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SOCIAL E CIDADANIA

5   E s to q u e  A tu a l  
  

E s p é c ie N º V a lo r 

E m b a r g o  D e c la r a tó r io 2 3 4 2 7 .0 4 6 ,9 6 

R e c u r s o  D e  O f íc io 1 2 2 .9 7 1 .3 6 2 ,6 5 

R e c u r s o  V o lu n tá r io 6 4 2 7 .9 1 1 .0 8 7 ,1 1 

R e v e l ia 6 9 6 0 .6 7 8 ,0 8 

T O T A L 1 0 5 3 2 .2 7 0 .1 7 4 ,8 0 

 

4   S a íd a s 
  

E s p é c ie N º V a lo r  H is t ó r ic o 

E m b a r g o  D e c la r a tó r io 4 0 1 8 8 . 04 9 , 2 0 

R e c u r s o  D e  O f íc io 3 9 1 3 .7 4 5 .0 2 3 , 3 3 

R e c u r s o  V o lu n tá r io 5 9 2 8 .3 9 3 .4 6 9 , 6 5 

R e v e l ia 3 0 1 .1 2 8 .1 5 9 ,8 7 

T O T A L 1 6 8 4 3 .4 5 4 .7 0 2 , 0 5 

I n c lu íd o s  0 6  (s e is )  p r o c e s s o s  re t i r a d o s  p o s te r io rm e n te  d o  â m b it o  d o  
C o n s e lh o :  0 2  ( d o is )  d e v o lv id o s  p a r a  r e e x a m e  d e  1 ª  I n s tâ n c ia  e  0 4  
( q u a t r o )  p a r a  n e g o c ia ç ã o  d e  p a g a m e n to . 

 

3   E n t r a d a s   
  

E s p é c ie N º V a lo r  H is tó r ic o 

E m b a r g o  D e c la r a tó r io 2 1 3 1 .9 8 8 ,3 1 

R e c u r s o  D e  O f íc io 3 6 1 4 .6 6 7 .7 4 5 ,0 9 

R e c u r s o  V o lu n tá r io 4 3 2 3 .7 7 3 .1 1 3 ,2 9 

R e v e l ia 7 2 2 8 .9 6 2 ,9 5 

T O T A L 8 8 3 8 .8 0 1 .8 0 9 ,6 4 

 

2   E s to q u e  In ic ia l 
  

E s p é c ie N º V a lo r 

E m b a r g o  D e c la r a tó r io 6 1 4 8 3 .1 0 7 ,8 5 

R e c u r s o  D e  O f íc io 1 5 2 .0 4 8 .6 4 0 ,8 9 

R e c u r s o  V o lu n tá r io 8 0 3 2 .5 3 1 .4 4 3 ,4 7 

R e v e l ia 2 9 1 .8 5 9 .8 7 5 ,0 0 

T O T A L 1 8 5 3 6 .9 2 3 .0 6 7 ,2 1 

 

1  .M o v im e n ta ç ã o  D e  P r o c e s s o s 

D e s c r iç ã o N º V a lo r 

E s to q u e  In ic ia l 1 8 5 3 6 .9 2 3 .0 6 7 ,2 1 

E n t r a d a s   8 8 3 8 .8 0 1 .8 0 9 ,6 4 

S a íd a s   1 6 8 4 3 .4 5 4 .7 0 2 ,0 5 

E s to q u e  F in a l 1 0 5 3 2 .2 7 0 .1 7 4 ,8 0 
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Camaçari-BA, 29 de julho de 2022

MÁRIO PASCOAL HASSELMANN
PRESIDENTE.

RESOLUÇÃO Nº 26/2022
 DE 04 DE AGOSTO DE 2022

Dispõe sobre a composição da Comissão 
de Avaliação das Organizações da 
Sociedade Civil (OSC's) do município para 
certificação no Conselho Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional.

O CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL, no uso das competências 
que lhe conferem Lei Municipal nº 1.647 de 23 de 
dezembro de 2020 que alterou a Lei n° 678 de 27 de junho 
de 2005.
Considerando o Regimento Interno deste Conselho 
definido em Resolução n°25 de 26 de maio de 2022.

CONSELHO MUNICIPAL DE 
CONTRIBUINTES

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
JANEIRO A JULHO 2022

Este relatório contempla os recursos administrativos que 
tramitam neste Conselho e o resultado dos julgamentos. 
Os créditos tributários estão expressos nos valores 
originalmente constituídos.
A tabela 1 apresenta, resumidamente, a movimentação 
dos recursos, enquanto as tabelas 2 a 5 apresentam 
movimentações específicas, por espécie de recursos.
Por fim, a tabela 6 demonstra os recursos efetivamente 
julgados, por modalidade de decisão, revelando com 
destaque aquela em que confere integral conformidade 
aos lançamentos efetuados pela Fazenda Municipal

6  Julgam entos 
    

D ecisão N º Valor % N º % Valor 

C ancelado (*) 51 8.788.999,87 31,5% 28,3% 

M antido 82 19.297.498,64 50,6% 62,1% 

R etificado 29 2.983.037,48 17,9% 9,6% 

TO TAL 162 31.069.535,99 100,0% 100,0% 
(*) Recursos procedentes, nulos e cancelados. 

  
A fora seis processos retirados do âm bito do Conselho, sem  ju lgam ento. 
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Considerando a primeira reunião extraordinária do 
COMSEA ocorrida no dia 26 de maio de 2022. 
Considerando a Resolução n° 05 de 16 de julho de 2020.
Considerando a necessidade de se conhecer e manter um 
cadastro geral com informações sobre os programas 
voltados à segurança alimentar e nutricional executados 
no município.

RESOLVE

Art. 1º. Aprovar e instalar a Comissão para avaliação das 
Organizações da Sociedade Civil (OSC's), para compor a 
gestão do biênio de 2022 a 2024, composta pelos 
seguintes membros:
Representantes governamentais: Beatriz Sousa da 
Silva – Representante da Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Cidadania – SEDES e Cleyton Luiz Barbosa – 
Representante da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico – SEDEC.

Representantes das organizações da sociedade civil: 
Paulo Cezar Souza Costa - Grupo Anti-AIDS de Camaçari - 
GAAC; Cleide de Souza Santos - Centro de Convivência 
do Idoso e da Família.

Art. 2º. As reuniões desta Comissão serão trimestrais de 
acordo com Cronograma elaborado pelo COMSEA.

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor, na data de sua 
publicação.

PAULO SÉRGIO PAIXÃO DE JESUS
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

RESOLUÇÃO Nº 27/2022
 DE 04 DE AGOSTO DE 2022

Dispõe sobre a composição da Comissão 
de Articulação, Acompanhamento e 
Monitoramento das ações de Segurança 
Alimentar e Nutricional no município.

O CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL, no uso das competências 
que lhe conferem Lei Municipal nº 1.647 de 23 de 
dezembro de 2020 que alterou a Lei n° 678 de 27 de junho 
de 2005.
Considerando o Regimento Interno deste Conselho 
definido em Resolução n°. 25 de 26 de maio de 2022.
Considerando a primeira reunião extraordinária do 
COMSEA ocorrida no dia 26 de maio de 2022. 
Considerando a necessidade de se conhecer e manter um 
cadastro geral com informações sobre os programas 
voltados à Segurança Alimentar e Nutricional executados 
no município.

RESOLVE
Art. 1º. Aprovar e instalar a Comissão para Articulação, 
Acompanhamento e Monitoramento das ações de 
Segurança Alimentar e Nutricional no município, bem 
como das doações de cestas básicas eventuais (Cestas 

Natalinas e de Páscoa) que são realizadas no município 
nos meses de abril e dezembro.

Representantes governamentais:
· Beatriz Sousa da Silva - Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social e Cidadania - SEDES;
· Cleyton Luiz Barbosa - Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico - SEDEC;
· Anália Regina Cardoso Lima - Secretaria de 

Saúde - SESAU;
· Márcio Augusto dos Santos Tavares - Secretaria 

Municipal de Educação – SEDUC;
· Ailma Almeida da Silva - Secretaria de 

Desenvolvimento da Agricultura e Pesca- SEDAP

Representantes das organizações da sociedade civil: 
· Paulo Sérgio Paixão de Jesus - Grupo Gay de 

Camaçari;
· Neiriam Teles de Carvalho Pereira - Associação 

Beneficente São Tomaz de Cantuária – ABSTC;
· Maria José do Amor Divino Magalhães - 

Associação Comunitária de Parafuso;
· Jonathas Vinícius Souza Santos - Ylê Axé Afro 

Social Oxum Filandareir;
· Cleide de Souza Santos - Centro de Convivência 

do Idoso e da Família;
· Paulo Cezar Souza Costa - Grupo Anti-AIDS de 

Camaçari - GAAC

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

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE 
À APROVAÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO 
DENOMINA “DUO RESIDENCIAL DAS ÁRVORES”, NA 
FORMA ABAIXO:

Termo de Acordo e Compromisso referente à aprovação do 
Projeto Urbanístico denominado Duo Residencial das 
Árvores que entre si fazem, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, pessoa jurídica de Direito Público interno, 
com sede na Rua Francisco Drumond, Centro 
Administrativo, Camaçari, Bahia, inscrito no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica sob nº. 14.109.763/0001-80, 
neste ato, representado pela Sra. Andréa Barbosa 
Montenegro Silva, Secretária de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente, doravante denominada 
MUNICÍPIO, conforme competência delegada pelo 
Decreto Municipal de 02 de janeiro de 2021 e, do outro 
lado, DUO CASAS CAMAÇARI SPE LTDA, inscrita sob o 
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CNPJ n. 37.900.373/0001-29, com sede na Av. Tancredo 
Neves n. 620, Condomínio Mundo Plaza, sala 2001, 
Salvador/BA, CEP 41.820-020, neste ato, representada, 
na forma do contrato social, por EDUARDO CARVALHO 
PINTO, Arquiteto, inscrito no Registro Geral sob nº 
734.772-30 SSP-BA, Cadastro de Pessoa Física nº. 
0 7 0 . 8 8 7 . 2 8 5 - 9 1 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
INCORPORADOR, mediante as seguintes cláusulas e 
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Pelo presente Termo de Acordo e Compromisso, o 
Município estabelece normas para implantação do Projeto 
Urbanístico, denominado Duo Residencial das Árvores, 
tendo em vista o constante no processo administrativo nº  
01400.22.09.324.2021 de 01 de julho de 2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO 
EMPREENDIMENTO
I – Localização: área de 457.790,26m² (quatrocentos e 
cinquenta e sete mil, setecentos e noventa metros 
quadrados e vinte e seis decímetros quadrados), 
destinada ao empreendimento denominado Duo 
Residencial das Árvores, situado na BA 522, Via 
COPEC, Fazenda Campo Alegre, Santo Antônio, Distrito 
da Sede, Camaçari, Bahia.

II – Características e memorial descritivo da área: a 
área caracteriza-se como terreno próprio, correspondente 
a uma poligonal 457.790,26m² (quatrocentos e cinquenta e 
sete mil, setecentos e noventa metros quadrados e vinte e 
seis decímetros quadrados), conforme descrição do 
perímetro, formando o presente memorial descritivo:  
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice A de 
coordenadas N=8.596.641,18m e E=569.490,01m deste 
segue confrontando com a Rua da Agrovila, com distância 

o de 13,21m e 167 54' 49” até o vértice 33, de coordenada 
o N=8.596.628,27m e E=569.492,77m,  160 39' 30” 

e35,49m a té  o  vér t i ce  34 ,  de  coordenada 
o N=8.596.594,78m e E=569.504,53m,  163 24' 12” e 

49,74m até o vértice 35, de coordenada N=8.596.547,12m 
o e E=569.518,73m,  166 20' 03” e 39,97m até o vértice 36, 

o de coordenada N=8.596.508,29m e E=569.528,17m,  169
32' 54” e 40,51m até o vértice 37, de coordenada 

o N=8.596.468,45m e E=569.535,52m,  187 18' 06” e 
98,34m até o vértice 38, de coordenada N=8.596.370,91m 

o e E=569.523,03m,  186 33' 45” e 114,94m até o vértice 39, 
o de coordenada N=8.596.256,73m e E=569.509,89m,  196

07' 03” e 25,43m até o vértice 40, de coordenada 
o N=8.596.232,20m e E=569.502,80m,  196 13' 46” e 

135,85m a té  o  vér t i ce  41 ,  de  coordenada 
o N=8.596.102,45m e E=569.462,56m,  196 33' 53” e 

235,61m a té  o  vér t i ce  42 ,  de  coordenada 
o N=8.595.876,62m e E=569.395,39m,  252 16' 34” e 

35,80m até o vértice 43, de coordenada N=8.595.675,72m 
e E=569.361,30m,  deste segue confrontando com terras 
da secretaria de agricultura do estado da Bahia, até o 

o vértice, 306 24' 21” e 84,91m até o vértice 44, de 
o coordenada N=8.595.916,12m e E=569.292,96m,  306 57' 

09” e 232,67m até o vértice 45, de coordenada 
o N=8.596.055,99m e E=569.107,20m,  340 11' 34” e 

37,05m até o vértice 46, de coordenada N=8.596.090,85m 
o e E=569.094,46m,  244 30' 51” e 113,98m até o vértice 47, 

o de coordenada N=8.596.041,18m e E=568.991,58m,  231

57' 25” e 48,76m até o vértice 48, de coordenada 
o N=8.596.011,76m e E=568.953,17m,  243 03' 05” e 

65,20m até o vértice 49, de coordenada N=8.596.982,12m 
o e E=568.895,05m,  257 32' 49” e 16,56m até o vértice 50, 

o de coordenada N=8.595.978,64m e E=568.878,88m,  267
02' 52” e 36,77m até o vértice 51, de coordenada 

o N=8.595.976,74m e E=568.842,16m,  283 21' 38” e 
29,56m até o vértice 52, de coordenada N=8.595.983,57m 

o e E=568.813,40m,  332 41' 14” e 47,84m até o vértice 53, 
o de coordenada N=8.596.026,08m e E=568.791,45m,  348

10' 36” e 136,94m até o vértice 54, de coordenada 
o N=8.596.160,11m e E=568.763,39m,  14 46' 04” e 44,22m 

até o vértice 55, de coordenada N=8.596.202,86m e 
o E=568.774,67m,  18 24' 21” e 57,84m até o vértice 56, de 

o coordenada N=8.596.257,75m e E=568.792,93m,  30 44' 
25” e 34,04m até o vértice 57, de coordenada 

o N=8.596.287,01m e E=568.810,33m,  11 44' 48” e 29,65m 
até o vértice 58, de coordenada N=8.596.316,03m e 

o E=568.816,36m,  357 34' 43” e 19,84m até o vértice 59, de 
o coordenada N=8.596.335,86m e E=568.815,53m,  10 42' 

09” e 40,66m até o vértice 60, de coordenada 
o N=8.596.375,81m e E=568.823,08m,  13 44' 33” e 

112,41m até o vértice P, de coordenada N=8.596.485,00m 
e E=568.849,78m,  deste segue confrontando com a 

o Gleba A, 19 31' 58” e 13,12m até o vértice O, de 
o coordenada N=8.596.497,37m e E=568.854,17m, 82 48' 

28” e 14,69m até o vértice N, de coordenada 
o N=8.596.499,12m e E=568.868,74m, 47 56' 51” e 25,93m 

até o vértice M, de coordenada N=8.596.516,58m e 
o E=568.888,00m, 62 02' 37” e 363,68m até o vértice L, de 

o coordenada N=8.596.687,07m e E=569.209,24m, 336 23' 
06” e 27,89m até o vértice K, de coordenada 

o N=8.596.712,62m e E=569.198,07m, 343 07' 37” e 
23,48m até o vértice J, de coordenada N=8.596.735,09m e 

o E=569.191,25m, 349 52' 07” e 62,82m até o vértice I, de 
o coordenada N=8.596.796,93m e E=569.180,20m, 73 17' 

17” e 118,56m até o vértice H, de coordenada 
o N=8.596.831,02m e E=569.293,76m, 163 17' 17” e 

40,70m até o vértice G, de coordenada N=8.596.792,04m 
o e E=569.305,46m, 73 17' 17” e 61,58m até o vértice F, de 

o coordenada N=8.596.809,75m e E=569.364,44m, 177 50' 
15” e 73,54m até o vértice E, de coordenada 

o N=8.596.736,26m e E=569.367,22m, 173 47' 50” e 
43,22m até o vértice D, de coordenada N=8.596.693,30m 

o e E=569.371,89m, 253 17' 17” e 35,22m até o vértice C, de 
o coordenada N=8.596.683,17m e E=569.338,15m, 163 17' 

17” e 83,88m até o vértice B, de coordenada 
o N=8.596.602,83m e E=569.362,27m, 73 17' 17” e 

133,378m até o vértice A, ponto inicial da descrição desse 
perímetro, fechando uma poligonal com 457.790,26m² e 
perímetro de 3.099,28m.

III – Documentação: o imóvel no qual o empreendimento 
será implantado foi adquirido pelo INCORPORADOR, por 
Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda, 
dos outorgantes Projet Empreendimentos e 
Participações EIRELE - EPP, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.290.518/0001-
84, com sede na Rua Leonardo R da Silva, nº 257, Ed. 
Multiplus Empresarial, sala 201, Pitangueiras, CEP: 
42.701-420, Lauro de Freitas/BA, BR Negócios e 
Participações LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.324.777/0001-90, com 
sede na Avenida Tancredo Neves, nº 1.057, Alameda 
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Institucional, no quadrante Sudeste, seguindo com 
desenvolvimento de 44,4421 m e raio de 56,7908 
chega-se ao  marco M4, deste, Area Institucional, 
no  quadran te  Sudes te ,  segu indo  com 
desenvolvimento de 10,0083 m e raio de 30,0000 
chega-se ao  marco M5, deste, Area Institucional, 
no  quadran te  Sudes te ,  segu indo  com 
desenvolvimento de 62,9510 m e raio de 34,2726 
chega-se ao  marco M6, deste, Area Institucional, 
no  quadran te  Sudes te ,  segu indo  com 
desenvolvimento de 11,7195 m e raio de 30,0493 
chega-se ao  marco M7, deste, no quadrante 
Sudeste, seguindo com distância de 28,6741  m e 
azimute plano de 261°42'53" chega-se ao  marco 
M8, deste, Area Institucional, no quadrante 
Sudeste, seguindo com distância de 64,8121  m e 
azimute plano de 266°58'03" chega-se ao  marco 
M9, deste, Area Institucional, no quadrante 
Sudoeste, seguindo com distância de 37,9169  m e 
azimute plano de 275°20'11" chega-se ao  marco 
M10, deste, Area Institucional, no quadrante 
Sudeste, seguindo com distância de 34,3458  m e 
azimute plano de 265°59'32" chega-se ao  marco 
M11, deste, Secretaria de Agricultura do Estado 
da Bahia, no quadrante Noroeste, seguindo com 
distância de 67,1842  m e azimute plano de 
13°53'38" chega-se ao  marco M12, deste, Area 
Residencial, no quadrante Noroeste, seguindo com 
distância de 117,0944  m e azimute plano de 
88°55'22" chega-se ao  marco M13, deste, Area 
Residencial, no quadrante Noroeste, seguindo com 
distância de 52,0510  m e azimute plano de 
62°28'40" chega-se ao  marco M14, deste Area 
Residencial,  no quadrante Nordeste, seguindo 
com desenvolvimento de 97,3772 m e raio de 
25,5971 chega-se ao  marco M15, deste, Avenida 
Coletora 1-A, no quadrante Noroeste, seguindo 
com desenvolvimento de 20,9462 m e raio de 
46,7145 chega-se ao  marco M16, deste, Avenida 
Coletora 1-A, no quadrante Noroeste, seguindo 
com desenvolvimento de 29,0921 m e raio de 
264,9420 chega-se ao  marco M1, ponto inicial da 
descrição deste perímetro. Todas as coordenadas 
aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodés ico  B ras i l e i ro ,  e  encon t ram-se  
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central 39° WGr, tendo como o Datum o 
Sirgas 2000. Todos os azimutes e distâncias, áreas 
e perímetros foram calculados no plano de projeção 
UTM.

II. Área de Sistema Viário de Acesso com 
19.935,27 m² (dezenove mil, novecentos e trinta e 
cinco metros quadrados e vinte e sete decímetros 
quadrados), correspondendo a 4,35% da área 
líquida do terreno;

III. Área Verde (50% da APP - Área de 
Preservação Permanente), conforme previsto no 
Artigo 5º, Inciso III, Parágrafo 2º, letra a), da Lei 
Municipal 1092/2010 de Camaçari, está sendo 
computada no cálculo da área verde mínima de 
doação ao domínio público municipal com 
19.688,82 m² (dezenove mil, seiscentos e oitenta e 
oito metros quadrados e oitenta e dois decímetros 
quadrados), correspondendo a 4,30% da área 

Salvador, Edifício SSA Shop Business, Torre Europa, Sala 
1312, Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP: 41.820-
021  e Cláudio Luiz Oliveira da Silva, brasileiro, casado 
sob o regime da separação total de bens, pecuarista, 
portador da Cédula de Identidade RG de nº 298.946-033-
SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 407.151.325-04, 
residente e domiciliado na Rua Ceará, nº 177, apto. 1102, 
Edifício Mares da Pituba, bairro da Pituba, Salvador/BA, 
CEP: 41.830-450, e encontra-se devidamente registrado 
no Cartório de 2º Oficio de Registro de Imóveis da 
Comarca de Camaçari, deste Estado, sob matrícula nº 
22.489, com a área de 457.790,26m².

IV – Características gerais do projeto: trata-se de um 
projeto do tipo plurirresidencial, do tipo condomínio 
residencial horizontal, vinculado ao Programa do Governo 
Federal Casa Verde e Amarela, sujeito ao regime instituído 
nos termos da Lei Federal nº. 4.591/1964 e Leis Municipais 
nº 866, de 11.01.2008; nº 913 de 03.09.2008; nº. 339, de 26 
de Dezembro de 1995 e nº 1092, de 30.07.2010, composto 
de dois condomínios, sendo o CONDOMÍNIO 1 com  182 ( 
cento e oitenta e duas) unidades residenciais, 
CONDOMÍNIO 2 com 178 (cento e setenta e oito) unidades 
r e s i d e n c i a i s ,  t o t a l i z a n d o  3 6 0  u n i d a d e s ,  
predominantemente casas geminadas, compostas de 
varanda, sala, dois quartos, um sanitário, cozinha e área 
de serviço externa. Além dos condomínios, o projeto 
contempla duas áreas remanescentes, denominadas de 
Área Remanescente 1 e Área Remanescente 2; Área de 
uso Comercial; Área de Uso Institucional Pública; Área 
para Estação Elevatória de Esgoto; Áreas de Vias e 
Passeios Públicos e Áreas Verdes Públicas.
V – Distribuição das áreas: 
A área total bruta do terreno é de 457.790,26m² 
(quatrocentos e cinquenta e sete mil, setecentos e noventa 
metros quadrados e vinte e seis decímetros quadrados), 
assim distribuída:

a) Área de Preservação Permanente – APP 
com 39.377,63m² (trinta e nove mil, trezentos e 
setenta e sete metros quadrados e sessenta e três 
decímetros quadrados), correspondendo a 8,60% 
da área total do terreno;

b) Área  L íqu ida  com 418 .412 ,63  m²  
(quatrocentos e dezoito mil, quatrocentos e doze 
metros quadrados e sessenta e três decímetros 
quadrados;

c) Área Pública com 149.738,40m² (cento e 
quarenta e nove mil, setecentos e trinta e oito metros 
quadrados e quarenta decímetros quadrados), 
correspondendo a 35,70% da área líquida do 
terreno, composto de:

I. Área Institucional com 13.534,31m² (treze mil, 
quinhentos e trinta e quatro metros quadrados e 
trinta e um decímetros quadrados), correspondendo 
a 3,23% da área líquida do terreno, com a seguinte 
descrição: Partindo do marco M1, coordenada plana 
8.596.481,5531 m Norte e 569.067,4143 m Leste, 
deste, confrontando neste trecho com Avenida 
Coletora 1-A, no quadrante Nordeste, seguindo 
com distância de  4,3925 m e azimute plano de 
131°36'33" chega-se ao marco M2, deste, Area 
Institucional, no quadrante Sudeste, seguindo com 
distância de 23,3233  m e azimute plano de 
219°11'18" chega-se ao  marco M3, deste, Area 
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líquida do terreno;
IV. Área Verde, com 75.614,84m² (setenta e cinco 

mil, seiscentos e quatorze metros quadrados e 
oitenta e quatro decímetros quadrados), 
correspondendo a 18,07% da área líquida do 
terreno; 

V. Área da Estação Elevatória de Esgoto – 
EEE, com 1.276,35m² (hum mil, duzentos e setenta 
e seis metros quadrados e trinta e cinco decímetros 
quadrados), correspondendo a 0,31% da área 
líquida do terreno;

VI. Área de Preservação Permanente – APP 
Pública, não contabilizada para efeito de cálculo de 
doação, será destinada ao domínio público, com 
área de 19.688,81 m² (dezenove mil, seiscentos e 
oitenta e oito metros quadrados e oitenta e um 
decímetros quadrados), correspondendo a 4,30% 
da área líquida do terreno.

d) Área comercializável, com 308.051,86m² 
(trezentos e oito mil, cinquenta e um metros 
quadrados e oitenta e seis decímetros quadrados), 
correspondendo a 73,60% da área líquida do 
terreno, composto de:
I. Área do Condomínio 1 com 39.817,55m² (trinta e 
nove mil, oitocentos e dezessete metros quadrados 
e cinquenta e cinco decímetros quadrados), 
correspondendo a 9,51% da área líquida do terreno;
II. Área do Condomínio 2 com 39.993,21m² 
(trinta e nove mil, novecentos e noventa e três 
metros quadrados e vinte e um decímetros 
quadrados), correspondendo a 9,57% da área 
líquida do terreno;
III. Área Remanescente 1 com 87.031,27m² 
(oitenta e sete mil, trinta e um metros quadrados e 
v i n t e  e  s e t e  d e c í m e t r o s  q u a d r a d o s ) ,  
correspondendo a 20,79% da área líquida do 
terreno;
IV. Área Remanescente 2 com 133.071,28m² 
(cento e trinta e três mil, setenta e um metros 
quadrados e vinte e oito decímetros quadrados), 
correspondendo a 31,79% da área líquida do 
terreno;
V. Área Comercial com 8.138,55m² (oito mil, 
cento e trinta e oito metros quadrados e cinquenta e 
cinco decímetros quadrados), correspondendo a 
1,95% da área total do terreno;

Os memoriais descritivos de cada área citada 
acima são parte integrante do processo que originou este 
Termo.

Cada condomínio terá área comum com os 
seguintes equipamentos: salão de festas, copa do salão, 
WC masculino e feminino, sanitário PCD; área gourmet; 
academia, apoio; salão de jogos, brinquedoteca; guarita; 
módulo de administração, quiosque, Espaço Zen, quadra 
society, piscina adulto e infantil com deck, parque infantil, 
áreas verdes, vias internas de circulação de veículos e vias 
de circulação de pedestres. 

Cada unidade residencial será contemplada com 
uma vaga de garagem no interior do terreno privativo, na 
área do recuo das casas, conforme projeto aprovado na 
Prefeitura Municipal de Camaçari, sendo que as vagas de 
visitantes, para cada condomínio serão distribuídas 
próximo a área de lazer.

VI – A área total terreno do Condomínio 1 é de 
39.817,55m² (trinta e nove mil, oitocentos e dezessete 
metros quadrados e cinquenta e cinco decímetros 
quadrados), assim distribuída:

a) Área Verde e Lazer de Uso Comum com 
7.972,74m² (sete mil, novecentos e setenta e dois 
metros quadrados e setenta e quatro centímetros 
quadrados), correspondente a 20,02% da área 
líquida do condomínio, assim distribuídas:

i. Área verde destinada a jardins com 
4.846,34m²;

ii. Área verde destinada a lazer, referente ao salão de 
festas, clubinho, bicicletário, campo society, espaço 
zen, parque infantil, quiosque, piscina, deck, com 
1.578,10m²;

iii. Área de faixa verde ao longo dos 
passeios com 1.548,30m².

b) Área Sistema Viário com 7.153,04m² (sete 
mil, cento e cinquenta e três metros quadrados e 
quatro decímetros quadrados);

c) Área da guarita/administração e casa de 
lixo com 106,44m² (cento e seis metros quadrados 
e quarenta e quatro decímetros quadrados);

d) Área Comercializável das unidades com 
24.585,33m² (vinte quatro mil, quinhentos e oitenta 
e cinco metros quadrados e trinta e três decímetros 
quadrados) referente às quadras dos lotes 
privativos;

e) Área Ocupada com 9.132,24m² (nove mil, cento e 
trinta e dois metros quadrados e vinte quatro 
decímetros quadrados), sendo: as unidades 
habitacionais com 8.641,36m², clube com 
326,68m², quiosque com 57,76m² e guarita/adm. e 
lixo com 106,44m²;

f) Área Construída coberta com 9.132,24m² (nove 
mil, cento e trinta e dois metros quadrados e vinte 
quatro decímetros quadrados), sendo: as unidades 
habitacionais com 8.641,36m², clube com 
326,68m², quiosque com 57,76m² e guarita/adm. e 
lixo com 106,44m²;

g) Área Construída descoberta com 1.193,66 m² 
(um mil, cento e noventa e três metros quadrados e 
sessenta e seis  decímetros quadrados) referente a 
campo society, espaço zen, parque infantil, piscina e 
deck;

h) Área Total Permeável com 24.024,86m² (vinte e 
quatro mil e vinte e quatro metros quadrados e 
o i tenta  e  se is  decímetros quadrados) ,  
correspondendo a 60,33% da área de terreno, 
assim distribuído: área verde e lazer com 
6.424,44m², áreas livre das quadras com 
15.943,97m², 1.548,30m² de faixa verde ao longo 
dos passeios e estacionamento gramado com 
108,15m²;

i) Vagas de estacionamento: 182 vagas privativas 
e 8 vagas para visitantes.

VII – A área total terreno do Condomínio 2 é de 
39.993,21m² (trinta e nove mil, novecentos e noventa e três 
metros quadrados e vinte e um decímetros quadrados), 
assim distribuída:
a) Área Verde e lazer de Uso Comum com 

8.067,90m² (oito mil e sessenta e sete metros 
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quadrados e noventa decímetros quadrados), 
correspondente a 21,17% da área líquida do 
condomínio, assim distribuídas:

iv. Área verde destinada a jardins com 
4.913,90m²;

v. Área verde destinada a lazer, referente ao salão de 
festas, clubinho, bicicletário, campo society, espaço 
zen, parque infantil, quiosque, piscina, deck, com 
1.578,10m²;

vi. Área de faixa verde ao longo dos 
passeios com 1.575,90m².

b) Área Sistema Viário com 6.879,15m² (seis mil, 
oitocentos e setenta e nove metros quadrados e 
quinze decímetros quadrados);

c) Área da guarita/administração e casa de 
lixo com 106,44m² (cento e seis metros quadrados e 
quarenta e quatro decímetros quadrados);

d) Área Comercializável das unidades com 
24.939,72m² (vinte quatro mil, novecentos e trinta e 
nove metros quadrados e setenta e dois decímetros 
quadrados) referente às quadras dos lotes privativos;

e) Área Ocupada com 8.942,32m² (oito mil, 
novecentos e quarenta e dois metros quadrados e 
trinta e dois decímetros quadrados), sendo: as 
unidades habitacionais com 8.451,44m², clube com 
326,68m², quiosque com 57,76m² e guarita/adm. e 
lixo com 106,44m²;

f) Área Construída coberta com 8.942,32m² (oito 
mil, novecentos e quarenta e dois metros quadrados e 
trinta e dois decímetros quadrados), sendo: as 
unidades habitacionais com 8.451,44m², clube com 
326,68m², quiosque com 57,76m² e guarita/adm. e 
lixo com 106,44m²;

g) Área Construída descoberta com 1.193,66m² 
(um mil, cento e noventa e três metros quadrados e 
sessenta e seis  decímetros quadrados) referente a 
campo society, espaço zen, parque infantil, piscina e 
deck;

h) Área Total Permeável com 24.918,68m² (vinte e 
quatro mil, novecentos e dezoito metros quadrados e 
sessenta e o i to decímetros quadrados),  
correspondendo a 62,00% da área de terreno, assim 
distribuído: área verde e lazer com 6.492,00m², áreas 
livre das quadras com 16.488,28m², 1.575,90m² de 
faixa verde ao longo dos passeios e estacionamento 
gramado com 362,50 m²;

i) Vagas de estacionamento: 178 vagas privativas 
e 29 vagas para visitantes.

CLÁUSULA TERCEIRA – DIMENSIONAMENTO DO 
SISTEMA VIÁRIO

O sistema viário externo de acesso será implantado com 
largura de 6,00 (seis) metros de pista de rolamento, sendo 
pista dupla na Rua A e demais vias mão única, com vias 
pavimentadas em asfalto ou piso de concreto articulado. 
Os passeios terão 2,50m, sendo 1,50m em cimentado e 
1,00m em grama, de cada lado da rua e meio-fio padrão 
econômico, pavimentados em concreto.
O sistema viário interno dos condomínios será implantado 
com largura de 6,00 (seis) metros de pista de rolamento, 
com vias pavimentadas em asfalto ou piso de concreto 
articulado. Os passeios terão 2,20m, sendo 1,50m em 
cimentado e 0,70m em grama, de cada lado da rua e meio-

fio padrão econômico, pavimentados em concreto.

CLÁUSULA QUARTA – PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO 
E USO DO SOLO
I – Recuos: os recuos urbanísticos mínimos, a seguir 
registrados, referem-se à distância mínima dos limites das 
casas para as vias internas e edificações:
CONDOMÍNIO 1 e 2:

a) frente = 2,5m (dois metros e cinquenta 
centímetros);
b) laterais entre unidades = 1,50m (um metro e 
cinquenta centímetros);
c) fundos = 1,50m (um metro e cinquenta 
centímetros).

II – Gabarito: 01 pavimento referente ao projeto e 02 
pavimentos para futuras ampliações, com altura máxima 
de 9,00 m;
III – Índice de ocupação (IO) do projeto: 22,94% para o 
Condomínio 1 e 22,36% para o Condomínio 2;
IV – Índice de utilização (IU) do projeto: 0,2294 para o 
Condomínio 1 e 0,2236 para o Condomínio 2;
V – Índice de permeabilidade (IP) do projeto: 0,60 para o 
Condomínio 1 e 0,62 para o Condomínio 2;

“OBS. Serão permitidas ampliações nas unidades 
residenciais desde que:
a. a área ocupada de ampliação não ultrapasse 50% da 
área total do terreno privativo; 
b. a área construída de ampliação não ultrapasse índice de 
utilização de 1,00 em relação a área total do terreno 
privativo;
c. a área permeável total do terreno privativo não seja 
inferior a 50%.
d. Para os adquirentes, que pretenderem aprovar projeto 
de reforma e ampliação, será permitido construir até o 
limite das áreas acima, garantindo no mínimo de 50% de 
solo permeável, mantendo-se assim o estabelecido pelo 
Código Urbanístico e Ambiental, Lei Municipal nº 
913/2008, para a zona de Expansão Controlada, ZEC 6, 

2correspondendo a uma área de ocupação total de 66,15m  
(área construída do pavimento térreo) e uma área 

2 construída total de 132,30 m (somatório da área 
construída do pavimento térreo mais pavimento superior) 
para as unidades residenciais, limitadas ao gabarito de 2 
pavimentos, sendo esses térreo e pavimento superior.

CLÁUSULA QUINTA – CONDICIONANTES E 
PROIBIÇÕES
Ficam vedados a construção, ampliação ou alteração das  
unidades e das áreas comuns sem prévia e indispensável 
aprovação dos projetos pelo MUNICÍPIO, observada a sua 
obediência aos parâmetros estabelecidos, bem como as 
seguintes proibições: 
a)	 Construção nas áreas de recuo frontal;
b)	 Construção em dois pavimentos nas áreas de recuos 
de fundo.
As construções de uso comum deverão obedecer às 
mesmas regras indicadas acima, sendo vedado 
alinhar nas divisas com as áreas de uso privativo.
§1º Somente será liberado o alvará de habite-se cuja via de 
acesso possua infraestrutura concluída.
§2º Fica vedado o fracionamento das áreas comuns, sob 
qualquer hipótese.
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CLÁUSULA SEXTA – ESPECIFICAÇÕES E INFRA-
ESTRUTURA
I – Sistema Viário interno: o sistema viário será implantado, 
exclusivamente pelo INCORPORADOR, com asfalto ou 
piso de concreto articulado, disposto sobre base de 
arenoso, compactado, provido de sinalização vertical e 
horizontal.
II – Sistema Viário Externo: o sistema viário externo será 
implantado, exclusivamente pelo INCORPORADOR, com 
asfalto ou piso de concreto articulado, disposto sobre base 
de arenoso, compactado, provido de sinalização vertical e 
horizontal.
III – Passeios: os passeios externos e internos serão 
executados pelo INCORPORADOR, com grama e placas 
de concreto, com observância à execução de rampas para 
acessibilidade de PCD, conforme NBR 9050.
IV – Rede de distribuição de energia elétrica e iluminação 
pública: as unidades serão abastecidas por rede de 
energia elétrica e a iluminação pública será executada pelo 
INCORPORADOR, conforme projeto devidamente 
aprovado na COELBA e arquivado na Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano – SEDUR, ficando a cargo de 
cada adquirente a ligação de energia em cada unidade 
imobiliária.
V – Rede de abastecimento de água: o sistema interno de 
abastecimento de água potável será executado pelo 
INCORPORADOR e contará com rede de distribuição 
interna ao condomínio, interligada à adutora da EMBASA, 
conforme projeto específico.
VI – Sistema de Esgotamento Sanitário: o sistema de 
esgotamento sanitário do empreendimento será 
executado pelo INCORPORADOR e contará com rede de 
captação interna, com Estação Elevatória e extensão até a 
rede pública, conforme projeto específico, aprovado pela 
EMBASA. No caso de ligação à rede da EMBASA, a 
execução do duto no trecho de ligação à rede pública será 
de responsabilidade exclusiva do INCORPORADOR;
VII – Sistema de drenagem de águas pluviais: a drenagem 
pluvia l  será executada exclus ivamente pelo 
INCORPORADOR, conforme projeto aprovado e 
arquivado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano – 
SEDUR, atendendo à contribuição pluvial interna.
VIII – As edificações: serão executadas de acordo com as 
normas técnicas conforme memorial descritivo em anexo, 
parte integrante deste processo.
IX – Identificação das áreas públicas: 
a.  as áreas institucionais deverão estar devidamente 

delimitadas com cerca de arrame e estacas de 
concreto ou madeira tratada;

b.   as áreas verdes, aonde não existir vegetação densa e 
espécies em estágio médio de regeneração, deverão 
ser urbanizadas, com tratamento paisagístico, 
resguardando as características do local e instalação 
de equipamentos urbanos, trilhas com piso acessível, 
iluminação pública, sendo que a vegetação composta 
de árvores de porte deverá ser devidamente 
sinalizada com o nome científico e popular e deverão 
compor o projeto paisagístico aprovado nesta 
SEDUR.

IX – Paisagismo: as áreas verdes e de lazer, taludes e 
frente das casas serão plantadas com grama natural ou 
outra variedade de vegetação rasteira, adequados ao tipo 
de solo, ventilação e clima local. Nas áreas verdes e de 
lazer, também serão plantadas mudas de árvores, de 

espécies nativas ou adaptadas, conforme projeto 
paisagístico específico, aprovado pela SEDUR. As 
espécies exóticas serão toleradas apenas quando 
adaptadas ao ecossistema local.

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo para conclusão das obras será de 24 (vinte e 
quatro) meses, a contar da expedição da competente 
licença, pelo Município, para implantação do 
empreendimento, sendo prorrogável por mais 12 (doze) 
meses, por uma única vez, sob pena de, não o fazendo, ser 
o empreendimento considerado clandestino, para todos os 
efeitos jurídicos.

C L Á U S U L A  O I TAVA  –  O B R I G A Ç Õ E S  E  
CONTRAPARTIDAS
I – O PROPRIETÁRIO, por si, seus representantes, 
herdeiros e sucessores a qualquer título, obriga-se a:
a)   Cumprir o quanto disposto no presente instrumento;
b)  Executar todas a obras relacionadas, de acordo com 

as especificações indicadas na Cláusula Terceira e 
Sexta do presente Termo de Acordo e Compromisso, 
às suas expensas e sob a sua exclusiva 
responsabilidade, no prazo indicado na Cláusula 
Sétima;

c)  Responsabilizar-se pela construção de depósitos de 
lixos dispostos internamente, ao longo do 
empreendimento, com acesso para o veículo coletor 
responsável pelo recolhimento, de acordo com a 
viabilidade da empresa responsável pela limpeza 
urbana municipal;

d)  Fazer constar dos instrumentos de alienação das 
unidades comercializáveis a obrigação dos 
respectivos adquirentes em cumprirem fielmente a 
legislação pertinente à matéria;

e)   Comunicar, por escrito, ao MUNICÍPIO, a alienação 
de qualquer uma das unidades residenciais;

f)  Entregar ao Município as áreas doadas, livres e 

desembaraçadas de qualquer ônus, apresentando a 

Certidão de Ônus desses imóveis de forma 

individualizada, com tratamento paisagístico, 

c o n f o r m e  a p r o v a d o  n a  S e c r e t a r i a  d e  

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, com a 

instalação dos equipamentos urbanos, conforme 

identificado nas Cláusulas Terceira e Sexta do 

presente instrumento;

g)  Executar os serviços de infraestrutura do sistema 

viário externo de acesso ao empreendimento, 

compreendendo a via projetada, que interliga ao 

sistema viário existente do Loteamento Luar de 

Camaçari, composto de passeios/ calçadas 

acessíveis, conforme Cláusula Sexta acima e 

rede de drenagem, iluminação, arborização e 

paisagismo.
h) Implantar ponto de parada de ônibus, seja do 

tipo com sinalização simples ou mobiliário 
adequado com cobertura, no trecho projetado, 
conforme planta aprovada e arquivada na 
SEDUR.
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II – O MUNICÍPIO obriga-se a:
a) Fiscalizar o cumprimento deste Termo de 

Acordo e Compromisso;
b) Intervir pelos instrumentos próprios, para o 

cumprimento da legislação vigente, em especial a 
legislação ambiental;

c) Observar, quando da aprovação de projetos de 
construção, reforma e ampliação, bem como da 
emissão de alvará, se foram atendidas as 
exigências estabelecidas neste Termo e na 
Legislação Vigente;

d) Ser responsável pela manutenção e 
conservação da área doada.

C L Á U S U L A  N O N A  –  R E G I S T R O  D O  
EMPREENDIMENTO
O PROPRIETÁRIO obriga-se a, dentro de 180 (cento e 
oitenta) dias, contados da data do ato de publicação do 
decreto de aprovação correspondente, apresentar ao 
MUNICÍPIO a certidão oriunda do Ofício do Registro de 
Imóveis e Hipotecas da Comarca de Camaçari, relativa 
ao registro do empreendimento com as devidas 
doações de área verde e institucional.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO
O foro deste ajuste é o da Comarca de Camaçari, 
renunciando as partes a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.

E por estarem assim acordados e compromissados, 
assinam este instrumento, em duas vias, com as 
testemunhas abaixo, a fim de que se produzam os 
seus legais e jurídicos efeitos.

Camaçari-BA, 29 de junho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

DUO CASAS CAMAÇARI SPE LTDA

PROJET EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 
EIRELE – EPP

BR NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

CLÁUDIO LUIZ OLIVEIRA DA SILVA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
COMODATO Nº 0281/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A EMPRESA 
CONSIGLOG TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA. DO 
OBJETO : O presente Termo Aditivo tem por escopo 
prorrogar por mais 48 (quarenta e oito) meses a vigência 
do CONTRATO Nº 0281/2018. DA VIGÊNCIA E DO 
PRAZO: O prazo de prorrogação do instrumento original 
será de 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir do dia 
17 de setembro de 2022 até 17 de setembro de 2026. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor, as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e de seus Termos Aditivos, não modificadas por 
este Instrumento. DA ASSINATURA: ANTÔNIO 
ELINALDO ARAÚJO DA SILVA MUNICÍPIO CONSIGLOG 
TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA COMODANTE

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
FINANCIAMENTO N°399.706-54/2013, FIRMADO 
ENTRE A CAIXA	 ECONÔMICA FEDERAL E O 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 16/12/2013, 
DESTINADO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
MOBILIDADE INTEGRADA - PAVIMENTAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO SISTEMA 
DE TRANSPORTE, NO ÂMBITO DO PROGRAMA 
PRO TRANSPORTE, NO MUNICÍPIO DE CAMACARI. 
DO OBJETO: empréstimo no valor de R$ 
50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais), sob forma 
de financiamento concedido pela CAIXA, lastreado em 
recursos do FGTS, repassados pelo AGENTE 
OPERADOR à CAIXA, nas condições estabelecidas no 
Programa Pró-Transporte, observadas as condições 
estabelecidas neste contrato, concluído em 
01/12/2021, ao qual fica acrescido ola execução de 
serviços de qualificação viária na Avenida Concêntrica, 
no Município de Camaçari/BA.  A ampliação de objetivo 
contratual acima descrita totaliza os seguintes valores: 
Investimento aditado: R$ 6.365.319,82 (seis milhões, 
trezentos e sessenta e cinco mil, trezentos e dezenove 
reais e oitenta e dois centavos) Saldo residual FGTS: 
R$ 5.983.885,39 (cinco milhões, novecentos e oitenta e 
três mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove 
centavos) Contrapartida do TOMADOR: R$ 381.434,43 
(trezentos e oitenta e um mil. quatrocentos e trinta e 
quatro reais e quarenta e três centavos). 
RATIFICAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL: As partes 
ratificam todos os demais termos, condições, cláusulas, 
itens e subitens do Contrato original, não alterados por 
este aditivo, inclusive quanto às condições financeiras 
referentes às taxas de juros, de risco de crédito, de 
administração, além do percentual de contrapartida e 
prazo de amortização. DA ASSINATURA: Salvador – 
BA. 30 de Maio de 2022. ANTONIO ELINALDO 
ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO. MÁRIO SÉRGIO DE 
OLIVEIRA BAPTISTA. CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL. 
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DOTAÇÃO ATUAL 

07 – Secretaria 
Municipal da 
Infraestrutura 

1143 - Revitalização de praças e 
edificações do Centro Histórico 

4.4.90.51 – Obras e 
instalações 

15000000 - Recursos não 
vinculados de impostos 

17000000 - Outras 
Transferências de 
Convênios ou Instrumentos 
Congêneres da União 

0707 – Secretaria 
Municipal da 
Infraestrutura 

4.4.90.52 – 
Equipamento e 
material permanente 

27000000 - Outras 
Transferências de 
Convênios ou Instrumentos 
Congêneres da União -
superávit 

 

APOSTILAMENTOS

Segunda-feira
08 de Agosto de 2022 - Ano XX

Nº 1965 - Página 09 de 20

QUINTO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO 
Nº 006/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A CONSTRUTORA JOTAELE 
LTDA.DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade 
alterar a Cláusula Terceira (DO PREÇO e do REGIME DE 
EXECUÇÃO) do instrumento original, cujo objeto é citado 
na cláusula acima, visando atender as necessidades do 
Município de Camaçari. DO ACRÉSCIMO: Tendo em vista 
a necessidade de alteração para acréscimos, na forma da 
planilha anexa, fica o Contrato sob análise, através do 
presente Termo Aditivo, acrescido do valor de R$ 
1.953.029,71 (ummilhão, novecentos e cinqüenta e três 
mil, vinte e nove reais e setenta e um centavos), o que 
corresponde a 11,43% do valor original. DO 
SUPRESSÃO:Tendo em vista a necessidade de alteração 
para supressão, na forma da planilha anexa, fica através 
do presente Termo Aditivo, o Contrato nº 006/2022 sofrerá 
uma redução que se perfaz no valor de R$ 1.953.029,71 
(um milhão, novecentos e cinqüenta e três mil, vinte e nove 
reais e setenta e um centavos), o que corresponde a 
11,43% do valor do contrato.DO VALOR GLOBAL: Em 
virtude da alteração da planilha orçamentária acima 
ajustada, fica alterada a Clausula Terceira do Contrato 
acima descrito, no entanto o seu valor global permanecerá 
sem alteração, permanecendo na ordem de R$ 
17.085.414,06 (dezessete milhões, oitenta e cinco mil, 
quatrocentos e quatorze reais e seis centavos).DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e plenamente 
em vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e do posterior Termo Aditivo, não modificadas 
por este Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 
19 de Julho de 2022. JOSELENE CARDIM BARBOSA 
SOUZA MUNICÍPIO. CONSTRUTORA JOTAELE LTDA. 
CONTRATADA.

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
ESCOPO N.° 023/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A EMPRESA LCL 
GEOTÉCNICA E ENGENHARIA EIRELLI. DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar 
a Cláusula 023/2020, cujo objeto é o supracitado. DO 
PRAZO O contrato descrito nas cláusulas a anterior 
fica prorrogado por 06 (seis) meses a contar de 21 de 
Agosto de 2022, passando a viger até 21 de Fevereiro 
de 2023. DO SALDO: Se aplicará ao presente termo o 
saldo remanescente ainda não utilizado contabilizado 
no valor de R$ 475.514,93 (quatrocentos e setenta e 
cinco mil quinhentos e quatorze reais e noventa e três 
centavos). DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e plenamente em vigor as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário e seus 
Termos Aditivos, não modificadas por este 
Instrumento, não sendo criada nenhuma despesa com 
o presente aditivo, que se limita a estabelecer a 
prorrogação do prazo para entrega dos itens já 
contratados, não sendo devido o pagamento de 
nenhum valor além do que estabelecido no presente 
termo. DA ASSINATURA: Camaçari – BA. 28 de Julho 
de 2022. JOSELENE CARDIM BARBOSA 
SOUZA.MUNICÍPIO. LCL GEOTÉCNICA E 
ENGENHARIA EIRELLI.CONTRATADA.

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2022 DO 
CONTRATO N°0067/2022 - EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS REMANESCENTE DA OBRA, 
EDIFICAÇÃO DO MUSEU DA CIDADE,  
LOCALIZADA NA AVENIDA EIXO URBANO 
CENTRAL, NA CIDADE DE CAMAÇARI – BAHIA, 
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI  E A EMPRESA NTW ENGENHARIA 
OBRAS E SERVIÇOS LTDA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, 
com sede à Av. Francisco Drumonnd, s/n, CEP 
42.800-970, Centro – Camaçari – Bahia, neste ato 
representado pela Secretária de Infraestrutura, Sra. 
JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA, brasileira, 
portadora da carteira de identidade – RG 
nº.478162014, SSP-BA, inscrita no CIC/MF sob o n° 
577 .287 .805-06 ,  do ravan te  denominada  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato n° 0067/2022, que se regerá pela legislação 
pertinente, Lei Federal n° 8.666/93, com as 
alterações introduzidas posteriormente e pelas 
cláusulas e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE : TOMADA DE 
PREÇOS 008/2021. 

OBJETO: ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: Transposição para a Secretaria 
da Infraestrutura conforme LEI 1752 de 29/06/2022.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65,§8°, da Lei 
Federal n° 8.666/93, realiza-se o presente 
Apostilamento n°01/2022, cujo objetivo é a alteração 
do Disposto na Cláusula Segunda – DO RECURSO 
FINANCEIRO, prevista no instrumento inicial, 
complementando a dotação orçamentária, conforme 
o orçamento fiscal vigente.

Camaçari-BA, 28 de julho de 2022.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA
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DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

DOTAÇÃO ANTERIOR 

Classificação Institucional Projeto Atividade Elem. de Despesa Fonte 

07.07 – SECRETARIA 
MUNICIPAL DA 
INFRAESTRUTURA  

3021 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE 
DRENAGEM 

4.4.90.51 – Obras e 
instalações 15000000 - Recursos não 

vinculados de impostos 3023 - PAVIMENTAÇÃO DE 
NOVAS VIAS 

4.4.90.92 – Despesa de 
Exercício Anterior 

DOTAÇÃO ATUAL 

Classificação Institucional Projeto Atividade Elem. de Despesa Fonte 

07.07 – SECRETARIA 
MUNICIPAL DA 
INFRAESTRUTURA  

3021 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE 
DRENAGEM 

4.4.90.51 – Obras e 
instalações 

15000000 - Recursos não 
vinculados de impostos 

3023 - PAVIMENTAÇÃO DE 
NOVAS VIAS 4.4.90.92 – Despesa de 

Exercício Anterior 

17040000 - Transferência da 
União referente a Royalties 
do Petróleo e Gás natural 

 

DOTAÇÃO ANTERIOR 
Classificação 
Institucional Projeto Atividade Elem. de Despesa Fonte 

07.07 – SECRETARIA 
MUNICIPAL DA 
INFRAESTRUTURA  

3021 - AMPLIAÇÃO DA REDE 
DE DRENAGEM 4.4.90.51 – Obras e 

instalações 
15000000 - Recursos não 

vinculados de impostos 3023 - PAVIMENTAÇÃO DE 
NOVAS VIAS 

DOTAÇÃO ATUAL 
Classificação 
Institucional Projeto Atividade Elem. de Despesa Fonte 

07.07 – SECRETARIA 
MUNICIPAL DA 
INFRAESTRUTURA  

3021 - AMPLIAÇÃO DA REDE 
DE DRENAGEM 

4.4.90.51 – Obras e 
instalações 

15000000 - Recursos não 
vinculados de impostos 

3023 - PAVIMENTAÇÃO DE 
NOVAS VIAS 

17040000 - Transferência 
da União referente a 
Royalties do Petróleo e 
Gás natural 
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TERMO DE APOSTILAMENTO N° 03/2022 DO 
CONTRATO N°0001/2020 - LOTE I -  EXECUÇÃO DE 
PAV I M E N TA Ç Ã O  A S F Á LT I C A  E M  C B U Q ,  
CONTEMPLANDO EXECUÇÃO DE CAMADA DE BASE 
EM SOLO-BRITA E BRITA-GRADUADA, EXECUÇÃO 
DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
COM TUBOS DE CONCRETO, EM VIAS URBANAS DOS 
DISTRITOS DE MONTE GORDO, ABRANTES E SEDE, 
NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - BAHIA, ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  E A 
EMPRESA GRADUS CONSTRUTORA LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à Av. 
Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari – Bahia, neste ato representado pela Secretária 
de Infraestrutura, Sra. JOSELENE CARDIM BARBOSA 
SOUZA, brasileira, portadora da carteira de identidade – 
RG nº.478162014, SSP-BA, inscrita no CIC/MF sob o n° 
5 7 7 . 2 8 7 . 8 0 5 - 0 6 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato n° 0001/2020, que se regerá pela legislação 
pertinente, Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações 
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições 
seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE : CONCORRÊNCIA 
016/2019. 

O B J E T O :  AT U A L I Z A Ç Ã O  D E  D O TA Ç Ã O  
ORÇAMENTÁRIA: inclusão da Fonte 1704

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

Camaçari-BA, 01 de julho de 2022.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 04/2022 DO 
CONTRATO N°0293/2020 - LOTE IV - EXECUÇÃO DE 
PAV I M E N TA Ç Ã O  A S F Á LT I C A  E M  C B U Q ,  
CONTEMPLANDO EXECUÇÃO DE CAMADA DE BASE 
EM SOLO-BRITA E BRITA-GRADUADA, EXECUÇÃO 
DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
COM TUBOS DE CONCRETO, EM VIAS URBANAS DOS 
DISTRITOS DE MONTE GORDO, ABRANTES E SEDE, 
NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - BAHIA, ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  E A 
EMPRESA CONSTRUTORA LUSTOZA LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à Av. 
Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari – Bahia, neste ato representado pela Secretária 
de Infraestrutura, Sra. JOSELENE CARDIM BARBOSA 
SOUZA, brasileira, portadora da carteira de identidade – 
RG nº.478162014, SSP-BA, inscrita no CIC/MF sob o n° 
5 7 7 . 2 8 7 . 8 0 5 - 0 6 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato n° 0293/2020, que se regerá pela legislação 
pertinente, Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações 
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições 
seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE : CONCORRÊNCIA 
016/2019. 

O B J E T O :  AT U A L I Z A Ç Ã O  D E  D O TA Ç Ã O  
ORÇAMENTÁRIA: Incluir a Fonte 17040000

FUNDAMENTO: Com base no art. 65,§8°, da Lei Federal 
n° 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
n°04/2022, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Segunda – DO RECURSO FINANCEIRO, 
prevista no instrumento inicial, complementando a dotação 
orçamentária, conforme o orçamento fiscal vigente.

Camaçari-BA, 01 de julho de 2022.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0119/ 2022 (ELETRÔNICO) - COMPEL - 
AVISO DE ABERTURA - OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
PERMANENTE, ELETRODOMÉSTICOS (TV 50" 
SMART, FOGÃO 4 BOCAS, FOGÃO 6 BOCAS ) 
VISANDO FUTURAS CONTRATAÇÕES DE ACORDO 
COM A CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE DA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.   ACOLHIMENTO: 
19/08/2022;  A PARTIR DAS: 08h00min; ABERTURA: 
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22/08/2022, às 08h00min; DISPUTA: 22/08/2022, às 
10h00min. (Horário Brasília). EDITAL/INFORMAÇÕES: 
www.licitacoes-e.com.br (LICITAÇÃO N.º: 952630). Tel.: 
(71) 3621-6880. JUSSARA SOUZA DE OLIVEIRA - 
PREGOEIRA DA COMPEL.

PREGÃO N.º 0128/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto 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. Acolhimento: 22/08/2022 a partir das 08h00min; 
Abertura: 23/08/2022, às 09h00min; Disputa: 
23/08/2022, às 10h00min. (Horário Brasíl ia).   
Edital/Informações: .  Licitação www.licitacoes-e.com.br
n.º: 954779. Tel.: (71) 3621-6880. Michelle Silva 
Vasconcelos – Pregoeira da COMPEL.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
C O N S E L H O  A D M I N I S T R AT I V O  E  
PREVIDENCIÁRIO DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL 
(ISSM) – 2022

Realizada em 28/07/2022

Participação:Membros natos do Conselho 
Administrativo e Previdenciário:
André Anilton dos Santos - Subsecretário da 
Administração no exercício da substituição 
José Maurício Borges de Menezes - Subsecretário de 
Fazenda no exercício da substituição 

M e m b r o s  d o  C o n s e l h o  A d m i n i s t r a t i v o  e  
Previdenciário:
José Marcelo de Santana (titular) - representante do 
Sindicato dos Professores da Rede Pública Municipal 
Gisele Santos Silva (titular) - representante dos servidores 
do Poder Legislativo
Sara de Andrade Santos (titular) - representante dos 
servidores do Poder Executivo
Rafael Couto Ribeiro - representante da Procuradoria-
Geral do Município 

Convidados: 
Ana Clara Andrade de Almeida - Chefe de Gabinete da 
Superintendência
Diego Rodrigues de Magalhães-Membro do Comitê de 
Investimentos
Doranei Dantas Costa-Diretora de Previdência do ISSM
Isis Lobo de Souza-Assessora Especial I
Ernâni Bernardino Alves de Sena-Diretor Administrativo e 
Financeiro do ISSM

Presidente da Reunião:
Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães - Diretor 
superintendente do ISSM

Secretária: 
Francisca Naiana Aguiar Moreira
Pauta da Reunião:

1)Aprovação do Relatório de Governança do 1º semestre 
de 2022;
2) Aprovação do Relatório de prestação de contas do 
Comitê de Investimentos do 2º trimestre de 2022;
3) Aprovação do Relatório de prestação de contas do 
Conselho Administrativo e Previdenciário do 1º semestre 
de 2022;
4) Aprovação do Relatório de gestão atuarial 2021;
5) Aprovação do Relatório de gestão atuarial de 2022;
6) Apresentação do demonstrativo de viabilidade do plano 
de custeio 2022;
7) Aprovação do Orçamento 2023;
8) O que ocorrer.
Anexo:Resolução 02/2022

	

Reunião:	

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e 
vinte e dois, por volta das 10h00min, reuniram-se 
ordinariamente os membros do Conselho Administrativo e 
Previdenciário do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal (ISSM) de forma híbrida, com a participação dos 
seguintes conselheiros por videoconferência, por meio da 
plataforma Google Meet: ANDRÉ ANILTON DOS 
SANTOS, Subsecretário de Administração, representando 
o Secretário de Administração Helder Almeida de Souza; 
JOSÉ MAURÍCIO BORGES DE MENEZES, Subsecretário 
de fazenda; GISELE SANTOS SILVA, representante dos 
servidores do Poder Legislativo; JOSÉ MARCELO DE 
SANTANA, representante do Sindicato dos Professores da 
Rede Pública Municipal; SARA DE ANDRADE SANTOS, 
representante dos servidores do Poder Executivo; ISIS 
LOBO DE SOUZA, assessora especial I; DORANEI 
DANTAS COSTA, Diretora de Previdência do ISSM; 
ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA, Diretor 
Administrativo e Financeiro do ISSM; Estando presentes, 
ainda, presencialmente, na sala de reuniões da 
Procuradoria Geral do Município de Camaçari, o Diretor 
Superintendente do ISSM, PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES, e os seguintes convidados: ANA 
CLARA ANDRADE DE ALMEIDA, chefe de gabinete da 
Superintendência; DIEGO RODRIGUES MAGALHÃES, 
membro do Comitê de Investimentos; e RAFAEL COUTO 
RIBEIRO, membro titular do Conselho representante da 
procuradoria geral do Município; Estando ausentes os 
Conselheiros José Carlos Conceição Carmo e Nilson 
Coelho da Silva. Após verificação do quórum legal, o 
diretor-superintendente do ISSM, PEDRO JORGE VILLAS 
BOAS ALFREDO GUIMARÃES, designado como 
presidente da reunião pelo art. 83, § 1º, da Lei 
Complementar n° 1.644/2020, declarou aberta a reunião, 
registrando a presença dos conselheiros e dos convidados 
supracitados, dispensando-se as assinaturas destes 
últimos, os quais não possuem poder de voto nas 
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deliberações proferidas pelo Conselho. Em seguida leu a 
convocação da reunião previamente disponibilizada no 
Diário Oficial Municipal n° 1.914 de 23 de maio de 2022 
com a seguinte pauta: 1) Aprovação do Relatório de 
Governança do 1º semestre de 2022; 2) Aprovação do 
Relatório de prestação de contas do Comitê de 
Investimentos do 2º trimestre de 2022; 3) Aprovação 
do Relatório de prestação de contas do Conselho 
Administrativo e Previdenciário do 1º semestre de 
2022; 4) Aprovação do Relatório de gestão atuarial 
2021; 5) Aprovação do Relatório de gestão atuarial de 
2022; 6) Apresentação do demonstrativo de 
viabilidade do plano de custeio 2022; 7) Aprovação do 
Orçamento 2023; 8  O Superintendente ) O que ocorrer.
iniciou apresentando o primeiro item da pauta, 1) 
Aprovação do Relatório de Governança do 1º semestre 
de 2022.  Instituto teve, no segundo trimestre do Falou que
ano, 22 aposentadorias requeridas e 14 aposentadorias 
concedidas, totalizando 44 aposentadorias requeridas e 
41 aposentadorias concedidas ao longo do primeiro 
semestre de 2022, mostrando que a gestão previdenciária 
continua eficaz, além de existir 06 processos de pensão 
em tramitação. Mostrou que o ISSM teve um índice de 97% 
de recadastramento dos aniversariantes de janeiro a julho. 
Foram realizados cerca de 9.569 atendimentos, sendo a 
maioria de atendimento remoto. Disse que a compensação 
previdenciária continua arrecadando mensalmente mais 
de um milhão de reais, aproximadamente. A gestão 
financeira e contábil do Instituto teve um superávit de 12% 
nesse semestre, apesar de ter sido um ano muito 
desafiador na área de investimentos. Mostrou que a 
receita do Instituto é maior que a despesa e ressaltou que a 
maior parte das despesas é com o pagamento de 
aposentadorias e pensões., Sobre a gestão dos 
investimentos disse ter sido bastante desafiador a gestão 
dos investimentos esse ano devido a todo o cenário 
econômico mundial, além da alta da inflação, com IPCA 
chegando a 5,49% no primeiro semestre. Falou que a 
SELIC cresceu mais que o previsto e, com isso, nenhum 
índice de renda fixa conseguiu alcançar a meta do Instituto. 
O Comitê de Investimentos fez uma estratégia de redução 
da volatilidade, aumentando o investimento em títulos 
públicos e diminuindo em renda variável, garantindo 
índices que vão estar sempre superiores à meta. 
Continuou mostrando dados da gestão atuarial, das 
licitações e contratos, dos relatórios jurídicos e do Controle 
Interno. Sobre as contratações feitas pelo ISSM, ressaltou 
a contratação da empresa Agenda Assessoria 
Planejamento e Informática LTDA no mês de maio/2022 
para implantação do sistema de gestão previdenciária, 
aplicativos e portal da transparência, dando início ao 
projeto de transformação digital do ISSM. Mostrou os 
dados da Ouvidoria, observando que 100% das 
manifestações são respondidas em um prazo máximo de 
24h. Falou que o ISSM possui 40 servidores, sendo 25 
servidores efetivos e 15 servidores comissionados e que a 
grande maioria dos servidores fez cursos de capacitação. 
Encerrou a apresentação, colocando-se à disposição para 
esclarecimento se dúvidas. Ao pedir a palavra, GISELE 
SANTOS SILVA observou que o Relatório apresentado 
refere-se ao primeiro semestre de 2022, o que foi 
confirmado e retificado pela chefe de gabinete Ana Clara 
Andrade de Almeida. Não havendo dúvidas nem 
manifestações em contrário, foi aprovado por 

unanimidade o Relatório de Governança do 1º 
semestre de 2022. Ato contínuo, passou ao item 2) 
Aprovação do Relatório de prestação de contas do 
Comitê de Investimentos do 2º trimestre de 2022. O 
Superintendente e presidente da reunião, PEDRO JORGE 
VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES passou a palavra 
para o membro do Comitê de Investimentos, DIEGO 
RODRIGUES DE MAGALHÃES, que iniciou falando que 
no 2º trimestre de 2022 houve 06 reuniões ordinárias e 16 
reuniões extraordinárias. Disse que ao longo de 2022 o 
Banco Central projetou um aumento gradual da inflação e 
da SELIC, além de uma perspectiva de crescimento na 
projeção do PIB. Ressaltou no cenário macroeconômico o 
aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, a tolerância 
zero da China em relação à COVID-19, causando o 
fechamento de diversas áreas importantes no país, o 
pessimismo na economia européia e o risco fiscal no 
Brasil. Sobre a rentabilidade da carteira disse que o 
acumulado para esse ano até o mês de junho é de 0,98%, 
tendo o ISSM alcançado 12% da meta, que já está em 
8,01%, totalizando R$ 3.881.443,79 (três milhões, 
oitocentos e oitenta e um mil, quatrocentos e quarenta e 
três reais e setenta e nove centavos) em rendimentos. 
Disse que o Instituto aumentou a posição em títulos 
públicos e Letras Financeiras que superam a meta do ano, 
além de reduzir a posição em renda variável e Fundos 
multimercados. Continuou mostrando o fluxo dos 
investimentos que contém todos os fundos, saldos, 
investimentos, resgates e limites da política de 
investimentos. Ressaltou que os extratos, atas e relatórios 
mensais ficam disponíveis no site do ISSM. Encerrou a 
apresentação, colocando-se à disposição para 
esclarecimentos e dúvidas. Não havendo dúvidas nem 
manifestações em contrário, foi aprovado por 
unanimidade o Relatório de Prestação de contas do 
Comitê de Investimentos do 2º trimestre de 2022. Ato 
contínuo, passou ao item 3) Aprovação do Relatório de 
prestação de contas do Conselho Administrativo e 
Previdenciário do 1º semestre de 2022. Com a palavra o 
presidente da reunião e Superintendente do ISSM, 
PEDRO JORGE VILAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES 
fez uma breve apresentação das atividades realizadas nas 
duas reuniões do Conselho Administrativo e 
Previdenciário no 1º semestre do ano. Não havendo 
dúvidas nem manifestações em contrário, foi aprovado 
por unanimidade o Relatório de Prestação de Contas 
do Conselho Administrativo e Previdenciário do 1º 
semestre de 2022. Ato contínuo, passou aos itens 4 e 5 da 
pauta, Aprovação do Relatório de Gestão Atuarial dos 
anos de 2021 e 2022. A chefe de gabinete ANA CLARA 
ANDRADE DE ALMEIDA iniciou a apresentação falando 
que os relatórios condensam tudo que foi visto e aprovado 
na temática atuarial do de 2021 e do 1º semestre de 2022. 
Disse que em 2021 a variação entre o déficit pós reforma 
de 2020 e o déficit de avaliação de 2021 teve como 
principal fator a redução na taxa de juros. Mostrou os 
cálculos de 2021 que já foram aprovados pelo Conselho e 
a apresentou a diferença entre as aposentadorias, 
pensões, receitas, despesas, resultados e patrimônio 
previstos pela avaliação atuarial e realizados no ano de 
2021. Observou que o PIS/PASEP era contabilizado como 
despesa administrat iva até 2021. Continuou, 
apresentando o relatório de gestão atuarial de 2022. 
Relembrou o cálculo atuarial aprovado pelo conselho 
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nesse ano e o motivo do aumento do déficit em razão da 
diminuição da taxa de juros definida através de portaria 
pela Secretaria de Previdência. Observou que esse 
aumento do déficit não impactou em alteração do plano 
vigente do Instituto, permanecendo com as mesmas 
alíquotas. Fez um comparativo das avaliações atuariais 
até o ano de 2022 e as alterações dos juros que 
ocasionaram o aumento do déficit. Continuou a 
apresentação, mostrando a diferença entre previstos e 
realizados para aposentadorias, pensões, receitas, 
despesas, resultados e patrimônio. Ao pedir a palavra, 
GISELE SANTOS SILVA questionou sobre a despesa 
desproporcional à projeção da despesa. ANA CLARA 
ANDRADE DE ALMEIDA explicou que o PIS/PASEP era 
contabilizado como despesa administrativa, entrando no 
limite da taxa administrativa e o cálculo atuarial não 
considera o PIS/PASEP sobre a receita como despesa na 
projeção de despesas.  PEDRO JORGE VILAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES disse que pode ser marcada uma 
reunião com o atuário para tratar de todas essas questões, 
caso haja interesse por parte dos conselheiros, o que foi 
aceito por unanimidade. Disse que haverá um treinamento 
em atuária para os conselheiros marcado para o mês de 
setembro/2022 e que seria interessante todos 
participarem. Não havendo dúvidas nem manifestações 
em contrário, foram aprovados por unanimidade os 
relatórios de gestão atuarial de 2021 e de 2022. Ato 
contínuo, passou ao item 6) Apresentação do 
demonstrativo de viabilidade do plano de custeio 
2022; Com a palavra o presidente da reunião e 
Superintendente do ISSM, PEDRO JORGE VILAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES explicou que o atuário faz um 
estudo de viabilidade do plano de custeio de Instituto. 
Trata-se de um estudo com quatro índices, sendo o 
primeiro deles o impacto da despesa total de pessoal na 
receita corrente líquida (RCL) e o segundo é o percentual 
acima do limite prudencial. Falou que esses dois índices 
tratam do limite prudencial de endividamento com o gasto 
de pessoal e observou que o ISSM não possui pendências 
em relação a esses dois itens. ANA CLARA ANDRADE DE 
ALMEIDA observou que esses dois índices levam em 
consideração não só o cálculo de 2022, como também o 
fechamento contábil da prefeitura. PEDRO JORGE VILAS 
BOAS ALFREDO GUIMARÃES falou que o Instituto 
também atende ao quarto índice que é o resultado 
financeiro do fluxo atuarial. Entretanto, em relação ao 
terceiro índice, que é o impacto do déficit atuarial após a 
inclusão no quociente do limite de endividamento, tendo 
chegado a um resultado de 1,0121, podendo chegar a até 
1,2. Observou que se trata apenas de um aspecto que 
deve ser identificado, não afetando a emissão de CRP e o 
Plano de Custeio atual, nem prejudicando o Instituto. ANA 
CLARA ANDRADE DE ALMEIDA disse que segundo 
parecer atuarial o Plano de Custeio apurado na Avaliação 
Atuarial de 2022 demonstra viabilidade financeira e 
orçamentária para sua aplicação.  Não havendo dúvidas 
nem manifestações em contrário, foi aprovado por 
unanimidade o demonstrativo de viabilidade do plano 
de custeio de 2022. Ato contínuo, passou ao item 7) 
Aprovação do Orçamento 2023 Com a palavra o . 
presidente da reunião e Superintendente do ISSM, 
PEDRO JORGE VILAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES 
explicou o Conselho deve se manifestar sobre a proposta 
orçamentária do ISSM para o ano de 2023 que será 

encaminhada a Secretaria de Governo. ANA CLARA 
ANDRADE DE ALMEIDA disse que o orçamento de 2023 
considera a base normativa, projetando as receitas e que 
considera o Plano Plurianual de 2022 a 2025. Continuou, 
explicando detalhadamente o orçamento para 2023, 
finalizando a apresentação. E não havendo dúvidas nem 
manifestações em contrário foi aprovado por 
unanimidade o orçamento para 2023. Passando ao item 
8) O que ocorrer, o Superintendente falou que a partir de 
julho de 2022 está vigente a nova portaria do Ministério do 
Trabalho e Previdência Social, a portaria MPT nº 
1467/2022 que flexibilizou as regras, permitindo um prazo 
maior de duração do processo de credenciamento que 
antes era de 12 (doze) meses e agora será de 02 (dois) 
anos, gerando uma grande economia de trabalho para 
Instituto. O Superintendente sugeriu que essa alteração 
fosse acatada pelo Conselho Administrativo e 
Previdenciário, além da inclusão do credenciamento para 
os distribuidores na regulamentação de investimentos do 
ISSM para que se adeque à legislação federal. Sugerido 
também a alteração de atestado de credenciamento por 
Termo de Credenciamento. E não havendo dúvidas nem 
manifestações em contrário foram aprovadas por 
unanimidade as alterações propostas nos dispositivos 
na Resolução 01/2022 e encaminhadas para publicação 
na Resolução nº 02/2022. Ao solicitar a palavra, JOSÉ 
MARCELO DE SANTANA observou que existem muitas 
aposentadorias travadas no ISSM e que queria a 
colaboração do Instituto para resolver essa situação. 
PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES 
disse que já existe essa força tarefa, inclusive com a 
participação da SECAD, e que o Instituto está sempre 
atento a essas questões. ANDRÉ ANILTON DOS SANTOS 
comentou que essa demora em alguns processos de 
aposentadoria decorre de atos praticados em gestões 
passadas, sendo alguns considerados insanáveis, o que 
tem dificultado a tramitação de alguns processos, sendo 
que em algumas situações o servidor vai precisar ajuizar. 
ISIS LOBO DE SOUZA sugeriu que o presidente do 
Sindicato identifique esses casos e agende uma visita ao 
Instituto para que seja encontrada a melhor solução. JOSÉ 
MARCELO DE SANTANA disse que vai acatar a sugestão 
para resolver os problemas desses servidores que estão 
tentando se aposentar a muito tempo. ANA CLARA 
ANDRADE DE ALMEIDA falou que um servidor do ISSM 
ganhou em um sorteio um curso na plataforma École, 
voltada para Regimes Próprios, possibilitando o acesso a 
vários cursos e disponibilizou o acesso aos conselheiros. E 
não havendo mais dúvidas nem manifestações, o Diretor-
Superintendente do ISSM e presidente da reunião, 
PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, 
encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos com 
votos de estima e consideração. E nada mais havendo 
passível de registro eu, FRANCISCA NAIANA AGUIAR 
MOREIRA, na qualidade de secretária designada pela 
Portaria n° 34/2022, de 24 de janeiro de 2022, lavrei a 
presente ata de reunião que vai por mim e pelos demais 
assinada.

ANDRÉ ANILTON DOS SANTOS
MEMBRO SUPLENTE

SUBSECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo



Segunda-feira
08 de Agosto de 2022 - Ano XX
Nº 1965 - Página 14 de 20

JOSÉ MAURÍCIO BORGES DE MENEZES 
MEMBRO NATO SUBSECRETÁRIO DA

FAZENDA NO EXERCÍCIO DA SUBSTITUIÇÃO

RAFAEL COUTO RIBEIRO
MEMBRO TITULAR

REPRESENTANTE DA PROCURADORIA-GERAL DO 
MUNICÍPIO

GISELE SANTOS SILVA
MEMBRO TITULAR

REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO PODER 
LEGISLATIVO 

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES 

PRESIDENTE DA REUNIÃO
DIRETOR-SUPERINTENDENTE DO ISSM

JOSÉ MARCELO DE SANTANA 
MEMBRO TITULAR

REPRESENTANTE DO SINDICATO DOS 
PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL

SARA DE ANDRADE SANTOS 
MEMBRO TITULAR

REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO PODER 
EXECUTIVO

FRANCISCA NAIANA AGUIAR MOREIRA
SECRETÁRIA 

 

	RESOLUÇÃO Nº 01/2022 DO CONSELHO 
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO DO 

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI – ISSM QUE 

REGULAMENTA O CREDENCIAMENTO DE 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E FUNDOS 

DE INVESTIMENTOS

(Consolidada com a Resolução Nº 02/2022 
aprovada em 28 de julho de 2022)

Dispõe sobre os procedimentos a serem 

adotados para o credenciamento de 

instituições financeiras e fundos de 

investimento, para aplicação de recursos 

financeiros pelo Instituto de Seguridade do 

Servidor Municipal – ISSM.

O Conselho Administrativo e Previdenciário do Instituto de 

Seguridade do Servidor Municipal - ISSM, no uso de suas 

a t r i b u i ç õ e s  l e g a i s  r e s o l v e  d i s c i p l i n a r  o  

CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

E FUNDOS DE INVESTIMENTO, conforme segue.

CAPÍTULO I
DO OBJETIVO

Art. 1º - O objetivo do presente regulamento é definir 
regras para o credenciamento de instituições financeiras e 
fundos de investimento, autorizados pelo Banco Central 
e/ou Comissão de Valores Mobiliários para receber 
recursos financeiros referentes aos ativos garantidores do 
plano de benefício do INSTITUTO DE SEGURIDADE DO 
SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM.

§ 1º - Para fundos de investimentos devem ser 
credenciados o ADMINISTRADOR, GESTOR, 
CUSTODIANTE E DISTRIBUIDOR, INSTITUIÇÃO 
INTEGRANTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO OU 
AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTO.

§ 2º - Em cumprimento ao quanto determina a Resolução 
CMN nº 4.963/21, o ISSM somente poderá aplicar 
recursos em cotas de fundos de investimento quando 
atendidas, cumulativamente, as seguintes condições:

I - o administrador ou o gestor do fundo de 
investimento seja instituição autorizada a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil obrigada a 
instituir comitê de auditoria e comitê de riscos, nos 
termos da regulamentação do Conselho 
Monetário Nacional;
II - o administrador do fundo de investimento 
detenha, no máximo, 50% (cinquenta por cento) 
dos recursos sob sua administração oriundos de 
regimes próprios de previdência social; 
III - o gestor e o administrador do fundo de 
investimento tenham sido objeto de prévio 
credenciamento, de que trata o inciso VI do § 1º do 
art. 1º da Resolução CMN nº 4.963/21, e sejam 
considerados pelos responsáveis pela gestão de 
recursos do regime próprio de previdência social 
como de boa qualidade de gestão e de ambiente 
de controle de investimento. 

§ 3º Para fins de cumprimento do disposto no inciso I do § 
2º deste artigo, admite-se que o gestor ou administrador 
esteja no escopo de atuação de comitê de auditoria e de 
comitê de riscos constituídos obrigatoriamente, nos 
termos da regulamentação do Conselho Monetário 
Nacional, por outra instituição autorizada integrante do  
mesmo conglomerado prudencial.

CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES

Art. 2º - Para fins deste Regulamento, considera-se 
credenciada a instituição financeira de investimento que, 
após o processo de credenciamento, devidamente 
homologado pelo Comitê de Investimentos, passará a 
compor o banco de dados do ISSM.

§1º - A instituição financeira e fundo de investimento que 
estiver devidamente credenciado pelo ISSM, poderá se 
submeter ao procedimento simplificado de validação e, 
caso mantenha a regularidade exigida, considerar-se-á 
recredenciado, sem a necessidade de se submeter a novo 
processo de credenciamento, observados os requisitos 
estabelecidos no capítulo IV desta Resolução.
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 CAPÍTULO III
DO CREDENCIAMENTO

Art. 3º - A instituição financeira que desejar se submeter 
ao processo de credenciamento deverá observar as regras 
abaixo:

I – Para se credenciar como ADMINISTRADOR serão 
exigidos os seguintes documentos:

a) Carta, em papel timbrado, solicitando o 

credenciamento da instituição financeira na 

categoria de Administrador + Declaração de 

conhecimento da “Política de Investimentos” do 

ISSM; (modelo anexo – I)

b) Registro ou autorização expedido pelo Banco 

Central do Brasil ou Comissão de Valores 

Mobiliários ou órgão competente;

c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social;

d) Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa 

jurídica (CNPJ)

e) Certidão da Fazenda Municipal;

f) Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital;

g) Certidão de Débitos relativos a Créditos 

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;

h) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;

i) Declaração de que atende aos requisitos previstos 

no § 5º do Art. 21 da Resolução CMN 4.963/2021  

e  alterações  posteriores; (modelo anexo - I)

j) Relação dos fundos e seus enquadramentos 

conforme contidos no Sistema de Informações 

dos Regimes Próprios de Previdência Social 

(CADPREV);

k) Questionário Padrão ANBIMA Due Diligence - 

Seção 1 - preenchido e assinado no ano corrente 

pelos responsáveis da instituição financeira. 

II – Para se credenciar como GESTOR, a instituição 
deverá estar dentro da classificação exigida conforme 
ranking Patrimônio Líquido – Por Classe ANBIMA 
consoante determina a Política de Investimentos do ISSM 
em vigor, além de apresentar os seguintes documentos:

a) Carta, em papel timbrado, solicitando o 

credenciamento da instituição financeira na 

categoria de Gestor + Declaração de 

conhecimento da “Política de Investimentos” do 

ISSM; (modelo anexo – II)

b) Registro ou autorização expedido pelo Banco 

Central do Brasil ou Comissão de Valores 

Mobiliários ou órgão competente;

c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social;

d) Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa 

jurídica (CNPJ);

e) Certidão da Fazenda Municipal;

f) Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital;

g) Certidão de Débitos relativos a Créditos 

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;

h) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;

i) Declaração de que atende aos requisitos previstos 

no § 5º do Art. 21 da Resolução CMN 4.963/2021  

e  alterações  posteriores; (modelo anexo - II)

j) Relação dos fundos e seus enquadramentos 

conforme contidos no Sistema de Informações 

dos Regimes Próprios de Previdência Social 

(CADPREV);

k) Questionário Padrão ANBIMA Due Diligence - 

Seção 1 - preenchido e assinado no ano corrente 

pelos responsáveis da instituição financeira. 

III – Para se credenciar como CUSTODIANTE serão 
exigidos os seguintes documentos:

a) Carta, em papel timbrado, solicitando o 

credenciamento da instituição financeira na 

categoria de Custodiante + Declaração de 

conhecimento da “Política de Investimentos” do 

ISSM; (modelo anexo - III)

b) Registro ou autorização expedido pelo Banco 

Central do Brasil ou Comissão de Valores 

Mobiliários ou órgão competente;

c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social;

d) Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa 

jurídica (CNPJ);

e) Certidão da Fazenda Municipal;

f) Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital;

g) Certidão de Débitos relativos a Créditos 

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;

h) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;

i) Declarar não possuir condenação na Comissão de 

Valores Mobiliários e nem no BACEN, 

devidamente assinada pelo seu respectivo 

representante legal; (modelo anexo - III).

IV – Para se credenciar como DISTRIBUIDOR, 
INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO SISTEMA DE 
DISTRIBUIÇÃO OU AGENTE AUTÔNOMO DE 
INVESTIMENTO serão exigidos os seguintes 
documentos: 

a) Carta, em papel timbrado, solicitando o 

credenciamento da instituição financeira na 

categoria de distribuidor, instituição integrante do 

sistema de distribuição ou agente autônomo de 

investimento + Declaração de conhecimento 

da “Política de Investimentos” do ISSM; 

(modelo anexo - IV)

b) Registro ou autorização expedido pelo Banco 

Central do Brasil ou Comissão de Valores 

Mobiliários ou órgão competente;
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c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social;

d) Prova de inscrição no cadastro nacional de 

pessoa jurídica (CNPJ);

e) Certidão da Fazenda Municipal;

f) Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital;

g) Certidão de Débitos relativos a Créditos 

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;

h) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;

i) Declarar não possuir condenação na 

Comissão de Valores Mobiliários e nem no 

BACEN, devidamente assinada pelo seu 

respectivo representante legal; (modelo anexo 

- IV)

j) Comprovar que possui em sua carteira de 

clientes, o mínimo de 3 (três) Regimes Próprios 

de Previdência Social - RPPS mediante a 

apresentação de atestados e/ou declarações 

emitidas pelos respectivos RPPS (os mesmos 

devem estar em situação regular junto ao 

Ministério da Previdência no momento do 

credenciamento);

k) Relação dos contratos de Distribuição relativos 

aos fundos de investimento ou produtos 

elegíveis ao credenciamento.

Art. 4º - Para o FUNDO DE INVESTIMENTO que 
atenda a legislação vigente do Conselho Monetário 
Nacional se submeter ao processo de credenciamento 
deverá:
I – Questionário Padrão ANBIMA Due Diligence - 
Seção 2 - preenchido e assinado no ano corrente pelos 
responsáveis da instituição financeira; 
II – Último Regulamento do fundo;
III – Última lâmina de informações essenciais do fundo;
IV – Formulário de informações complementares;
V – Perfil Mensal;
VI –Demonstração de Desempenho;
VII – Relatórios de Rating (se aplicável);
VIII – Demonstrações Contábeis;
IX – Declaração de que atende aos requisitos previstos 
no Art. 9º (fundos investidos no exterior) da resolução 
CMN nº 4.963/2021, se tratando de fundo de 
Investimento no Exterior, caso a informação não esteja 
prevista no regulamento; (modelo anexo - VI).
X – Informações Complementares eventualmente 
pertinentes.

CAPÍTULO IV
DO PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO DE VALIDAÇÃO 

DO CREDENCIAMENTO

Art. 5º - Consoante o art. 106º, II da Portaria nº 1.467/2022, 
após validade especificada no Art. 13º dessa resolução 
será realizada pelo Comitê de Investimentos do ISSM, a 
análise dos quesitos verificados nos processos de 
credenciamento em processo simplificado para 
atualização do credenciamento de instituições financeiras 

e fundos de investimento.

Parágrafo único - O processo simplificado para 
atualização do credenciamento não se aplica ao  
DISTRIBUIDOR, INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO 
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO OU AGENTE AUTÔNOMO 
DE INVESTIMENTO. 

Art. 6º – Para o processo simplificado de validação do 
Credenciamento de instituição financeira já credenciada, 
nos termos do § 1º do art. 2º desta normativa, deverão ser 
entregues os documentos abaixo elencados:

 I – Para as categorias ADMINISTRADOR, GESTOR E 
CUSTODIANTE: 

a)  Declaração de conhecimento da “Política de 
Investimentos” do ISSM; (modelo anexo - VII)
b)  Questionário Padrão ANBIMA Due Diligence - Seção 1 - 
preenchido e assinado no ano corrente pelos responsáveis 
da instituição financeira. 

c)  Certidão da Fazenda Municipal;

d)  Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital;

e)  Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários 

Federais e à Dívida Ativa da União;

f)   Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;

g)  Relação dos fundos e seus enquadramentos conforme 

contidos no Sistema de Informações dos Regimes 

Próprios de Previdência Social (CADPREV);

II – Para os FUNDOS DE INVESTIMENTO:
a)  Questionário Padrão ANBIMA Due Diligence - Seção 2 - 
preenchido e assinado no ano corrente pelos responsáveis 
da instituição financeira; 
b)   Demonstração de Desempenho;

Art. 7º - Após a apresentação dos documentos exigidos, o 
processo de validação dos requisitos de credenciamento 
deverá ser analisado e aprovado pelo Comitê de 
Investimentos para que a instituição financeira seja 
considerada RECREDENCIADA por mais 2 (dois) anos.

Art. 8º - Desde que os critérios se mantenham inalterados, 
a instituição financeira recredenciada poderá ser 
submetida a novo procedimento simplificado de validação 
a cada 2 (dois) anos.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º - Atendidos os requisitos acima, após avaliação 
favorável pelo Controle Interno do ISSM, o Comitê de 
Investimentos deferirá o credenciamento, ou 
recredenciamento, da instituição financeira, expedindo o 
competente Termo de credenciamento.

Art. 10 - O Credenciamento de instituição financeira não 
implicará, para o ISSM, em qualquer hipótese, na 
obrigação de alocar ou manter seus recursos nas 
aplicações financeiras por ela administradas, geridas, 
custodiadas ou distribuídas.

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo



Segunda-feira
08 de Agosto de 2022 - Ano XX

Nº 1965 - Página 17 de 20

Parágrafo único - O ISSM poderá solicitar, a seu critério, 
esclarecimentos e informações complementares das 
Instituições Financeiras.

Art. 11 - As regras constantes deste Regulamento poderão 
ser alteradas a qualquer momento por modificações no 
mercado financeiro e de capitais, legais ou a interesse do 
ISSM.

Art. 12 - O ISSM procederá à publicação de todas as 
Instituições Financeiras e fundos de investimento 
credenciados no seu site.

Art. 13 - O Credenciamento terá validade de 2 (dois) anos 
a partir da emissão do Termo de credenciamento, sendo 
necessário novo credenciamento após tal prazo, podendo 
a instituição financeira se submeter ao procedimento 
simplificado previsto nesta normativa desde que atendidos 
os requisitos exigidos.

Parágrafo único - As instituições financeiras e fundos de 
investimento credenciados deverão iniciar um novo 
processo de credenciamento ou procedimento 
simplificado, preferencialmente, 90 (noventa) dias antes 
do término do credenciamento atual.

Art. 14 - Este ato normativo entra em vigor no prazo de 90 
(noventa) dias da data de sua publicação, findo o qual 
somente serão aplicados novos recursos do ISSM em 
fundos e instituições financeiras devidamente 
credenciados de acordo com as regras constantes deste 
normativo.

Parágrafo único - Este normativo deverá ser 
disponibilizado no site do ISSM, com acesso a todos os 
servidores, participantes e interessados e eventuais casos 
omissos deverão ser dirimidos pela Diretoria Executiva do 
ISSM.

Resolução nº 01/2022 aprovada na 2ª Reunião Ordinária 
de 26 de maio de 2022 e Resolução nº 02/2022 aprovada 
na 2ª Reunião Ordinária de 28 de julho de 2022.

RESOLUÇÃO Nº 02/2022 DO CONSELHO 
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO DO 

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI – ISSM QUE 

REGULAMENTA O CREDENCIAMENTO DE 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E FUNDOS 

DE INVESTIMENTOS

Altera a Resolução nº 01/2022 que dispõe 
sobre os procedimentos a serem 
adotados para o credenciamento de 
instituições financeiras e fundos de 
investimento, para aplicação de 
recursos financeiros pelo Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal – 
ISSM.

O Conselho Administrativo e Previdenciário do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal - ISSM, no uso de suas 
atribuições legais considerando a PORTARIA MTP Nº 
1.467, DE 02 JUNHO DE 2022 resolve alterar dispositivos 
da Resolução nº 01/2022 de 26 de maio de 2022 que 
disciplina o CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS E FUNDOS DE INVESTIMENTO, 
conforme segue.

Art. 1º - Ficam alteradas as redações do § 1º do Art. 1º e do 
inciso IV do Art. 3º da Resolução n. 001/2022 do Conselho 
Administrativo e Previdenciário do ISSM, passando a ter 
as seguintes redações:

Art.1º(...)
 § 1º - Para fundos de investimentos devem ser 
credenciados o ADMINISTRADOR, GESTOR, 
C U S T O D I A N T E  E  D I S T R I B U I D O R ,  
INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO SISTEMA DE 
DISTRIBUIÇÃO OU AGENTE AUTÔNOMO DE 
INVESTIMENTO.

Art.3º(...)
 IV – Para se credenciar como DISTRIBUIDOR, 
INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO SISTEMA DE 
DISTRIBUIÇÃO OU AGENTE AUTÔNOMO DE 
INVESTIMENTO serão exigidos os seguintes 
documentos:

Art. 2º - Fica alterada a redação do Art. 5º da Resolução n. 
001/2022 do Conselho Administrativo e Previdenciário do 
ISSM, passando a ter a seguinte redação:

Art. 5º - Consoante o art. 106º, II da Portaria nº 
1.467/2022, após validade especificada no Art. 13º 
dessa resolução será realizada pelo Comitê de 
Investimentos do ISSM, a análise dos quesitos 
verificados nos processos de credenciamento em 
processo simplificado para atualização do 
credenciamento de instituições financeiras e 
fundos de investimento.

Art. 3º - Ficam alteradas as redações do Art. 7º, Art. 8ª e 
Art. 13º da Resolução n. 001/2022 do Conselho 
Administrativo e Previdenciário do ISSM, passando a ter 
as seguintes redações:

Art. 7º - Após a apresentação dos documentos 
exigidos, o processo de validação dos requisitos 
de credenciamento deverá ser analisado e 
aprovado pelo Comitê de Investimentos para que 
a instituição financeira seja considerada 
RECREDENCIADA por mais 2 (dois) anos.

Art. 8º - Desde que os critérios se mantenham 
inalterados, a instituição financeira recredenciada 
poderá ser submetida a novo procedimento 
simplificado de validação a cada 2 (dois) anos.

Art. 13º - O Credenciamento terá validade de 2 
(dois) anos a partir da emissão do Termo de 
credenciamento, sendo necessário novo 
credenciamento após tal prazo, podendo a 
inst i tu ição f inancei ra se submeter  ao 
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procedimento simplificado previsto nesta 
normativa desde que atendidos os requisitos 
exigidos.

Art. 3º - Ficam alteradas as redações do Art. 9º e Art. 13ª da 
Resolução n. 001/2022 do Conselho Administrativo e 
Previdenciário do ISSM, passando a ter as seguintes 
redações:

Art. 9º - Atendidos os requisitos acima, após 
avaliação favorável pelo Controle Interno do 
ISSM, o Comitê de Investimentos deferirá o 
credenciamento, ou recredenciamento, da instituição 
financeira, expedindo o competente Termo de 
credenciamento.

Art. 13º - O Credenciamento terá validade de 2 (dois) 
anos a partir da emissão do Termo de credenciamento, 
sendo necessário novo credenciamento após tal prazo, 
podendo a instituição financeira se submeter ao 
procedimento simplificado previsto nesta normativa 
desde que atendidos os requisitos exigidos.

Art. 7º - Este ato normativo entra em vigor na data de sua 
publicação, ficando consolidadas as alterações conforme Anexo, 
devendo ser disponibilizado no site do ISSM, com acesso a todos 
os servidores, participantes e interessados e eventuais casos 
omissos deverão ser dirimidos pela Diretoria Executiva do ISSM.

Camaçari-BA, 28 de julho de 2022. 

ANDRÉ ANILTON DOS SANTOS
MEMBRO SUPLENTE

SUBSECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

JOSÉ MAURÍCIO BORGES DE MENEZES
MEMBRO NATO SUBSECRETÁRIO DA FAZENDA

NO EXERCÍCIO DA SUBSTITUIÇÃO

RAFAEL COUTO RIBEIRO
MEMBRO TITULAR REPRESENTANTE

DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

JOSÉ MARCELO DE SANTANA
MEMBRO TITULAR REPRESENTANTE DO SINDICATO
DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL

GISELE SANTOS SILVA
MEMBRO TITULAR REPRESENTANTE

DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO

SARA DE ANDRADE SANTOS
MEMBRO TITULAR REPRESENTANTE

DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

[Empresa][Empresa]

[Telefone]

[Email]

[Site]

ANEXO – I

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO E 
DECLARAÇÃO UNIFICADA

Solicitamos, junto ao Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal de Camaçari - ISSM, o credenciamento da 

empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ 
sob o nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na xxxxx, nº xx, 
sala xxx, cidade/UF xxxxxxx/xxx, na categoria de 
ADMINISTRADOR.
Ademais, declara que:
1) cumpre o requisito previsto no inciso II, do § 2º do artigo 
21 da Resolução CMN nº 4963/2021.
2) cumpre os requisitos previstos no § 5º do artigo 21 da 
Resolução CMN nº 4963/2021.
3) tem conhecimento da Política de Investimentos 
corrente, disponível no site do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal de Camaçari – ISSM.

_________, ___ de ______ de 202X

___________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

xx.xxx.xxx/xxxx-xx

[Empresa]

[Telefone]

[Email]

[Site]

ANEXO – II

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO E 
DECLARAÇÃO UNIFICADA

Solicitamos, junto ao Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal de Camaçari - ISSM, o credenciamento da 
empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ 
sob o nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na xxxxx, nº xx, 
sala xxx, cidade/UF xxxxxxx/xxx, na categoria de 
GESTOR.
Ademais, declara que:
1) cumpre os requisitos previstos no § 5º do artigo 21 da 
Resolução CMN  nº 4963/2021
2) tem conhecimento da Política de Investimentos 
corrente, disponível no site do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal de Camaçari – ISSM.

_________, ___ de ______ de 202X

_____________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

xx.xxx.xxx/xxxx-xx

[Empresa]

[Telefone]

[Email]

[Site]

ANEXO – III

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO E 
DECLARAÇÃO UNIFICADA

Solicitamos, junto ao Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal de Camaçari - ISSM, o credenciamento da 
empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ 
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sob o nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na xxxxx, nº xx, 
sala xxx, cidade/UF xxxxxxx/xxx, na categoria de 
CUSTODIANTE.
Ademais, declara que:
1) tem conhecimento da Política de Investimentos 
corrente, disponível no site do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal de Camaçari – ISSM.
2) não possui condenação junto à Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM e Banco Central do Brasil, na presente 
data. 

_________, ___ de ______ de 202X

__________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

xx.xxx.xxx/xxxx-xx

[Empresa]

[Telefone]

[Email]

[Site]

ANEXO – IV

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO E 
DECLARAÇÃO UNIFICADA

Solicitamos, junto ao Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal de Camaçari - ISSM, o credenciamento da 
empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ 
sob o nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na xxxxx, nº xx, 
sala xxx, cidade/UF xxxxxxx/xxx, na categoria de 
DISTRIBUIDOR, INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO 
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO OU AGENTE AUTÔNOMO 
DE INVESTIMENTO. 

Ademais, declara que:
1) tem conhecimento da Política de Investimentos 
corrente, disponível no site do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal de Camaçari – ISSM.
2) não possui condenação junto à Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM e Banco Central do Brasil, na presente 
data. 

_________, ___ de ______ de 202X

___________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

xx.xxx.xxx/xxxx-xx

[Empresa]

[Telefone]

[Email]

[Site]

ANEXO – V

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO E 
DECLARAÇÃO UNIFICADA

Solicitamos, junto ao Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal de Camaçari - ISSM, o credenciamento da empresa 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº 
xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na xxxxx, nº xx, sala xxx, 
cidade/UF xxxxxxx/xxx, na categoria de administrador, gestor, 
distribuidor, instituição integrante do sistema de distribuição ou 
agente autônomo de investimento e custodiante.

Ademais, declara que:
1) cumpre o requisito previsto no inciso II, do § 2º do artigo 21 da 
Resolução CMN nº 4963/2021.

2) cumpre os requisitos previstos no § 5º do artigo 21 da 
Resolução CMN nº 4963/2021.

3) tem conhecimento da Política de Investimentos corrente, 
disponível no site do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal de Camaçari – ISSM.

4) não possui condenação junto à Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM e Banco Central do Brasil, na presente data. 

_________, ___ de ______ de 202X

_______________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

xx.xxx.xxx/xxxx-xx

[Empresa]

[Telefone]

[Email]

[Site]

ANEXO - VI
 

DECLARAÇÃO

O FUNDO XXXXX ,  inscr i to  no CNPJ sob o  nº  
xx.xxx.xxx/xxxx.xx, enquadrado no artigo 9º, II da resolução 
CMN nº 4963/2021, declara que atende aos requisitos previstos 
nos incisos I e II do § 1º do artigo 9º da resolução CMN nº 
4963/2021.

_________, ___ de ______ de 202X

___________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

xx.xxx.xxx/xxxx-xx

[Empresa]

[Telefone]

[Email]

[Site]

ANEXO - VII

SOLICITAÇÃO DE REVALIDAÇÃO DO 
CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÃO 

UNIFICADA
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Solicitamos, junto ao Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal de Camaçari - ISSM, a revalidação do 
credenciamento da empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
inscrita no CNPJ sob o nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede 
na xxxxx, nº xx, sala xxx, cidade/UF xxxxxxx/xxx, na(s) 
categoria(s) de ADMINISTRADOR, GESTOR E 
CUSTODIANTE.

Ademais, declara que:
1) tem conhecimento da Política de Investimentos 
corrente, disponível no site do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal de Camaçari – ISSM.

2) não possui condenação junto à Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM e Banco Central do Brasil, na presente 
data. 

_________, ___ de ______ de 202X

_____________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

xx.xxx.xxx/xxxx-xx
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges

Assessoria de Atos e Documentação - SEGOV
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