM. 
Dandocontinuidade à reunião, passou para o próximo 
item da II. Credenciamento de Fundos; O presidente e 
gestor de recursos, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 
SANTOS, passou a discorrer sobre as características e 
especificidades dos fundos a serem credenciados. 
Iniciou a apresentação em tela com a lâmina do primeiro 
fundo:  FUNDO SAFRA SMALL CAPS FUNDO DE 
INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE 
INVESTIMENTO EM AÇÕES, CNPJ: 16.617.446/0001-
08, informou que o mesmo está enquadrado segundo a 
Resolução CMN nº 4961/2021, no artigo 8º, I. 
Composição 99,88 % em cotas de fundos e 0,17% em 
disponibilidade para negociação e -0,402% em valores a 
pagar e 0,5 em valores a receber. Seu benchmark é o 
Ibovespa, com taxa de administração de 2% a.a., 
rentabilidade em 2021 foi negativa -3,86% e em 2022 de 
até o momento de 5,21. Possui taxa de performance de 
20% sobre o que exceder 100% da variação do Ibovespa. 
Características do fundo: Aplica seus recursos em cotas 
de fundos de Investimento, tem como objetivo investir em 
empresas com relativa baixa, media capitalização do 
mercado, através de uma estratégia ativa de 
investimentos a partir de analises fundamentalistas. 
Possui analise da SMI Consultoria. Disse que de acordo 
com a lâmina de março de 2022, o patrimônio líquido é de 
R$ 60.077.370,06(sessenta milhões, setenta e sete mil e 
trezentos e setenta reais e seis centavos), investimento 
inicial mínimo de R$5.000,00 (cinco mil reais) Conversão 
de cotas em 1 dia e pagamento dos resgates em 2 dias. 
Concluiu que está apto para ser credenciado. Momento 
em que o presidente e gestor de recursos, abriu para 
análises e considerações sobre o credenciamento. Com 
a palavra o superintendente e membro nato do Comitê de 
Investimentos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES, disse que realizou a análise do 
material apresentado, com as características do referido 
fundo e que não vê nenhuma objeção para fim de 
credenciamento. Ponderou, no entanto, que algumas 
especificidades dos fundos, como o benchmark, entre 
outras, devem ser levadas em consideração no momento 
da deliberação das aplicações e que oportunamente, 
essa pauta deverá ser discutida internamente pelo 
Comitê de Investimentos. Na mesma ocasião, o membro 
DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, comunicou que 
a documentação para credenciamento do FUNDO 
SAFRA SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTOS 
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 
AÇÕES, está em conformidade, ao passo que observou 
que o fundo é um FIC, com uma taxa alta de 2%, que 
investe praticamente todo o recurso no FUNDO SAFRA 
FIA SMALL CAPS MASTER. Observou, que o fundo 
cobra taxa de performance e que performa abaixo do seu 
benchmark.  Corroborou com a op in ião do 
superintendente e membro nato, de que algumas 
especificidades e características dos fundos devem ser 

bem analisadas pelo Comitê, no momento do 
investimento neste fundo. Ao retomar a apresentação o 
presidente e gestor de recursos, CARLOS HENRIQUE 
DA ROCHA SANTOS, passou a discorrer sobre o 
segundo fundo a ser analisado para credenciamento, O 
fundo da Caixa Econômica Federal, FUNDO DE 
INVESTIMENTOS EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS 
CNPJ 05.900.798/0001-41 Informou que está  
enquadrado na Resolução CMN nº4961 /2022 no artigo 
8º,I Possui 91,61% em ações 0,76% em cotas de fundos 
investimento 555, Benchmark: tem como objetivo buscar 
a rentabilidade que acompanha a variação do IDIV, que é 
o índice de dividendos da BOVESPA. Possui taxa de 
administração de 1, 5% a.a. e uma rentabilidade negativa 
em 2021 de - 9,35, com a rentabilidade até agora, em 
2022 de 14,90%.  Não possui taxa de performance. O 
fundo tem como objetivo a aquisições de ações de 
companhias brasileiras que ofereçam boas perspectivas 
de pagamentos de proventos. Já possui análise da SMI 
Consultoria. Patrimônio líquido em 31 de maço de 2022 é 
de R$ 252.049.839,99(duzentos e cinquenta e dois 
milhões, quarenta e novel mil, oitocentos e trinta e nove 
reais e noventa e nove centavos). Investimento inicial de 
R$ 1000,00 (mil reais), conversão de cotas em D+ 1 e o 
pagamento de resgates em D+3, concluiu as 
in fo rmações a f i rmando que o  FUNDO DE 
I N V E S T I M E N T O S  E M  A Ç Õ E S  C A I X A  
DIVIDENDOSCNPJ 05.900.798/0001-41, está apto para 
ser credenciado. Ao solicitar a palavra o membro, DIEGO 
RODRIGUES DE MAGALHAES, observou que ao 
analisar a carteira do fundo, é possível verificar que ele já 
investe diretamente em ações, já que é um FIA e que 
concorda que o fundo está apto a ser credenciado. O 
superintendente e membro nato, PEDRO JORGE 
VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, aproveitou a 
oportunidade e apontou que estes foram uns dos fundos 
recomendados pelo membro suplente e economista do 
ISSM, DIEGO SILVA DE SOUZA,especialmente os 
fundossmallcaps e dividendos, através de material, que o 
mesmo disponibilizou para análise do Comitê de 
Investimentos. Prontamente, o presidente e gestor de 
recursos CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, 
passou para análise do terceiro fundo:  FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAP 
ATIVO, enquadrado no artigo 8º, I, da Resolução CMN 
nº4961/2022 99. Informou que o Fundo possui 17% em 
ações 0,81% em cotas de fundos de investimento 555, o 
fundo tem como objetivo buscar a rentabilidade que 
supere o desempenho do índice do small cap (SMLL), 
possui taxa de administração de 1,5 a.a., rentabilidade 
em 2021 de - 17,13% e em 2022 de 7,1%, sem taxa de 
performance, o fundo tem como objetivo superar o 
desempenho do índice small caps (SMLL) por meio da 
aplicação em recursos de empresas de menor 
capitalização no mercado. Foi analisado pela SMI 
Consultoria. Possui patrimônio líquido até 31 de março 
de 2022, de R$ 890.490.777,50(oitocentos e noventa 
milhões, quatrocentos e noventa mil, setecentos e 
setenta e sete reais e cinquenta centavos). Investimento 
inicial de R$ 1.000,00(mil reais), conversão de cota D+ 1 
e pagamento e resgate D+ 3. Ao solicitar a palavra, o 
membro DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, disse 
que este fundo, também está apto a ser credenciado e 
que apesar de ter uma rentabilidade negativa no ano de 

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Terça-feira
31 de Maio de 2022 - Ano XIX

Nº 1920 - Pagina. 21 de 23



2021, de -17,13%, ele performou acima do seu 
benchmark, O SMLL. Continuamente, o presidente e 
gestor de recursos, passou para análise do FUNDO 
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA CAIXA. Informou 
queo mesmo se encontraenquadrado no artigo 8º, I, 
99,05%da Resolução CMN nº4961 /2022 em ações 
0,76% em cotas de fundos de investimento 555, o fundo 
tem como objetivo buscar a rentabilidade compatível com 
a variação do índice BOVESPA. Possui taxa de 
administração de 0,5 a.a., rentabilidade em 2021 de - 
12,11% e em 2022 de 14,29%, sem taxa de performance, 
o fundo tem como objetivo acompanhar a variação do 
índice BOVESPA, observados os riscos de flutuações 
desse indicador, por meio de aplicação em ativos 
financeiros de renda variável. Foi analisado pela SMI 
Consultoria. Possui patrimônio líquido até 31 de março 
de 2022, de R$ 579.422.382,10(quinhentos e setenta e 
nove milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, trezentos e 
oitenta e dois reais e dez centavos). Investimento inicial 
de R$ 1.000,00(mil reais), conversão de cota D+ 1 e 
pagamento e resgate D+3. Na oportunidade, o membro 
DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, disse que este 
fundo, também está apto a ser credenciado e que o 
mesmo é bastante parecido com os fundos de ações 
valor, que o ISSM possui em sua carteira.Em seguida, os 
membros do Comitê de Investimentos analisaram a 
documentação apresentada, as quais já foram objeto de 
análise prévia por parte do Controle Interno do ISSM, que 
exarou  parecer  favoráve l  aos  respec t i vos  
credenciamentos por estarem em conformidade com os 
preceitos legais. Ato contínuo, os membros do Comitê de 
Investimentos, observando, entre outros critérios, o 
histórico e a experiência, o volume de recursos sob a 
gestão e administração da instituição, a solidez 
patrimonial, a exposição ao risco reputacional, o padrão 
ético de conduta e a aderência da rentabilidade aos 
indicadores de desempenho, decidiram, por 
unanimidade, declarar credenciados, os quatro fundos 
descritos acima, para todos os efeitos legais. Em 
seguida, o presidente do Comitê de Investimentos, 
informou que os referidos documentos se encontram 
arquivados no âmbito do ISSM e que os respectivos 
credenciamentos terão validade de um ano contado da 
presente data, vale dizer, do dia 04/05/2023 a 
01/05/2023. Momento que o presidente e gestor de 
recursos, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, 
passou para o próximo item da pauta III. Movimentação 
na carteira do ISSM; comunicou, que com os fundos já 
credenciados, este seria um momento oportuno para 
deliberar sobre aplicações a serem realizadas com o 
valor de R$ 5.000,000,00 (cinco milhões de reais) 
resgatado do fundo SAFRA SELECTION FICDE FI EM 
AÇÕESCNPJ 06.234.360/0001-34. Ao solicitar a 
palavra, o superintendente e membro nato, PEDRO 
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, 
ressaltou que existe também um fundo do Bradesco 
credenciado, O FUNDO RV MIDE SMALL CAPS 
AÇÕES, porém o aporte mínimo neste fundo é de R$ 
20.000.000,00(vinte milhões de reais), e que por isto, não 
está aderente com a Política de Investimentos do ISSM. 
Sugeriu dividir este valor de R$ 5.000.000,00(cinco 
milhões de reais) disponível para aplicações, entre dois 
ou três FIAS da Caixa Econômica Federal, os quais 
foram credenciados a pouco, nesta reunião. Ressaltou, 

que é preciso estar atento aos valores, já que o Comitê de 
Investimentos só possui a alçada de investir até 1% do 
seu Patrimônio Líquido (PL) em fundo novo de renda 
variável, o que corresponde atualmente ao limite 
prudencial de R$ 3.500.000,00 (três milhões e 
quinhentos mil reais). Na oportunidade, solicitou 
sugestões e analises do presidente e gestor de recursos, 
sobre este encaminhamento. Com a fala, CARLOS 
HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, afirmou que em 
relação aos fundos credenciados nesta data, os da Caixa 
Econômica Federal, seriam mais interessantes, já que 
estes investem diretamente em ações, e que seria mais 
viável dividir apenas entre dois fundos, neste momento, 
deixando o terceiro fundo credenciado para ser analisado 
em outra oportunidade de investimento. Ao retomar a 
palavra, o superintendente e membro nato, PEDRO 
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, 
informou que os fundos dividendos entregam mais e 
geram rentabilidade para carteira e que este é um 
investimento mais seguro. Dito isto, sugeriu um aporte de 
R$3.000.000,00(três milhões de reais) em fundos 
dividendos e R$ 2.000.000,00(dois milhões de reais) em 
small caps, do montante de R$ 5.000.000,00(cinco 
milhões de reais), do resgate do FUNDOSAFRA 
SELECTION FIC DE FI EM AÇÕES CNPJ 
06.234.360/0001-34IV.Convocação para Assembleia 
Geral de Cotistas; PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES, comunicou que recebeu duas 
convocações, a primeira foi para a assembleia geral 
extraordinária de cotistas do FUNDO PIATÃ FUNDO DE 
INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO 
PREVIDÊNCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO e segunda 
para uma Assembleia geral ordinária de cotistas do 
FUNDO REAG MULTIATIVOS. Informou que alguns 
participantes do Comitê de Investimentos estiveram 
recentemente na sede da REAG MULTIATIVOS, durante 
a realização de visita técnica, que ocorreu em São Paulo 
e que acredita que muito do que será apresentado nesta 
assembleia, já foi informado pelos gestores deste fundo, 
na ocasião da visita. Disse que nesta mesma 
oportunidade, foram feitos questionamentos aos 
gestores a respeito das informações apresentadas no 
Relatório de Auditoria. Destacou que as informações 
contidas no referido relatório, demonstraram que houve 
um encaminhamento, na resolução dos problemas, que 
estavam impedindo a rentabilidade e que o fundo voltou a 
distribuir o lucro do valor dos seus aluguéis entre os 
cotistas, o que significa uma sinalização positiva de 
recuperação. Ressaltou que no Relatório de Auditoria foi 
apresentado pela PWD, uma das maiores e mais 
respeitadas empresas de auditoria do mundo. Observou 
que houve uma evolução na alienação dos ativos 
estressados. Informou que o FUNDO SÃO DOMINGOS 
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, que 
fazia parte dos fundos estressados não está mais 
fazendo parte da carteira em 2022. E que os fundos que 
ficaram, possuem ativos que tem liquidez. Portanto, não 
vê razões para rejeitar as contas do fundo. Momento em 
que colocou o assunto em discussão para que os 
participantes do Comitê de Investimentos, deliberassem 
a respeito da manifestação de voto na assembleia do 
FUNDO REAG MULTIATIVOS. Com a palavra, o 
presidente e gestor de recursos, CARLOS HENRIQUE 
DA ROCHA SANTOS, analisou que o Relatório de 
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audi tor ia  apresentado,  demonstrou que as 
movimentações que vem sendo realizadas, buscam 
corrigir os erros em relação a gestão destes fundos e que 
estão dentro das conformidades com as demonstrações 
contábeis, por tanto, também não vê objeção a 
aprovação das contas do fundo. Os membros do Comitê 
de Investimentos, após debates e discussões 
deliberaram por unanimidade aprovar o item proposto na 
consulta formal aos cotistas: i) Aprovação das 
demonstrações financeiras e do parecer dos auditores 
independentes, referentes ao exercício social, findo em 
31 de dezembro de 2021. Continuamente, PEDRO 
J O R G E  V I L L A S  B O A S  A L F R E D O  
GUIMARÃES,comunicou que a Assembleia Geraldo 
PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 
LONGO PRAZO PREVIDÊNCIÁRIO CRÉDITO 
PRIVADO – CNPJ: 09.613.266/0001-32 , a qual foi 
convocada para o dia 16 de maio, trata sobre as 
seguintes pautas: i)aprovar a amortização parcial, no 
limite de 50%, do valor oriundo da cessão de crédito, 
conforme orientação da gestora em parecer anexo à 
convocação; ii)Aprovação da proposta enviadas pelos 
devedores para quitação das dívidas referentes aos 
at ivos GTEX E JNT,no va lor  to ta l  de R$ 
23.000.000,00(vinte e três milhões de reais) e R$ 
21.400.000,00 pagos para a quitação dos débitos GTEX 
e de R$ 1.600.000,00(um milhão e seiscentos mil reais 
para a quitação de débitos da JNT. Após análises e 
discussões, o Comitê decidiu por unanimidade rejeitar as 
p r o p o s t a s  d o  F U N D O P I AT Ã  F U N D O  D E  
INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO 
PREVIDÊNCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO – CNPJ: 
09.613.266/0001-32. O superintendente e membro nato, 
PEDRO JORGE V ILLAS  BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, incumbiu aos membros do Comitê de 
Investimentos de realizar uma análise mais aprofundada 
dos ativos do FUNDOS PIATÃ, e de cobrar dos gestores, 
maiores esclarecimentos a respeito do plano de 
liquidação.  IV.O que ocorrer; ACÁCIA CHAVES REIS, 
chefe de gabinete e tesoureira do ISSM, noticiou que o 
REAG MULTIATIVOS, está pagando devidamente os 
proventos mensais. Ao solicitar a palavra o 
superintendente e membro nato do Comitê de 

Investimentos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES, solicitou o agendamento de 
uma reunião, para fixar um cronograma para atualização 
do regulamento das Instituições Financeiras e Fundos de 
Investimentos.E nada mais havendo passível de registro, 
o gestor de recursos e presidente do Comitê de 
Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 
SANTOS, encerrou a reunião agradecendo a 
participação de todos e eu, JULIANA ESTELA GOMES 
DE SOUZA na qualidade de secretária designada pela 
Portaria n°46/2022, de 24 de março de 2022 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 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

JULIANA ESTELA GOMES DE SOUZA
SECRETÁRIA
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