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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 777/2022,

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) ROBERTO DE 

CARVALHO, matricula nº63103, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de ENGENHEIRO DE 

SEGURANÇA DO TRABALHO, lotado (a) na Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SEDUR, 
Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses referente 

ao quinquênio aquisitivo de 04/11/2013  a 03/11/2018, a 

partir de  01 de junho de 2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 16 DE MAIO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTOS URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 0553/2022
DE 31 DE MAIO DE 2022

RETIFICAÇÃO

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 3389/2017,

	
Na Portaria nº 3575/2018, de 25 de outubro de 2018, 
publicado no Diário Oficial do Município nº 1043 de 01 de 
novembro de 2018, retificar

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

DECRETO DE 20 DE ABRIL DE 2022

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

CONSIDERANDO a análise do pedido de exoneração 
conforme comprovação nos autos do Processo 

Administrativo nº 00876.11.02.882.2022 , 

RESOLVE

EXONERAR, a pedido, a servidora LARISSA SILVA 
VILAS BOAS, matrícula nº 60394, ocupante do cargo de 
provimento efetivo/estatutário de ODONTÓLOGO 20HS, 
lotada na Secretaria de Saúde - SESAU, em 18 de Abril de 
2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 20 DE ABRIL DE 2022 .

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 0514/2022
DE 16 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, 
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Onde se Lê:

Conceder ao (a) servidor (a) SYLVANA MARIA FALCÃO 
D'ALBUQUERQUE ARANHA, matrícula nº 8125, 
ocupante do cargo de Professor, lotado (a) na Secretaria 
da Educação – SEDUC, Licença Prêmio pelo período de 
03 (três) meses, referente ao quinquênio aquisitivo 
01/05/2005 a 30/04/2010 a partir de 01 de novembro de 
2018.

Leia-se:

CONCEDER ao (a) servidor (a) SYLVANA MARIA 
FALCÃO D'ALBUQUERQUE ARANHA, matrícula nº 
8125, ocupante do cargo de Professor, lotado (a) na 
Secretaria da Educação – SEDUC, Licença Prêmio pelo 
período de 03 (três) meses, referente ao quinquênio 
aquisitivo 28/12/2005 a 27/12/2010 a partir de 01 de 
novembro de 2018.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 31 DE MAIO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 0581/2022
DE 15 DE JUNHO 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 5664/2018,

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) SILVANEIDE BRITO DA 

SILVA, matricula nº 62391, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de TECNICO EM 

ATIVIDADE TRIBUTARIA, lotado (a) na Secretaria da 
Fazenda - SEFAZ, Licença Prêmio pelo período de 03 
(três) meses referente ao quinquênio aquisitivo de 

19/04/2011 a 18/04/2016, com data retroativa a 11 de Maio 
de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM15 DE JUNHO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

JOAQUIM JOSE BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 0582/2022
DE 15 DE JUNHO DE 2022

RETIFICAÇÃO

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 5664/2018,

	
RETIFICAR a Portaria nº 5.001/2020, publicado no 
Diário Oficial do Município nº 1533 de 29 de outubro de 
2020,

Onde se Lê:

Conceder ao (a) servidor (a) SILVANEIDE BRITO DA 
SILVA, matrícula 62391, ocupante do cargo de Técnico em 
Atividade Tributaria, lotado (a) na Secretaria da Fazenda – 
SEFAZ, Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses, 
referente ao quinquênio aquisitivo 19/04/2016 a 
18/04/2021 a partir de 10 de agosto de 2020.

Leia-se:

CONCEDER ao (a) servidor (a) SILVANEIDE BRITO DA 
SILVA, matrícula 62391, ocupante do cargo de provimento 
efetivo/estatutário de Técnico em Atividade Tributaria, 
lotado (a) na Secretaria da Fazenda - SEFAZ, Licença 
Prêmio pelo período de 03 (três) meses, referente ao 
quinquênio aquisitivo de 19/04/2016 a 24/11/2022, a partir 
de 10 de agosto de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 15 DE JUNHO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

JOAQUIM JOSE BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA
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PORTARIA Nº 119/2022
DE 03 DE JUNHO DE 2022

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que lhe 
foi delegada pelo Decreto de 04 de janeiro de 2021 e pelo o 
que confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 
2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 
2013, alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, de 27 
de dezembro de 2015, e Resolução CEPRAM n° 4.579, de 
06 de março de 2018, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 
29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o 
que consta do Processo Administrativo nº 
00679.22.09.461.2021, de 19 de abril de 2021,

RESOLVE

Art. 1º Conceder LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, 
válida pelo prazo de 3 (três) anos, à PRESTMIX FABRICAÇÃO 

DE ARTEFATOS PLÁSTICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 
21.481.442/0001-77, para a atividade de recuperação de 
materiais plásticos, com sede na Rua Nova Esperança, 
Quadra D-B, 1549/1550/1559/1560, Parque Real Serra 
Verde, Cascalheira, CEP: 42.813-088, Camaçari-BA, com 
uma área total de 3.159,00m² e área construída de 

2600m ,com capacidade produtiva de 60 ton/mês, nas 
coordenadas UTM 577.693 E; 8.590.076 S inserido na 
Zona de Expansão Controlada – ZEC 4, da Macrozona CA-
ZR.3,conforme Lei Municipal Nº. 866, de 11 de janeiro de 
2008 e lei Municipal Nº 913 de 03 de setembro de 2008, 
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
seguintes condicionantes: I. Apresentar Atestado de 
Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB do Corpo de 
Bombeiros Militar da Bahia. Prazo: 30 dias; II. Encaminhar 
somente os efluentes domésticos para a fossa séptica 
seguida de filtro anaeróbico, cuja limpeza deverá ser 
realizada anualmente ou quando ocorre obstrução do leito 
filtrante, ficando proibido o lançamento dos despejos 
gerados nesta limpeza na rede pluvial. Promover a 
manutenção periódica desse sistema conforme o disposto 
na NBR-7229 da ABNT; III. Fica vetado o descarte de 
eventual efluente líquido gerado no processo industrial 
para o Rio Camaçari; IV. Acondicionar, estocar 
temporariamente e encaminhar para destinação final 
todos os resíduos gerados na empresa, de acordo com as 
normas estabelecidas na legislação ambiental vigente e 
em conformidades com PGRS apresentado; V. 
Encaminhar o lixo doméstico gerado na empresa para 
instalações autorizadas pelo poder público; VI. adotar 
normas de segurança, higiene industrial e saúde 
ocupacional nas áreas da produção, de armazenamento e 
expedição; VII. Fazer o controle do nível de ruídos por 
tempo de exposição dos funcionários da empresa para que 

o mesmo permaneça dentro dos limites aceitáveis, 
observando a NR15/1978; VIII. Promover periodicamente 
junto aos funcionários, a realização de Programas de 
Educação Ambiental - PEA e treinamento quanto a 
aplicação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólido 
– PGRS, do Plano de Emergência Ambiental – PEA, do 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA. 
Apresentar a SEDUR quando do requerimento de 
renovação desta licença a documentação comprobatória, 
além dos resultados obtidos e atualização dos planos e 
programas da empresa; IX. Implantar e manter em 
condições adequadas de funcionamento o sistema de 
proteção contra incêndio, conforme estabelecido na 
Norma Regulamentadora NR-23 do Ministério do Trabalho 
e Emprego. Realizar treinamento com os funcionários para 
situações de emergência;X.Fornecer obrigatoriamente 
aos funcionários EPI (equipamentos de proteção 
individual) adequado e compatível com o exercício de suas 
funções e fiscalizar o seu devido uso, conforme o 
estabelecido na NR-6 do Ministério do Trabalho e 
Emprego; XI. Fiscalizar o cumprimento das normas de 
segurança do trabalho, no que se refere às medidas de 
proteção coletiva e individual dos seus empregados e dos 
trabalhadores; XII. Apresentar à SEDUR, até o último dia 
do mês de março de cada ano, o Relatório Técnico de 
Garantia Ambiental - RTGA, conforme o estabelecimento 
no inciso XIII do art. 140 do regulamento da lei 10.431/06 
aprovado pelo decreto 11/235/08: a) resumo das principais 
ações da CTGA no ano anterior; b) atas das reuniões 
ocorridas no período; c) resultados obtidos na área 
ambiental, de saúde ocupacional, de higiene e de 
segurança, d) demonstrativos do desempenho ambiental 
da atividade, ilustrados com gráficos e planilhas; e) 
situação dos condicionantes desta licença acompanhado 
de documentos, desenhos e fotos que comprovem o seu 
cumprimento; f) registro de acidentes por ventura 
ocorridos, suas causas e medidas adotadas; g) outras 
informações relevantes; XIII. É considerada infração 
ambiental passível de multa descumprir prazos para o 
atendimento de condicionantes, conforme Decreto 
Estadual n° 14.024 de 2012 e suas alterações; XIV. 
requerer previamente à SEDUR, a competente licença 
para alteração que venha a ocorrer no projeto ora 
licenciado, conforme Lei Municipal nº913/2008, de 
03/09/2008.

Art. 2º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental  de competência da Secretar ia de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras 
instâncias no âmbito Federal, Estadual ou Municipal, 
quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos 
legais.

Art. 3º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos disponíveis 
à fiscalização da SEDUR e aos demais órgãos do Sistema 
Municipal de Meio Ambiente – SISMUMA.

Art. 4º É considerada infração ambiental passível de multa 
e revogação da licença ambiental descumprir os prazos 
para o atendimento de condicionantes, conforme Decreto 
Estadual n° 14.024/2012 e suas alterações.
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credenciados LURIAM LIMA MATOS ,  
devidamente aprovados e selecionados 
conforme ATA DE ANÁLISE DE SOLICITAÇÃO 
DE CREDENCIADO(S), tendo sido previamente 
habilitados no processo seletivo para 
Credenciamento do já referido edital Cidade 
Cultural, devendo os mesmos se apresentarem 
na CEASC, da Secretaria de Cultura do 
Município de Camaçari, no prazo de 3 dias úteis 
a contar desta convocação, munidos da 
documentação exigida para contratação, cuja 
relação foi  enviada ao endereço de 
correspondência eletrônica (e-mail) dos 
credenciados.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário.

	
Publique-se e cumpra-se.

RICARDO ALEXANDRE DE LIMA SANTANA
VICE-PRESIDENTE DA CEASC 

ANEXO ÚNICO

ATA DE ANÁLISE DE SOLICITAÇÃO DE
CREDENCIADO DO EDITAL DE 

CREDENCIAMENTO Nº 001/2021
PROCESSO: 00448.36.07.682.2021

Aos nove dias do mês de junho, às oito horas e 
vinte minutos,, na Secretaria de Cultura do 
município de Camaçari, situada na Rua do 
Telégrafo, s/n, bairro do Natal, Camaçari, Bahia, 
a comissão de seleção nomeada através da 
portaria 023/2022 abriu sessão para análise de 
solicitação de credenciado do Edital de 
Credenciamento n.º001/2021(Processo 
principal 00448.36.07.682.2021),cujo objeto é 
oCredenciamento para fins de eventual e 
futura contratação de serviços artísticos e 
cul tura is  v isando a  rea l ização de 
programação em equipamentos e espaços 
públicos, bem como em eventos realizados 
pela Secretaria de Cultura e pela Prefeitura 
Municipal de Camaçari. A comissão de seleção 
avaliará a solicitação da SECULT que deu 

Art. 5º Esta Licença entrará em vigor na data de 
sua publicação.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 03 DE JUNHO 
DE 2022.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO
DIRETOR DO MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO E MEIO AMBIENTE

RESOLUÇÃO Nº 050/2022
DE 10 DE JUNHO DE 2022

C o n v o c a  p r o p o n e n t e s  
credenciados no Edital de 
Credenciamento nº 001/2021 - 
CEASC, Edital Cidade Cultural, 
p a r a  a  r e a l i z a ç ã o  d e  
apresentações.

A COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DA 
SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, designada 
através do decreto de nº7749, publicada na DOM 
nº 1893, de 20 de abril do ano em curso, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas e

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

RESOLVE

Art. 1º - CONVOCAR os proponentes 
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entrada nos documentos requerendo 
credenciados para atrações culturais. Verificada 
a solicitação, de acordo com os critérios 
estabelecidos em edital item 8.4, a comissão 
resolve selecionar os seguintes credenciados: 

● LURIAM LIMA MATOS

RESOLUÇÃO Nº 051/2022
DE 10 DE JUNHO DE 2022

A COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DA 
SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas pelo 
decreto de nº7749 de 20 de abril de 2022 e

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

RESOLVE

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

Publique-se e cumpra-se.

RICARDO ALEXANDRE DE LIMA SANTANA
VICE-PRESIDENTE DA CEASC  

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 
001/2021 - A SECRETÁRIA DE CULTURA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, 
no uso de suas atribuições, homologa o 
credenciamento da pessoa física LURIAM LIMA 
MATOS, através do CREDENCIAMENTO Nº 
001/2021 - CEASC - OBJETO: Credenciamento 
para fins de eventual e futura contratação de 
serviços artísticos e culturais visando a 
realização de programação em equipamentos e 
espaços públicos, bem como em eventos 
realizados pela Secretaria de Cultura e pela 
Prefeitura Municipal de Camaçari. DATA DE 
HOMOLOGAÇÃO: 10/06/2022. MÁRCIA 
NORMANDO TUDE.

CONTRATO Nº 0134/2022. CONTRATADO: 
LURIAM LIMA MATOS. Credenciamento 

001/2021. Objeto: Credenciamento para fins de 
eventual e futura contratação de serviços 
artísticos e culturais visando a realização de 
programação em equipamentos e espaços 
públicos, bem como em eventos realizados pela 
Secretaria de Cultura e pela Prefeitura Municipal 
de Camaçari. O valor do contrato é de 
R$21.750,00 (vinte um mil setecentos e 
cinqüenta reais). Dotação orçamentária: 
Projeto/Atividade: 2025; Elemento de 
Despesa: 33.90.36/33.90.39; Fonte: 0100000. 
DATA DA ASSINATURA: 10/06/2022. MÁRCIA 
NORMANDO TUDE. SECRETÁRIA DE 
CULTURA DE CAMAÇARI.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 
0090/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E O GRUPO DE MÃES NOSSA 
SENHORA DO AMPARO. DO OBJETO: O presente termo 
aditivo tem por objeto alterar a CLÁUSULA SEGUNDA 
(VIGÊNCIA E PRAZO) do Contrato nº 0094/2021, cujo 
objeto é o supracitado. DO PRAZO: Por força do presente 
Termo Aditivo, a data prevista para encerramento do 
Contrato, que é de 30 de JUNHO de 2022, será prorrogada 
por 12 (doze) meses, e terá sua vigência até 30 de JUNHO 
de 2023. DO PREÇO: Ficam mantidas as condições 
negociais do pacto ora aditado, especialmente as 
disposições sobre o preço, no valor global de 
R$959.971,15 (novecentos e cinqüenta e nove mil, 
novecentos e setenta e um reais e quinze centavos), não 
sendo devido o pagamento de nenhum valor não 
mencionado no presente termo ou em seu instrumento 
originário. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e 
em pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário não modificadas por este Instrumento. 
DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 31 de Maio de 2022. 
NEURILENE MARTINS RIBEIRO. MUNICÍPIO. GRUPO 
DE MÃES NOSSA SENHORA DO AMPARO. 
CONTRATADA.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
081/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E A INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA FAMÍLIA 
FELIZ. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a Cláusula Segunda (VIGÊNCIA E 
PRAZO) do Contrato nº 081/2021, firmado originalmente 
em 16 de junho de 2021, conforme objeto retro citado. DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por mais 12 (doze) meses, de modo que, a 
partir de 16 de junho de 2022, passará a viger até 16 de 
junho de 2023. DO PREÇO: Ficam mantidas as condições 
negociais do pacto ora aditado, especialmente as 
disposições sobre o preço, no valor global de R$ 
828.453,13 (Oitocentos e vinte e oito mil, quatrocentos e 
cinquenta e três reais), conforme Contrato Originário n° 
081/2021 o qual permanece inalterado, não sendo devido 
qualquer reajuste durante o prazo de vigência especificado 
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na cláusula anterior, renunciando a parte a qualquer tipo 
de atualização de valores contratuais. Fica mantida a 
forma de pagamento prevista no bojo do contrato original. 
Os recursos financeiros para pagamento das despesas 
decorrentes do presente Termo Aditivo correrão por conta 
da Ação: 4005, Elementos de Despesa: 33.90.39.00 e 
Fonte: 15001001. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário não modificadas por 
este Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 31 de 
maio de 2022. NEURILINE MARTINS RIBEIRO. 
MUNICÍPIO. INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA FAMÍLIA 
FELIZ. CONTRATADA.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0329/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E ZULMIRA ALVES SENA-ME. DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a 
Cláusula Quinta do Contrato nº 0329/2020, firmado 
originalmente em 19 de Março de 2020, com vigência a 
partir de 23 de março de 2020, cujo objeto é retro citado. 
DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por mais 12 (doze) meses, de modo que, a 
partir de 22 de Março de 2022, passará a viger até 22 de 
Março de 2023. DO PREÇO: Ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, especialmente 
as disposições sobre o preço, no valor global de R$ 
403.200,00 (quatrocentos e três mil e duzentos reais), o 
qual permanece inalterado, não sendo devido qualquer 
reajuste durante o prazo de vigência especificado na 
Cláusula anterior, renunciando a parte qualquer tipo de 
atualização de valores contratuais. Fica mantida a forma 
de pagamento prevista no bojo do Contrato original. Os 
recursos financeiros para pagamento das despesas 
decorrentes do presente termo aditivo correrão por conta 
das Ações 4018, 4019 3 2008, Natureza de Despesa: 
33.90.39.00 e Fonte 6102000. DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário não 
modificadas por este Instrumento. DA ASSINATURA: 
Camaçari-Ba, 11 de Março de 2022. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS. MUNICÍPIO. ZULMIRA ALVES SENA-
ME. CONTRATADA.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0086/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A ASSOCIAÇÃO SOCIOAMBIENTAL 
DA BAHIA. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a Cláusula Segunda (VIGÊNCIA E 
PRAZO) do Contrato nº 0086/2021, firmado originalmente 
firmado em 21 de junho de 2021, conforme objeto retro 
citado. DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula 
anterior fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, de 
modo que, a partir de 21 de junho de 2022, passará a viger 
até 21 de junho de 2023. DO PREÇO: Ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, especialmente 
as disposições sobre o preço, no valor global de 
R$483.082,14 (quatrocentos e oitenta e três mil, oitenta e 
dois reais e quatorze centavos), conforme Contrato 
Originário nº 0086/2021, o qual permanece inalterado, não 
sendo devido qualquer reajuste durante o prazo de 
vigência especificado na Cláusula anterior, renunciando à 
parte a qualquer tipo de atualização de valores contratuais. 
Fica mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 

contrato original. Os recursos financeiros para pagamento 
das despesas decorrentes do presente termo aditivo 
correrão por conta da AÇÃO: 4005, ELEMENTO DE 
DESPESA: 33.90.39.00 e FONTE: 15001001. 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor, as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário não modificadas por este Instrumento. DA 
ASSINATURA: Camaçari-Ba, 03 de junho de 2022. 
NEURILENE MARTINS RIBEIRO MUNICÍPIO 
ASSOCIAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA BAHIA 
CONTRATADA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
N°092/2021 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E A ASSOCIAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA 
BAHIA–CRECHE ESPERANÇA II. DO OBJETO: Este 
Termo Aditivo tem por finalidade alterar a CLÁUSULA 
SEGUNDA do Contrato nº092/2021, originalmente firmado 
em 29 de junho de 2021, cujo objeto encontra-se 
mencionado acima. DO PRAZO: O contrato descrito na 
cláusula anterior fica prorrogado por 12(doze) meses, de 
modo que, a partir de 29 de junho de 2022, passará a 
viger até 29 de junho de 2023. DO PREÇO: Por força 
deste instrumento, fica mantido o preço global, 
proporcional ao período ora aditado, no valor de 
R$483.082,14(quatrocentos e oitenta e três mil, oitenta 
e dois reais e quatorze centavos). Fica mantida a forma 
de pagamento prevista no bojo do contrato original. Os 
recursos financeiros para pagamento das despesas 
decorrentes do presente termo aditivo correrão por conta 
da Ação 4005; Elementos de Despesa 33903900;Fonte 
15001001. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas 
e plenamente em vigor as demais Cláusulas e disposições 
do Contrato Originário não modificadas por este 
Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 31 de maio 
de 2022. NEURILENE MARTINS RIBEIRO. MUNICÍPIO. 
ASSOCIAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA BAHIA–CRECHE 
ESPERANÇA II. CONTRATADA.

TERMOS DE REVOGAÇÃO
 
O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, no uso de suas atribuições legais, em 

oconformidade com o disposto no art. 49, da Lei n  8.666/93, 
oresolve REVOGAR o LOTE (03) do PREGÃO N  

0023/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o 
Registro de preço para aquisição de abaixador de língua, 
agulha hipodérmica, especulo vaginal, fixador de cateter e 
pro-pé, para atender as Unidades de Saúde do município.  
15/06/2022. ELIAS NATAN MORAES DIAS – Secretário 
da Saúde.

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, no uso de suas atribuições legais, em 

oconformidade com o disposto no art. 49, da Lei n  8.666/93, 
oresolve REVOGAR o PREGÃO N  0255/2021 
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LOTE 
PROMITENTE 
FORNECEDOR 

ESPECIFICAÇÃO QTDE UF  
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

05 

APOTEK DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E 
MATERIAIS HOSPITALARES 
LTDA 

RISPERIDONA 1MG/ML, 
SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 
COM 30ML + SERINGA. 

10.000 UND 12,190 

 

LOTE 
PROMITENTE 
FORNECEDOR 

ESPECIFICAÇÃO QTDE UF  
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

01 

MEDYCAMENTHA 
PRODUTOS ONCOLOGICOS 
E HOSPITALARES LTDA 

ALTEPLASE, CONCENTRAÇÃO 
50MG, PÓ LIÓFILO P, INJETÁVEL + 
DILUENTE. 

50 UND 2.230,13 

02 
ALTEPLASE, CONCENTRAÇÃO 
20MG, PÓ LIÓFILO P, INJETÁVEL + 
DILUENTE. 

50 UND 892,05 

04 
TENECTEPLASE 40 MG PO 
LIOFILIZADO INJETÁVEL + SERINGA 
COM DILUENTE. 

100 UND 5.334,77 

 

LO TE 
PRO M ITENTE 
FO RNECEDO R 

ESPECIFIC AÇ ÃO Q TDE UF  
V ALO R 

UNIT ÁRIO  
(R$) 

V ALO R  
G LO B AL 

(R$) 

01 

M ED YC AM ENTHA 
PRO DUTO S 
O NCO LO G ICO S E 
HO SPITALAR ES LTDA 

ALTEPLASE, 
CO NCENTRAÇ ÃO  50M G , 
PÓ  LIÓ FILO  P, 
INJETÁVEL + D ILU ENTE. 

50 UND 2.230,13 111.506,50 

02 

M ED YC AM ENTHA 
PRO DUTO S 
O NCO LO G ICO S E 
HO SPITALAR ES LTDA 

ALTEPLASE, 
CO NCENTRAÇ ÃO  20M G , 
PÓ  LIÓ FILO  P, 
INJETÁVEL + D ILU ENTE. 

50 UND 892,05 44.602,50 

03 FRACASSADO 

TENECTEPLASE 50 M G  
PÓ  LIO FILIZADO  
INJETÁVEL + SERING A 
CO M  DILU ENTE.  

100 UND # # 

04 

M ED YC AM ENTHA 
PRO DUTO S 
O NCO LO G ICO S E 
HO SPITALAR ES LTDA 

TENECTEPLASE 40 M G  
PO  LIO FILIZADO  
INJETÁVEL + SERING A 
CO M  DILU ENTE. 

100 UND 5.334,77 533.477,00 

05 

APO TEK 
DISTRIBUIDO R A D E 
M EDICAM ENTO S E 
M ATERIAIS 
HO SPITALAR ES LTDA 

RISPERIDO NA 1M G /M L, 
SO LUÇ ÃO  O RAL, 
FRASCO  CO M  30M L + 
SER ING A. 

10.000 UND 12,190 121.900,00 
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(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é a Contratação 
de empresa especializada na prestação de serviço de 
manutenção preventiva e corretiva, incluindo transporte, 
fornecimento e substituição de peças, partes, 
componentes e acessórios, em equipamentos do tipo: 
geladeira, freezer vertical e horizontal, fogão industrial e 
doméstico, resfriador de água e eletro eletrônico, leves e 
pesados pertencentes as unidades escolares da rede 
municipal de Camaçari. 20/05/2022. NEURILENE 
MARTINS RIBEIRO – Secretária de Educação.

NOTIFICAÇÃO – COPEC

À 
ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA
Processo nº 00351.11.07.689.2022

Notificamos a empresa ATIVA MALL COMÉRCIO DE 
UTILIDADES LTDA  a comparecer junto à Comissão ,
Central Permanente de Cadastro e Avaliação de 
Fornecedores - COPEC, no prazo máximo de 05 (dias) 
úteis a partir da presente data, para fazer vistas ao 
Processo de Penalização nº0351.11.07.689.2022 e, 
posteriormente, apresentar defesa por escrito no prazo de 
5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de vistas ao 
processo.

Camaçari-BA, 21 de JUNHO de 2022. 

LARISSA MACEDO
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA COPEC

HOMOLOGAÇÃO E ATAS DE REGISTRO DE 
PREÇOS

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da 
Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas 
a t r i b u i ç õ e s ,  h o m o l o g a  o  P R E G Ã O  -  
N.º0027/2022(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o 
registro de preços para aquisição de medicamentos 
diversos, devido à necessidade da continuidade das 
ações em saúde. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
09/06/2022. ELIAS NATAN MORAES DIAS – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0376/2022 – 
PREGÃO Nº 0027/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 

medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde. PROMITENTE 
FORNECEDOR:MEDYCAMENTHA PRODUTOS 
ONCOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA.DATA DA 
ASSINATURA: 09/06/2022. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0377/2022 – 
PREGÃO Nº 0027/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde. PROMITENTE 
FORNECEDOR:APOTEK DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 
DATA DA ASSINATURA: 09/06/2022. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

PORTARIA Nº 59/2022
DE 15 DE JUNHO DE 2022

Promove servidor ocupante de cargo 
de provimento efetivo/estatutário, 
dentro da mesma classe de cargos a 
que pertence, de NÍVEL I para NÍVEL II, 
nos termos do Plano de Carreira, 
Cargos e Vencimentos dos Servidores 
Públicos do Quadro de Provimento 
Efetivo do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal de Camaçari.

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da Lei Orgânica do Município de Camaçari; Lei 
Municipal nº. 407, de 30 de agosto de 1998; Lei Municipal 
nº. 874, de 04 de abril de 2008; Decreto Municipal nº. 
4.742 de 09 de abril de 2009; Lei Municipal nº. 
1.582/2019e, 

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão do benefício, conforme 
comprovação nos autos do Processo Administrativo nº. 
00103.07.10.377.2022;
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RESOLVE 

Art.1º. Promover o servidor BENÍCIO CORREIA DOS 
SANTOS JÚNIOR, matrícula nº 110022, ocupante do 
cargo de provimento efetivo/estatutário de Técnico em 
Seguro Social, lotado na Diretoria de Previdência do 
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal de 
Camaçari, de NÍVEL I para NÍVEL II, dentro da mesma 
classe de cargos a que pertence.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 24 de maio de 
2022.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI, EM 15 DE JUNHO DE 
2022. 

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 60/2022
DE 15 DE JUNHO DE 2022

Promove servidor ocupante de cargo de 
provimento efetivo/estatutário, dentro 
da mesma classe de cargos a que 
pertence, de NÍVEL I para NÍVEL II, nos 
termos do Plano de Carreira, Cargos e 
Vencimentos dos Servidores Públicos 
do Quadro de Provimento Efetivo do 
Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal de Camaçari.

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da Lei Orgânica do Município de Camaçari; Lei 
Municipal nº. 407, de 30 de agosto de 1998; Lei Municipal 
nº. 874, de 04 de abril de 2008; Decreto Municipal nº. 4.742 
de 09 de abril de 2009; Lei Municipal nº. 1.582/2019e, 

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício, conforme comprovação 
nos  au tos  do  P rocesso  Admin i s t ra t i vo  n º .  
00104.07.10.377.2021;

RESOLVE 

Art.1º. Promover o servidor DIEGO SILVA DE SOUZA, 
matrícula nº 110021, ocupante do cargo de provimento 
efetivo/estatutário de Analista em Seguro Social – 
Economia, lotado na Diretoria de Administrativa e 
Financeira do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal de Camaçari, de NÍVEL I para NÍVEL II, dentro 
da mesma classe de cargos a que pertence.

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

publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 24 de maio de 
2022.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI, EM 15 DE JUNHO DE 2022. 

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2022

Realizada em 18 /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 
Milena Tavares do Sacramento 

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

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

Pauta da Reunião:
I. Atualização acerca do cenário macroeconômico das 
expectativas de mercado;
II. Atualização acerca do comportamento da carteira de 
investimentos e monitoramento do demonstrativo da 
movimentação dos investimentos ocorridos no mês 
anterior; 
III. Apresentação dos pareceres relacionados aos 
investimentos propostos para o período até a próxima 
reunião ordinária do mês seguinte com indicações de 
estratégias a serem seguidas pelo ISSM;
IV. Elaboração da proposta de fluxo dos resgates e 
aplicações previstas para o período até a próxima reunião 
ordinária do mês seguinte e decisão sobre a aplicação dos 
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novos recursos a serem repassados;
V. Decisões sobre resgates necessários para o pagamento 
dos benefícios previdenciários e demais execuções 
orçamentárias;
VI. O que ocorrer;

Reunião:
Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte 
e dois, às 15h00min, reuniram-se ordinariamente os 
membros do Comitê de Investimentos, sob a presidência 
do primeiro, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, 
DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, MILENA 
TAVARES DO SACRAMENTO, 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, ELMA MARÍLIA 
VIEIRA DE CARVALHO, controladora geral do ISSM, 
ANDERSON DOS SANTOS ROCHA, Presidente do 
Conselho Fiscal, RODRIGO MALHEIROS REMOR, 
EDUARDO BARÃO, representantes da SMI Consultoria. A 
teor do art. 22, item I, da Portaria n° 77/2021, após 
verificação do quórum legal para instalação, foi 
estabelecida a seguinte pauta: foi estabelecida a seguinte 
pau ta :  I .  A tua l i zação  acerca  do  cenár io  
macroeconômico e das expectativas de mercado; II. 
Atualização acerca do comportamento da carteira de 
investimentos e monitoramento do demonstrativo da 
movimentação dos investimentos ocorridos no mês 
anterior; III. Apresentação dos pareceres relacionados 
aos investimentos propostos para o período até a 
próxima reunião ordinária do mês seguinte com 
indicações de estratégias a serem seguidas pelo 
ISSM; IV. Elaboração da proposta de fluxo dos 
resgates e aplicações previstas para o período até a 
próxima reunião ordinária do mês seguinte e decisão 
sobre a aplicação dos novos recursos a serem 
repassados; V. Decisões sobre resgates necessários 
para o pagamento dos benefícios previdenciários e 
demais execuções orçamentárias; VI. O que 
ocorrer,aberta a reunião, O presidente e gestor de 
recursos do Comitê de Investimentos, CARLOS 
HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, registrou a presença 
dos membros e convidados supracitados. Em seguida, 
passou para o primeiro item da pauta; I.Atualização a 
acerca do cenário macroeconômico e das 
expectativas de mercado; com a palavra, RODRIGO 
MALHEIROS REMOR, representante da SMI Consultoria, 
informou que em relação ao cenário macroeconômico, 
basicamente as mesmas questões, relatadas nas últimas 
reuniões, continuam trazendo preocupações para os 
mercados ao redor do mundo.  Disse que no cenário 
externo, os dois principais pontos de atenção são: O 
fechamento de duas importantes cidades na China, 
Xangai e Pequim, por conta do recrudescimento da 
pandemia e a continuidade do conflito entre Rússia e 
Ucrânia. Ressaltou que este conflito continua fazendo 
pressão sobre as cadeias de produção e sobre os preços 
decommodities, ocasionando efeitos bem negativos para a 
economia global. Na política monetária, destacou o 
cenário de inflação elevada, com o alto ritmo da taxa de 
juros. Informou que o Reino Unido está no meio do ciclo de 
alta na taxa de juros, com taxa de 1%. Explicou que esta 

taxa é considerada elevada, diante do cenário de quase 
duas décadas com juros zero na Europa. Em relação aos 
Estados Unidos, afirmou que devem acentuar o seu aperto 
monetário e que a Zona do Euro deve antecipar a alta de 
juros.  Em relação a política monetária interna, noticiou 
que o Copom decidiu em sua última reunião, pelo aumento 
de um ponto percentual na taxa Selic, passando-a para 
12,75%.  Destacou que o IPCA subiu 1,06% em abril, 
resultado acima do 1% esperado pelo mercado e que no 
acumulado em 12 meses, o índice apresentou alta de 
12,13%.   Noticiou que algumas ações do governo, ainda 
continuam a trazer bastante risco para o cenário fiscal, por 
conta de diversas pautas que tramitam no Congresso, 
como os programas de estímulos, recentemente lançados 
pelo governo, que aumentaram ainda mais a pressão 
sobre a inflação.  Disse que outro ponto, que trará impacto 
para o cenário fiscal, é o reajuste prometido aos servidores 
f e d e r a i s ,  c o m  u m  c u s t o  e s t i m a d o  e m  R $  
5.000.000.000,00(cinco bilhões de reais). No que tange 
aos indicadores da atividade econômica, informou que nos 
dois pr imeiros meses de 2022, ocorreu um 
enfraquecimento, tanto do setor de serviços, quanto do 
setor de comércio, com expectativas de uma economia 
próxima a estagnação, devido a questão dos juros 
elevados. Ato contínuo, trouxe os dados das expectativas 
de mercado do Relatório Focus do mês de abril para 2022 
e 2023 respectivamente, IPCA 7,89% e 4,10, % PIB 0,70% 
e 1,00%, Câmbio R$ 5,00 e R$ 5,04 e SELIC 13,25% a.a. e 
9,25 % a.a. RODRIGO MALHEIROS, concluiu as 
informações a respeito do cenário macroeconômico e 
passou a palavra para EDUARDO BARÃO, representante 
da SMI Consultoria. Com a palavra, comunicou que 
atualmente, o cenário é de juros altos no Brasil e também 
no exterior. Afirmou que a SMI Consultoria, continua 
indicando a proteção da carteira do ISSM, diante da 
volatilidade do momento. Sugeriu que o Comitê de 
Investimentos, fizesse novos aportes em ativos de menor 
risco, a exemplo do CDI e IMA-B 5, que é o IMA mais curto. 
Observou que já foram feitas movimentações importantes 
na carteira, durante o mês de abril, através das aplicações 
em IMA-B 5 e em Letras Financeiras, realizadas com o 
Banco BTG PACTUAL, com a taxa de IPCA + 6,22 e 
também com o Banco Santander com taxa de IPCA + 6,24. 
Ressaltou que estas taxas foram bastante atrativas e que 
as compras de LFs foram muito importantes, pois trarão 
um bom retorno para carteira do ISSM. Ao solicitar a 
palavra o superintendente e membro nato do Comitê de 
investimentos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, informou que foi realizada, nesta semana, 
uma nova compra de Letras Financeiras, no montante de 
R$ 15.650.000,00 (quinze milhões e seiscentos e 
cinquenta mil reais), com taxa de IPCA + 6,58, com o 
Banco BTG PACTUAL. Ao retomar a fala, EDUARDO 
BARÃO, afirmou que estas compras foram muito 
interessantes, já que no mês de abril, a volatilidade foi 
muito forte tanto no exterior, quanto no Brasil, com 10% de 
queda na bolsa brasileira e 7% de queda no exterior. Disse 
que a carteira do ISSM está muito bem posicionada, com 
estes ativos de renda fixa com IPCA, com taxas acima da 
meta. Destacou que a compra de quase R$ 
79.000.000,00(setenta e nove milhões de reais), em títulos 
públicos, com taxas acima da meta atuarial, também 
contribuiu para a proteção da carteira.  Informou que 
a tua lmente  a  car te i ra  do  ISSM,  es tá  com 
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aproximadamente 10% em IMA-B 5, que foi outro ativo que 
rendeu muito bem, sendo o segundo melhor ativo de renda 
fixa no referido mês e que além de proteger a carteira está 
trazendo bons resultados.  No entanto, frisou que no mês 
de abril, o rendimento da carteira foi negativo, devido a 
forte volatilidade da renda variável, além do desempenho 
do multimercado, que também sofreu bastante, com um 
rendimento de -1,27%, o que praticamente zerou todo o 
retorno que a carteira do ISSM obteve durante o início do 
ano.  Ainda com a palavra, EDUARDO BARÃO, disse que 
mesmo com estes resultados negativos em renda variável 
e no exterior, a SMI Consultoria, recomendou manter, 
estes ativos na carteira, sem diminuir ou aumentar a 
posição.  Comunicou que ainda no mês de abril, foram 
feitos os primeiros aportes no FUNDO ITAÚOPTIMUS 
RENDA FIXA CNPJ: 40.498.539/0001-37do Banco Itaú, 
com rendimento de 1,26% acima do CDI, o que considerou 
uma boa estratégia para a carteira. Observou também a 
aplicação noFIP KINEA PRIVATY EQUYTE,que é um 
produto com uma estratégia interresante. Recomendou 
que todo recurso novo seja colocado primeiramente no 
CDI e se houver oportunidade no IMA-B 5. Ao solicitar a 
palavra, o superintendente e membro nato,PEDRO 
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, disse 
que o Comitê de Investimentos, está observando uma 
volatilidade muito grande no mercado internacional, o que 
acabou trazendo uma rentabilidade muito negativa para a 
carteira do ISSM, que esta exposta a este segmento, seja 
via os multimercados, seja via os fundos no exterior, e que 
este fato trouxe bastante preocupação para o Comitê de 
Investimentos, que vem monitorando de perto estas 
questões.  Informou que o Conselho Fiscal, também está 
fazendo o seu papel, sinalizando sobre o desempenho 
destes investimentos no exterior. Frisou que todas as 
movimentações na carteira do ISSM, são realizadas com 
base em debates e estudos prévios, mas observou que 
estas questões, que envolvem os investimentos fora do 
Brasil, não dependem apenas do Comitê de Investimentos 
e da politica interna, já que vão além das fronteiras. Disse 
que os ativos no exterior, renderam muito para a carteira no 
ano passado, mas que já é possível observar que a partir 
de março de 2022, que este segmento vem trazendo 
perdas para carteira.  Ao retomar a palavra, EDUARDO 
BARÃO, destacou que a Politica de Investimentos, deixa 
claro que se ocorrer uma situação que demonstre um risco 
maior de perdas para a carteira, que o Comitê de 
Investimentos, poderá resgatar a aplicação, mesmo que 
esteja com prejuízo ou com rendimento negativo. No 
entanto, disse que a SMI Consultoria não vê uma 
expectativa negativa ou de piora para o mercado externo. 
Pontuou que este segmento está passando por uma crise 
neste momento, mas que no longo prazo, não deve trazer 
um prejuízo para carteira. Já em relação a renda variável, 
afirmou que a SMI Consultoria, apoia a decisão de redução 
dos 3% neste segmento, para aplicação em Letras 
Financeiras.EDUARDO BARÃO, Concluiu as informações 
e na oportunidade, agradeceu ao Comitê de Investimentos 
do ISSM e se colocou à disposição para maiores 
esclarecimentos. Ato continuo, passou para o segundo 
item da pauta. II.  atualização acerca do comportamento 
da carteira de investimentos: com a palavraopresidente 
e gestor de recursos do Comitê de Investimentos do ISSM, 
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, informou que 
no cenário externo, as implicações decorrentes da 

extensão do conflito entre Rússia e Ucrânia, apertos 
monetários mais robustos pelas economias desenvolvidas 
e a política da China de tolerância zero com a covid-19, 
contribuíram para alta volatilidade do mês de abril. No 
Brasil, a volatilidade continuou pautada pela preocupação 
com a inflação e com o risco fiscal. Os ativos de renda fixa 
que compõem a carteira do Instituto, preformaram 
positivamente, com a exceção do fundo Piatã Prev. Crédito 
Privado, comprometendo o resultado dessa classe de 
ativo. A renda variável, que até o mês passado, foi 
beneficiada pelo forte fluxo de entrada de capital 
estrangeiro, sofreu com a busca dos investidores por 
ativos menos expostos a riscos. Os resultados negativos 
dos fundos multimercados e os investimentos no exterior 
foram influenciados, principalmente, pela instabilidade 
causada pela guerra no leste europeu e o funcionamento 
apenas, de algumas atividades relevantes na China, por 
conta do aumento de casos de Covid.  O IPCA de abril 
recuou para 1,06 e a meta para o mês ficou em 1,46. Diante 
dos fatos que influenciaram o mercado financeiro, o 
alcance da meta ficou em – 0,87%. No que concerne aos 
índices de riscos da carteira, no mês de abril eles 
permaneceram dentro dos limites da P.I. de 2022: a 
Volatilidade Anualizada (VOL) ficou em 4,6568 (a 
volatilidade máxima em 12 meses, segundo a P.I. é de 9%) 
e quanto ao VAR, a carteira do instituto apresentou nos 
últimos 12 meses um VAR de 7,6599 (na P.I. vigente, essa 
perda máxima aceitável está na ordem de 12% anual).  Ao 
solicitar a palavra superintendente e membro nato, 
PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, 
expressou preocupação com o déficit das cotas do PIATÃ 
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO 
PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO.  Disse 
que não foi possível verificar, se esta desvalorização foi 
precedida dos devidos estudos e avaliações necessárias. 
E que por esta razão, designou a assessora especial I, ISIS 
LOBO DE SOUZA e a chefe de gabinete e tesoureira, 
ACÁCIA CHAVES REIS, para que as mesmas abram 
interlocução com o administrador do Fundo, para dessa 
forma, trazer maiores informações, através de um breve 
relatório, respaldado na devida documentação, para que o 
Comitê de Investimentos possa entender melhor sobre as 
causas da redução drástica do valor patrimonial deste 
fundo de um mês para o outro, e assim   deliberar, 
eventualmente, por alguma medida contra o Fundo e seus 
administradores. Observou que a desvalorização das 
cotas do referido fundo, ocorre justamente no momento 
que a proposta de venda de dois ativos por metade do 
valor, foi rejeitada pelos cotistas, através de votação em 
assembleia.  O presidente e gestor de recursos, CARLOS 
HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, achou bastante 
pertinente as observações feitas pelo superintendente, e 
reiterou que o Comitê de Investimentos deve buscar 
esclarecimentos a gestora deste fundo.  Ainda com a 
palavra, o presidente, disse que esta provisão deve estar 
bem fundamentada. Em relação ao desempenho da 
ca r te i ra ,  a  membro  MILENA TAVARES DO 
SACRAMENTO, destacou o bom rendimento do FUNDO 
ITAÚ OPTIMUS RENDAFIXA e que o fundo mostrou ser 
um diferencial frente aos fundos que estão enquadrados 
no mesmo artigo. O membro, DIEGO RODRIGUES DE 
MAGALHÃES, observou que ainda tem margem 
disponível para a aplicação em Letras Financeiras e que 
estas vem trazendo uma boa rentabilidade para a carteira. 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo



Terça-feira
21 de Junho de 2022 - Ano XX

Nº 1933 - Página 11 de 14

III.Apresentação dos pareceres relacionados aos 
investimentos propostos para o período até a próxima 
reunião ordinária do mês seguinte com indicações de 
estratégias a serem seguidas pelo ISSM, Com a 
palavra, o presidente e gestor de recursos do ISSM, 
informou que foi deliberado na última reunião ordinária o 
resgate de R$ 15.000.000,00(quinze milhões  de reais)do 
FUNDOBBFIAVALOR  e de 5.000.000,00(cinco milhões 
d e  r e a i s )  D o  S A F R A S E L E C T I O N  
FUNDODEINVESTIMENTOEMCOTASDEFUNDOSDEIN
VESTIMENTO  ,  com o objetivo de fazer  movimentações 
dentro da própria renda variável. Com a palavra, o 
superintendente e membro nato, PEDRO JORGE VILLAS 
BOAS ALFREDO GUIMARÃES, informou que o Comitê de 
Investimentos, se reuniu extraordinariamente e deliberou 
por não mais reinvestir o valor de R$ 15.000.000,00 
( q u i n z e  m i l h õ e s  d e  r e a i s )  d o  
FUNDOBBFIAAÇÕESVALOR para a compra de ativos de 
renda variável e que este valor foi destinado para a compra 
de Letras Financeiras, que já foi operacionalizada. 
Informou que esta decisão foi referendada no início da 
reunião de hoje pela SMI Consultoria. O encaminhamento 
foi colocado em votação e decidido à unanimidade. Ato 
contínuo, passou para o próximo item da pauta, IV. 
Elaboração da proposta de fluxo dos resgates e 
aplicações previstas para o período até a próxima 
reunião ordinária do mês seguinte e decisão sobre a 
aplicação dos novos recursos a serem repassados, O 
presidente e gestor de recursos, CARLOS HENRIQUE DA 
ROCHA SANTOS, informou que foram feitas até o 
momento todas as movimentações necessárias na 
carteira  do ISSM e que a decisão agora é de proteger a 
carteira  através  de novos investimentos em fundos DI, 
que é um fundo de liquidez, para as despesas  seguintes. 
Disse que a chefe de gabinete e tesoureira, ACÁCIA 
CHAVES REIS, irá encaminhar um fundo do Banco Itaú, O 
ITAÚINSTITUCIONALRENDAFIXAREFERENCIADODI - 
FUNDODEINVESTIMENTO ,  que possu i  uma 
rentabilidade um pouco melhor do que os fundos DI, que o 
ISSM possui na carteira, atualmente.  Com a palavra, o 
superintendente, PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES, ressaltou que o Comitê busca 
sempre as melhores opções de Investimentos no 
mercado, prezando pela proteção do patrimônio do ISSM. 
Ao retomar a palavra o presidente e gestor de recursos, 
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, sugeriu que 
novos recursos sejam colocados em fundos com 
benchmark CDI; O que foi aprovado, por unanimidade por 
todos os membros do Comitê de Investimentos. 
Continuamente, passou para o próximo item da pauta, V. 
Decisões sobre resgates necessários para o 
pagamento dos benefícios previdenciários e demais 
execuções orçamentárias, foi colocado em votação e 
decidido pelos membros do Comitê de Investimentos que o 
pagamento da folha do mês de maio/2022 será efetuado 
com recursos provenientes de fundos com benchmark 
CDI. 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

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2022

Realizada em 25/05/2022

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 
Milena Tavares do Sacramento

Convidados:
Acácia Chaves Reis – Chefe de gabinete da diretoria 
administrativa e financeira
Isis Lobo de Souza – Assessora especial I
Ana Clara Andrade de Almeida – Chefe de gabinete da 
diretoria da superintendência
Elma Marília Vieira de Carvalho – Controladora Geral do 
ISSM
Anderson dos Santos Rocha – Presidente do Conselho 
Fiscal

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

Pauta da Reunião:
I.  Validação do Relatório de Gestão de Investimentos de 
abril de 2022;
II. Credenciamento do FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL 
RENDA FIXA REFERENCIADO DI;
III. O que ocorrer;

Anexos:
Relatório de Gestão de Investimentos ABRIL/2022

Reunião:
Aos vinte cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e 
vinte e dois, às 15h00min, reuniram-se ordinariamente os 
membros do Comitê de Investimentos, sob a presidência do 
primeiro, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, 
DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, MILENA 
TAVARES DO SACRAMENTO, ERNÂNI BERNARDINO 
ALVES DE SENA e PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
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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, ELMA 
MARÍLIA VIEIRA DE CARVALHO, Controladora geral do 
ISSM, ANDERSON DOS SANTOS ROCHA, Presidente do 
Conselho Fiscal. 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. Validação do Relatório 
de gestão de investimentos de abril /2022; 
II.;Credenciamento do FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL 
RENDA FIXA REFERENCIADO DI; III. O que ocorrer; 
aberta a reunião, o presidente e gestor de recursos do 
Comitê de Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA 
ROCHA SANTOS, registrou a presença dos membros e 
convidados supracitados, em seguida, passou para o 
primeiro item da pauta.I. Validação do Relatório de gestão 
de investimentos de abril de 2022; informou que como de 
praxe, que o Relatório de Gestão de Investimentos do mês 
de abril/2022foi disponibilizado previamente a todos os 
presentes. Ato contínuo, passou a tecer alguns 
comentários, referentes ao Relatório, que foi apresentado 
em tela para todos os membros e convidados do Comitê de 
Investimentos do ISSM. Neste momento, compartilhou em 
tela o referido relatório e iniciou a apresentação com o slide 
nº 5, onde consta a informação sobre a primeira compra de 
Letras Financeiras. No mesmo slide, observou que foi 
descrito os critérios estabelecidos pelo Comitê de 
Investimentos para a compras das Letras Financeiras – 
LFs. Informou que  foi resgatado o valor de R$ 15.000.000 
, 0 0 ( q u i n z e  m i l h õ e s  d e  r e a i s )  d o  f u n d o  
BBFIAAÇÕESVALOR e R$ 5.000.000,00(cinco milhões) 
d o  F U N D O S A F R A S E L E C T I O N ,  p a r a  f a z e r  
movimentações dentro do próprio artigo 8º. Trouxe também 
a informação a respeito do desinvestimento de R$ 
20.000.000,00 (vinte milhões de reais) do IMA-B 5 para 
aplicação no FUNDO ITAÚOPTIMUSRENDAFIXA, do 
Banco Itaú, com rentabilidade interessante para carteira do 
ISSM, de aproximadamente 7% no ano de 2021.Outra 
observação feita pelo presidente e gestor de recursos, 
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, foi em relação 
à  rentabilidade da carteira no mês de abril, onde foi 
alcançado -87% da meta,  com rentabilidade negativa de -  
R$ 4.919.000,00. (quatro milhões, novecentos e dezenove 
mil reais). Disse que este resultado, se deve muito a 
d e s v a l o r i z a ç ã o  d a s  c o t a s d o  F u n d o P I AT Ã  
PREVEDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO CNPJ: 
09.613.226/000132.Destacouno slide nº 13 o primeiro 
aporte no FIPKINEAPRIVATYEQUYTE, no valor de 
R$250.000,00(duzentos e cinquenta mil reais) e a aquisição 
de Letras Financeiras com vencimento em 2024 com taxas 
acima dos 6% IPCA +. Comunicou que o mês de abril foi 
bastante negativo para o mercado de renda variável, com 
saída de capital estrangeiro da bolsa brasileira, conforme os 
investidores buscavam ativos menos expostos a riscos, 
dados os receios levantados pelo cenário global. Já o 
mercado de renda fixa teve um desempenho mais positivo, 
devido principalmente à melhora de perspectiva sobre a 
inflação corrente. Assim, o Ibovespa, principal índice da 
bolsa brasileira, fechou o mês com queda de 10,10%, 
enquanto os principais índices de renda fixa fecharam o 
mês com leve alta. Em outros fatos relevantes,  destacou a 
informação ,  sobre o  recebimento do valor de R$ 
26.010,63 (vinte e seis mil e dez reais e sessenta e três 
c e n t a v o s )  d a  

REAGDistribuidoradeTítuloseValoresMobiliáriosS/A, 
referente aos resultados apurados no período do mês 
anterior , neste mesmo slide do Relatório, consta que de 06 
a 08/04 de 2022, o Comitê de Investimentos, representados 
por Pedro Jorge (Diretor Superintendente e membro nato), 
Milena Tavares (membro), Acácia Reis (Tesoureira) e 
Carlos Henrique (gestor de recursos), realizaram, 
presencialmente, DueDiligence nas seguintes instituições 
sediadas em São Paulo:AssetdoItaú, asset do Bradesco, 
Reag  e asset do BTG PACTUAL. Ao solicitar a palavra, o 
superintendente e membro nato do Comitê de 
Investimentos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, considerou importante, sinalizar no relatório, 
a informação a respeito da rentabilidade extremamente 
negativa do PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, que foi de - 53% 
no mês de abril. Comunicou que esta questão já está sendo 
monitorada pelo Comitê de investimentos, para que dessa 
forma possam sugerir eventuais providências. Disse que 
até junho, a equipe designada para o monitoramento, 
deverá trazer um balanço contendo as informações 
necessárias, para embasar a tomada de decisões. Ao 
retomar a palavra o presidente e gestor de recursos, 
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, acatou a 
sugestão do superintendente e disse que irá acrescentar 
essa informação ao Relatório. Dito isto, o Relatório de 
gestão de Investimentos do mês de abril de 2022, foi 
considerado aprovado à unanimidade. Dando continuidade 
à reunião, passou para o último item da pauta II. 
CredenciamentodoFUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL 
R E N D A F I X A R E F E R E N C I A D O  D I  - C N P J :  
00.832.435/0001-00. O presidente e gestor de recursos do 
Comitê de Investimentos do ISSM, CARLOS HENRIQUE 
DA ROCHA SANTOS, Passou a apresentar em tela, a 
lâmina com as características e indicadores do referido 
fundo.  Disse que o fundo atende ao perfil da carteira de 
Investimentos, com enquadramento no Art. 7º, inciso III, a 
da Resolução CMN nº 4.963/2021. O objetivo do Fundo é 
aplicar seus recursos em ativos financeiros que buscam 
acompanhar a variação do Certificado de Depósito 
Interbancário (“CDI”) ou da taxa Selic, de forma que, no 
mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos ativos 
financeiros, componentes de sua carteira estejam atrelados 
a este parâmetro, direta ou indiretamente, observado que a 
rentabilidade do Fundo será impactada pelos custos e 
despesas, inclusive taxa de administração. Informou que a 
critério do administrador, receberá recursos de fundos de 
investimento e pessoas jurídicas, clientes do administrador, 
do gestor ou de controladas, direta ou indiretamente, pela 
Itaú Unibanco Holding S.A.  Destacou que o fundo 
analisado possui características de acordo com a Política 
de Investimentos do ISSM e sua compatibilidade ao perfil da 
carteira, comparado com os demais fundos distribuídos no 
mercado com os mesmos índices de Benchmark. Informou 
sobre a composição da carteira: Títulos Públicos 54,05%, 
operações lastreadas em títulos públicos 18,44 % depósitos 
a prazo e outros títulos de instituições financeiras 15,51%, 
títulos de crédito privado 10,25 % e outras aplicações 
1,77%.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 
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credenciados, o fundo descrito 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 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

MILENA TAVARES DO SACRAMENTO
MEMBRO 

ACÁCIA CHAVES REIS
CHEFE DE GABINETE

CONVIDADA

ISIS LOBO DE SOUZA
ASSESSORA ESPECIAL I 

 CONVIDADA

ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA
CHEFE DE GABINETE

CONVIDADA

ELMA MARILIA VIEIRA DE CARVALHO
CONTROLADORA GERAL

CONVIDADA

ANDERSON DOS SANTOS ROCHA
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL

CONVIDADO

JULIANA ESTELA GOMES DE SOUZA
SECRETÁRIA

PORTARIA Nº 069/2022
DE 15 DE JUNHO DE 2022

Nomeia Servidor para o Exercício de 
cargo de Provimento Efetivo e dá outras 
providências.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, conferidas 
nos termos da Lei municipal nº 730, de 18 de maio de 2006; 
do Decreto Municipal  nº 4521, de 5 de outubro de 2007 c/c 
o art.11, inciso I da Lei Municipal nº 407, de 30 de agosto de 
1998 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Camaçari);

CONSIDERANDO o resultado do Concurso Público do 
Edital n°001/2009, devidamente homologado conforme 
Portaria nº 017, de 14 de maio de 2010, devidamente 
publicada no Diário Oficial do Município – DOM n° 364, de 
19 a 25 de junho de 2010, página 12-18;

CONSIDERANDO o Edital de convocação n° 001/2022, 
publicado na página 09 do Diário Oficial do Município – 
DOM nº 1895, de 26 de abril de 2022;

CONSIDERANDO ainda a aprovação do candidato em 
todas as fases do Concurso.

RESOLVE 

Art.1º. NOMEAR em regime estatutário, para cargo 
público de provimento efetivo da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público de Camaçari, a aprovada em 
Concurso Público, relacionada abaixo:  

Art. 2º. O candidato nomeado neste ato, terá o prazo de 30 
(trinta) dias para tomar posse na sede da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público - STT, localizada na Avenida 
Jorge Amado, Loteamento Espaço Alfa, s/n, Jardim Limoeiro, 
nesta cidade, sob pena de torna-se sem efeito o ato de 
provimento, conforme estabelecido na Lei Municipal nº 407, 
de 30 de agosto de 1998.(Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Camaçari).

Art.3º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 15 DE JUNHO DE 2022.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DA 
STT

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO. Dispensa de Licitação n° 007/2022. 
Objeto: aquisição de tonner e cartucho para atender as 
necessidades da STT. Valor Global: R$ 10.016,00 
(Dezmil e dezesseis reais); Fundamento Legal: Art. 24, 
inciso II da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
Contratado: Oxford Comercio e Serviços de Montagem 
de Móveis Eireli. 

Camaçari-BA, 10 de Junho de 2022

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
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