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 Os candidatos deverão acessar o link: 

http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/in
dex.xhtml  e realizar a consulta Qualificação Cadastral 
(e-social) e apresentar o resultado da consulta, esta 
dever ser impressa.

ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS: 24/10 a 18/11/2022
ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE OS 
EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES, NA JUNTA 
MÉDICA, SITUADA NA RUA DO CONTORNO, 06, EDF. 
JACUIPE PRIME, 2ºANDAR, BAIRRO DOIS DE JULHO - 
CAMAÇARI/BA (AO LADO DO ESCRITÓRIO DE 
ADVOCACIA EMANUEL MONTEIRO, PROX. A 
PREFEITURA) DEVENDO IMPRETERIVELMENTE SER 
AGENDADO ATRAVÉS DO TELEFONE 3621-6974 
APÓS ENTREGA DOS DOCUMENTOS.

a) Exames comuns a todos os candidatos 
convocados: 

· Hemograma – válido por até 03 meses; 
· Grupo sanguíneo e Fator Rh; 
· Glicemia em jejum – válido por até 03 meses; 
· VDRL – válido por até 03 meses; 
· Urética e Creatinina – válido por até 03 meses; 
· Sumário de Urina – válido por até 03 meses; 
· Parasitológico de Fezes – válido por até 03 meses; 
· Exame Oftalmológico (com Acuidade Visual, 

Tonometria e Fundoscopia) – válido por até 06 
meses. 

· Comprovante de vacinação: Dupla tipo adulto 
(dT); Tríplice Viral; Hepatite B – HbsAG (AU, 
antígeno austrália); Anti-HBs (anti-antígeno de 
superfície); Anti-HBc – IgG (anti-core IgC ou 
Acoreg) e Hepatite C – Anti-HCV. 

b) Exames específicos para o(a)s candidato(a)s 
convocado(a)s a partir de 40 anos:
 Eletrocardiograma – válido por até 06 meses. 

ATENDENTE DE FARMÁCIA

Nº   Nome              Insc.	      Clas.
01 OSENI ALVES DOS SANTOS   2019168      29ª

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de etapa eliminatória, os candidatos que não 
comparecerem no período acima mencionado, 
automaticamente serão ELIMINADOS do certame, 
Processo Seletivo Simplificado 002/2019. Em hipótese 
nenhuma haverá prorrogação do referido período.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 009/2022
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PSS 

SESAU – 002/2019_Nível médio

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI convoca o candidato 
aprovado e classificado no Processos Seletivo 
Simplificado nº 002/2019, para o cargo de:  
ATENDENTE DE FARMÁCIA, para comparecer na Rua 
Francisco Drummond s/n Centro Administrativo 
(GESEL/SECAD -1º andar – Prédio Azul da Prefeitura), 
nos dias 20 e 21/10/2022 das 09h00 às 12h00 e das 
13h30min às 16h00min, para apresentação dos seguintes 
documentos originais e cópias:   
a) Todos os documentos anexados no ato da inscrição 
para Avaliação de Títulos, conforme Item 8 do Edital de 
aberturara 002/2019, respeitando os critérios de cada 
função;
 b) Carteira de Identidade (RG); 
c) CPF e Comprovante de Situação Cadastral do CPF;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
d) PIS/PASEP;
e) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social);
 f) Título de Eleitor; 
g) Comprovante de votação da última eleição (não serão 
aceitos comprovantes de justificativa eleitoral. Caso não 
tenha votado, apresentar Certidão de Quitação Eleitoral, 
obtida junto ao TRE); 
h) Comprovante de residência com CEP atualizado;
i) Certificado de Alistamento Militar, se do sexo masculino;
j) Diploma e/ou certificado de conclusão do curso referente 
à escolaridade mínima exigida para a função, expedida por 
Instituição de ensino autorizada pela Secretaria da 
Educação ou IES reconhecida pelo Ministério da 
Educação – MEC e devidamente registrado;
k) Documento de comprovação que está registrado e com 
a situação regularizada junto ao órgão de conselho de 
classe correspondente a sua formação profissional, 
quando for o caso, devidamente comprovado com a 
documentação exigida;
l) Certidão de nascimento de filhos (menores de 14 anos);
m) Certidões Negativas de antecedentes criminais;
 n) 01 Foto Recente 3x4. 
o) Consulta Qualificação Cadastral (e-social) 
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Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos 
da Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no 
site – a partir 13/10/2022.www.camacari.ba.gov.br 

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,13 DE OUTUBRO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE  SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Na RESOLUÇÃO nº 141/2022 publicada no Diário Oficial 

do Município de nº 1962, página 02, no dia 03 de agosto de 

2022, ONDE SE LÊ: DECIDIU, por unanimidade, NEGAR 

PROVIMENTO ao embargo para MANTER decisão 

embargada; LEIA-SE: decidiu, por unanimidade, dar 

provimento ao embargo para reformar a decisão 

embargada, determinando a nulidade do auto de infração.

Camaçari-BA, 10 de outubro de 2022.

CLÍVIO MARCOS PINHEIRO SADY

PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 098/2022
DE 11 DE OUTUBRO  DE 2022

A COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DA 
SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto de nº 7749 de 20 de 
abril de 2022 e

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

RESOLVE

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

Publique-se e cumpra-se. 

RICARDO ALEXANDRE DE LIMA SANTANA
VICE-PRESIDENTE DA CEASC

 
HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 
- A SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, 
homologa o credenciamento da pessoa física SARA 
A N D R A D E  C A B E C E I R A ,  a t r a v é s  d o  
CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 - CEASC - OBJETO: 
Credenciamento para fins de eventual e futura contratação 
de serviços artísticos e culturais visando a realização de 
programação em equipamentos e espaços públicos, bem 
como em eventos realizados pela Secretaria de Cultura e 
pela Prefeitura Municipal de Camaçari. DATA DE 
HOMOLOGAÇÃO: 06/10/2022. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE.

CONTRATO Nº 0370/2022. CONTRATADO: SARA 
ANDRADE CABECEIRA. Credenciamento 001/2021. 
Objeto: Credenciamento para fins de eventual e futura 
contratação de serviços artísticos e culturais visando a 
realização de programação em equipamentos e espaços 
públicos, bem como em eventos realizados pela Secretaria 
de Cultura e pela Prefeitura Municipal de Camaçari. O 
valor do contrato é de R$4.350,00 (quatro mil trezentos e 
c i n q u e n t a  r e a i s ) .  D o t a ç ã o  o r ç a m e n t á r i a :  
Projeto/Atividade: 2025; Elemento de Despesa: 
33.90.36/33.90.39; Fonte: 0100000. DATA DA 
ASSINATURA:  06/10/2022. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE. SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

QUARTO TERMO ADITIVO  AO CONTRATO N° 
329/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE 
CAMACARI E A MED AMADO CENTRO MEDICO LTDA – 
ME. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade 
alterar a CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO n° 
329/2018, firmado originalmente em 01 de outubro de 
2018, com vigente até 01 de outubro de 2022, conforme 
objeto retro citado. DO PRAZO: contrato descrito na 
cláusula anterior  fica prorrogado por mais 12(doze) 
meses, de modo que a partir de 01 de outubro de 2022, 
passará a viger até 01 de outubro de 2023. DO PREÇO: 
ficam mantidas as condições negociais do pacto ora 
aditado, especialmente as disposições sobre o preço 
estipuladas pelo contrato n°225/2018, cujo valor contratual 
perfaz o total de R$ 1.595.760,00 (um milhão, quinhentos e 
noventa e cinco mil, setecentos e sessenta reais), não 
sendo devido qualquer reajuste durante o prazo de 
vigência especificado na Clausula anterior, renunciando a 
parte a qualquer tipo de atualização de valores contratuais. 
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Fica mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 
contrato original.DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e pleno vigor, as demais clausulas e 
disposições do contrato originário não modificadas por 
este instrumento.em vigor as demais clausulas e 
disposições do contrato originário e do posterior Termo 
aditivas, não modificadas por este instrumento.DA 
ASSINATURA: Camaçari - BA, 28 de SETEMBRO de 
2022. . MED AMADO CENTRO MEDICO LTDA
CONTRATADO.

QUARTO TERMO ADITIVO  AO CONTRATO N° 
0287/2018 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE 
CAMACARI E A EMPRESA CLINICA O & S 
LABORATÓIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. ME. DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a 
CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO n° 0287/2018, 
originalmente firmado em 03 de setembro de 2018, cujo de 
setembro de 2018, cujo objeto encontra – se mencionado 
acima. DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula 
anterior  fica prorrogado por mais 12(doze) meses, de 
modo que a partir de 03 de setembro de 2022, passará a 
viger até 01 de outubro de 2023. DO PREÇO: Por força 
desde instrumento, ficam mantidas as condições 
negociais, especialmente as disposições sobre o preço 
dispostas na clausula quarta do contrato n°0287/2018. 
Fica mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 
contato original.  Os recursos financeiros para das 
despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão 
por conta da AÇÃO 4023,ELEMENTO 33903900 E 
FONTES 15001002 E 16000000. DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e pleno vigor, as demais 
clausulas e disposições do contrato originário não 
modificadas por este instrumento.em vigor as demais 
clausulas e disposições do contrato originário e do 
posterior Termo aditivas, não modificadas por este 
instrumento.DA ASSINATURA: Camaçari - BA, 24 de 
AGOSTO de 2022. CLINICA O & S LABORATORIO DE 
ANALISE CLINICAS LTDA ME. CONTRATADA.

SEGUNDO TERMO ADITIVO  AO CONTRATO N° 
0143/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO 
DE CAMACARI E A EMPRESA LOCTOLDOS LOCAÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS EIRELI. DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a CLÁUSULA QUINTA 
DO CONTRATO N°0143/2021, ORIGINALMENTE 
FIRMADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2021,CUJO 
OBJETO É O SUPRACITADO. DO PRAZO: contrato 
descrito na cláusula anterior fica prorrogado por mais 
12(doze) meses, de modo que a partir de 30 setembro de  
2022, passara a viger até 30 de setembro de 2023. DO 
PREÇO: por força deste instrumento, fica mantido o preço, 
de modo que o valor global do presente aditivo é de R$ 
592.667,50( quinhentos e noventa e dois mil, seiscentos e 
sessenta e sete reais e cinqüenta centavos) proporcional 
ao período ora aditado. Fica mantida a forma de 
pagamento prevista no bojo do contrato original. Os 
recursos financeiros para pagamento das despesas 
decorrentes do presente termo aditivo correrão porta conta 
das Ações 2008, 4019 e 4018 Elemento 33903900 e 
Fontes 15000000,1600000,2600000 e 15001002. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em  pleno 
vigo as demais cláusulas e disposições do contrato 
originário não modificadas por este instrumento, 

especialmente as disposições sobre o preço, renunciando 
expressamente , ao reajuste previsto na cláusula terceira, 
§ 2°, do contrato n°0143/2021.DA ASSINATURA: 
Camaçari - BA, 15 de SETEMBRO de 2022. LOCTOLDOS 
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI CONTRATADA.

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0002/2022 DO 
CONTRATO Nº 0102/2016 ENTRE O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E A EMPRESA TELEDIAGNÓSTICO DO 
BRASIL LTDA-ME.
 
O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ nº 
14.109.763/0001-80, com sede na Rua Francisco 
Drumond, s/n, Camaçari-Bahia, representado neste ato 
pelo secretário, Sr. Elias Natan Moraes Dias, brasileiro, 
casado, portador do R.G nº 1.385.521 SSP-BA, inscrito no 
CPF sob o nº 197.991.955-00, doravante denominada 
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato nº 0102/2016, conforme Processo Nº 0757/2015, 
que se regerá pela legislação pertinente, lei Federal nº 
8.666/933, com as alterações introduzidas posteriormente 
e pelas cláusulas e condições seguintes: 

INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Licitatório nº 
0757/2015, Pregão Presencial nº 0169/2015.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA  
ESPECIALIZADA EM TELERADIOLOGIA POR 
IMAGEM, ESPECIFICAMENTE LAUDOS EM RAIO X 
D I G I TA L E  M A M O G R A F I A D I G I TA L ,  C O M  
ADEQUAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS E  
COMUNICAÇÃO DE REDES INTERNAS E WEB PARA 
OS USUÁRIOS DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI QUE NECESSITEM DE DIAGNÓSTICOS 
EM SITUAÇÃO ELETIVA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65, § 8º, da Lei Federal 
nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento nº 
0002/2022, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Segunda – DO RECURSO FINANCEIRO, 
prevista no instrumento inicial, acrescentando nova 
dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente:

Camaçari-BA, 03 de Outubro de 2022.

	ELIAS NATAN MORAIS DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE
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do município. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 10/10/2022. 
ELIAS NATAN MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA 
SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0477/2022 – 
PREGÃO Nº 0087/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de fita 
adesiva, fita para autoclave, agulha hipodérmica, para 
atender as Unidades de Saúde do município. 
PROMITENTE FORNECEDOR: CWBCARE PRODUTOS 
MEDICO HOSPITALARES LTDA.  DATA DA 
ASSINATURA: 10/10/2022. ELIAS NATAN MORAES 
DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0478/2022 – 
PREGÃO Nº 0087/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de fita 
adesiva, fita para autoclave, agulha hipodérmica, para 
atender as Unidades de Saúde do município. 
PROMITENTE FORNECEDOR: CIENTIFICA MEDICA 
HOSPITALAR LTDA. DATA DA ASSINATURA: 
10/10/2022. ELIAS NATAN MORAES DIAS – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0479/2022 – 
PREGÃO Nº 0087/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de fita 
adesiva, fita para autoclave, agulha hipodérmica, para 
atender as Unidades de Saúde do município. 
PROMITENTE FORNECEDOR:  OPEN FARMA 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 
DATA DA ASSINATURA: 10/10/2022. ELIAS NATAN 
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0480/2022 – 
PREGÃO Nº 0087/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de fita 
adesiva, fita para autoclave, agulha hipodérmica, para 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0193/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de preços para 
aquisição de medicamentos diversos, devido a 
necessidade da continuidade das ações em saúde. 
Acolhimento: 26/10/2022 a partir das 09h00min; 
Abertura: 26/10/2022, às 09h00min; Disputa: 27/10/2022, 
às 11h00min. (Horário Brasília).  Edital/Informações: 
www.licitacoes-e.com.br. Licitação nº: 967860. Tel.: (71) 
3621- 6655/6776 – Thatiana Campos Dacttes – Pregoeira 
da COMPEL.
 

AVISO DE JULGAMENTO – PROPOSTAS DE 
PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS 

Nº 0002/2022
 
OBJETO: Contratação de Empresa de Consultoria 
Especializada em Mobilidade Urbana para Elaborar 
Estudo de Modelagem do Sistema de Transporte Público 
de Camaçari, contemplando as Vias Estruturais de 
Ligação entre a Sede e a Costa de Camaçari. 
O Município de Camaçari, através da Comissão Central 
Permanente de Licitação – COMPEL, torna público aos 
interessados, que após análise das Propostas de Preços 
apresentadas na Tomada de Preços nº 0002/2022 
(COMPEL), foram classificadas as empresas na ordem 
de classificação abaixo: 

 
O inteiro teor do Relatório e Ata de Julgamento das 
Propostas de Preços encontra – se disponível no endereço 
eletrônico:  no mesmo www.compras.camacari.ba.gov.br.
sitio onde foi disponibilizado todas as informações 
inerentes à referida Tomada de Preços. Ficando a partir da 
presente data aberto o prazo recursal previsto no art. 109 
da lei 8.666/93. Camaçari, 13 de outubro de 2022 – Ana 
Paula Souza Silva – Presidente da Comissão Central 
Permanente de Licitação - COMPEL.

HOMOLOGAÇÃO E ATAS DE REGISTRO DE 
PREÇOS

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da 
Saúde do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 0087/2022 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o registro de 
preço para aquisição de fita adesiva, fita para autoclave, 
agulha hipodérmica, para atender as Unidades de Saúde 
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atender as Unidades de Saúde do município. 
P R O M I T E N T E  F O R N E C E D O R :  J D  S A U D E  
HOSPITALAR EIRELI. DATA DA ASSINATURA: 
10/10/2022. ELIAS NATAN MORAES DIAS – 
SECRETÁRIO DA SAÚDE.

RESULTADO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público para 
conhecimento dos interessados que foi FRACASSADO o 
PREGÃO N.º 0145/2022 (ELETRONICO) – COMPEL, 
cujo objeto é o Registro de Preço, para aquisição de 
material de expediente (PAPEL OFÍCIO SULFITE A4 
BRANCO / PAPEL SULFITE A3 / ROLO DE PAPEL 
SULFITE A0 / ROLO DE PAPEL SULFITE A1), para futuras 
contratações de acordo com a conveniência da 
Administração Municipal de Camaçari. Camaçari-BA, 
14/10/2022. Kézia Priscila Oliveira da Silva – Pregoeira da 
COMPEL.

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

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 Realizada em 27/09/2022

Participação
Membros natos do Comitê de Investimentos:
Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães – Diretor 
superintendente 

Membros do Comitê de Investimentos:	 	
Carlos Henrique da Rocha Santos – Presidente e Gestor 
de Recursos 	 	 	
Diego Rodrigues de Magalhães 
Milena Tavares do Sacramento
Diego Silva de Souza (suplente)

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

Secretária: 
Francisca Naiana Aguiar Moreira-Designada pela portaria 
nº 57/2022

Pauta da Reunião	
I. Validação do Relatório de Gestão de Investimentos de 
agosto de 2022;
II. Elaboração do cronograma de atividades do Comitê de 
Investimentos para o mês de outubro de 2022; 
III. O que ocorrer
Anexos:
Relatório de Gestão de Investimentos de agosto de 2022.
Reunião:
Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois 
mil e vinte e dois, às 15h00min, reuniram-se 
ordinariamente os membros do Comitê de Investimentos, 
sob a presidência do primeiro, CARLOS HENRIQUE DA 
ROCHA SANTOS,  D IEGO RODRIGUES DE 
MAGALHÃES, MILENA TAVARES DO SACRAMENTO, 
DIEGO SILVA DE SOUZA (suplente), ERNÂNI 
BERNARDINO ALVES DE SENA e PEDRO JORGE 
VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, com a 
participação dos seguintes convidados: ISIS LOBO DE 
SOUZA, assessora especial I, ACÁCIA CHAVES REIS, 
chefe de gabinete e tesoureira, ANA CLARA ANDRADE 
DE ALMEIDA, chefe de gabinete e ELMA MARÍLIA VIEIRA 
DE CARVALHO, controladora geral do ISSM. Estando 
ausente o presidente do conselho fiscal ANDERSON DOS 
SANTOS ROCHA. A teor do art. 22, item I, da Portaria n° 
77/2021, após verificação do quórum legal para instalação, 
foi estabelecida a seguinte pauta: I. Validação do 
Relatório de gestão de investimentos de agosto de 
2022; II. Elaboração do cronograma de atividades do 
Comitê de Investimentos para o mês de outubro de 
2022; III. O que ocorrer.  Aberta a reunião, o presidente e 
gestor de recursos do Comitê de Investimentos, CARLOS 
HENRIQUE DA ROCHA SANTOS registrou a presença 
dos membros e convidados supracitados e, em seguida, 
passou para o primeiro item da pauta: I. Validação do 
Relatório de gestão de investimentos de agosto de 
2022. Falou que, como de praxe, o Relatório de Gestão de 
Investimentos do mês de agosto de 2022 foi 
disponibilizado previamente a todos os presentes. Mostrou 
no slide cinco a rentabilidade da carteira do mês, tendo o 
IPCA chegado a -0,36, a meta a 0,03, com a carteira 
performando em 0,75. O Instituto teve um alcance de 
2.253% da meta e uma rentabilidade de R$ 2.920.522,18 
(dois milhões, novecentos e vinte mil, quinhentos e vinte e 
dois reais e dezoito centavos). Falou sobre as decisões 
tomadas pelo Comitê no mês de agosto. Disse que na 34ª 
reunião extraordinária (01/08) o Comitê deliberou 
desinvestir o valor integral do Fundo Caixa Brasil Títulos 
Públicos IDKA2 IPCA (CNPJ:14.386.926/0001-71), 
resgatar 20 milhões de reais do Fundo Caixa Brasil Títulos 
Públicos IMA-B5(CNPJ: 11.060.913/0001-10) e aportar os 
recursos resgatados em Fundos CDI, além da aprovação 
de um reinvestimento de 16 milhões de reais em títulos 
públicos com vencimento de 02 a 03 anos para reaplicar o 
valor que vai vencer do mês de agosto.Na 35ª reunião 
extraordinária (09/08) foram aprovadas as seguintes 
propostas: manter a estratégia de investimento em títulos 
marcando na curva, visto que,após análise da SMI 
Consultoria, restou comprovado que a rentabilidade 
desses investimentos é excelente; e, diante do contexto 
em que o título público de curto prazo está com uma 
expectativa de rentabilidade inferior ao CDI, o Comitê 
decidiu alterar a deliberação ocorrida em 01/08/2002, na 
34ª reunião extraordinária, revogando a compra de 16 
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milhões em títulos públicos no mês de agosto,mantendo a 
decisão de aplicar o que for pago no vencimento do titulo 
no dia 15 de agosto em Fundos com Benchamark CDI. 
Mostrou no slide sete a evolução do patrimônio do Instituto, 
que teve um aumento de aproximadamente seis milhões 
de reais. Falou que o alcance da meta acumulada foi de 
39% e a rentabilidade acumulada de R$ 11.592.201,06 
(onze milhões, quinhentos e noventa e dois mil, duzentos e 
um reais e seis centavos). Mostrou nos slides 13 e 14 as 
aplicações e resgates realizados pelo Comitê de 
Investimentos, com as aplicações totalizando R$ 
88.098,581.08 (oitenta e oito milhões, noventa e oito mil, 
quinhentos e oitenta e um reais e oito centavos) e os 
regates totalizando R$ -84.454.275,31( oitenta e quatro 
milhões, quatrocentos e cinqüenta e quatro mil, duzentos e 
setenta e cinco reais e trinta e um centavos), resultando em 
um saldo positivo de R$ 3.644.305,77 (três milhões, 
seiscentos e quarenta e quatro mil, trezentos e cinco reais 
e setenta e sete centavos). Apresentou os outros fatos 
relevantes do mês. Na 15ª reunião ordinária do Comitê de 
Investimentos (17/08) o gestor de recursos propôs manter 
novos recursos em CDI até que a SMI Consultoria sinalize 
o melhor momento para investir em IMA-B e IMA-B5+ e 
que o pagamento da folha do mês de agosto/2022 seria 
realizado com recursos provenientes de fundos com 
benchmark CDI, sendo todas as propostas aprovadas por 
unanimidade pelos membros do Comitê de Investimentos. 
Na 16ª reunião ordinária (24/08) o Superintendente e 
membro nato do Comitê de Investimentos, PEDRO 
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES propôs 
aportar os novos recursos em Fundos IMA-B 5+, zerar os 
investimentos nos Fundos IMA-B5 para realizar o 
pagamento da folha do mês de agosto e investir o restante 
em IMA-B5+. Todas as propostas foram aprovadas por 
unanimidade pelos membros do Comitê de Investimentos. 
No dia 09, foi recebido R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) 
da REAG Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
S/A, referente aos resultados apurados no período do mês 
anterior. Continuou, apresentando mais fatos relevantes 
ocorridos no mês de agosto. Falou do recebimento R$ 
26.000,00 (vinte e seis mil reais) da REAG Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários S/A, referente aos resultados 
apurados no período do mês anterior. Disse que no dia 
15/08 foi recebido R$ 2.027.382,22 concernente ao 
pagamento de cupons das NTN-Bs (NTN-B – 15/08/24 R$ 
290.213,03, NTN-B – 15/08/24 R$ 583.595,87, NTN-B – 
15/08/40 R$ 575.495,26, NTN-B – 15/08/50 R$ 
578.078,06). Disse que, conforme “Comunicado de Fato 
Relevante” da RJI Corretora de Títulos e Valores 
Mobiliários Ltda., administradora do Fundo de 
Investimento Multimercado Sculptor, no dia 18/08 houve 
um reajuste na carteira do Fundo, realizado pelo Comitê de 
Risco e Precificação interno da RJI, onde foi observada a 
variação na precificação das cotas do Fundo no importe de 
-0,5754%, especificamente em razão do aumento da 
Provisão de Devedores Duvidosos (“PDD”) no ativo da 
composição da carteira denominado “PACR 11”, que 
passou a ser de 100%, tendo em vista o pedido de falência 
da PACER LOGÍSTICA S.A., ao Tribunal de Justiça de São 
Paulo, formulado por terceiros. E, por último, falou que no 
período de 03 a 04 de agosto o Diretor Superintendente e 
membro nato do Comitê de Investimentos, Dr. Pedro Jorge 
e o gestor de recursos, Carlos Henrique, participaram do 
evento Expert XP 2022 Festival de Investimentos, na 

cidade de São Paulo-SP. Encerrou a apresentação, 
abrindo espaço para considerações e manifestações. Os 
membros do Comitê de Investimentos aprovaram, por 
unanimidade, o Relatório de Gestão de Investimentos do 
mês de agosto/2022. Ato contínuo passou para o próximo 
item da pauta, II. Elaboração do cronograma de 
atividades do Comitê de Investimentos para o mês de 
outubro de 2022. O gestor de recursos e presidente do 
Comitê de Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA 
ROCHA SANTOS ressaltou que no mês de outubro 
acontecerão as reuniões ordinárias nas datas 18/10/2022 
e 26/10/2022, além das reuniões extraordinárias nos dias 
03/10/2022 e 11/10/2022. Nos dias 04 e 05 de outubro 
ocorrerá o Curso CAPACITA RPPS, em Salvador, e 
contará com a presença dos servidores do Instituto. 
Continuamente, passou para o próximo item da pauta, III. 
O que ocorrer. DIEGO SILVA DE SOUZA sugeriu que as 
atas de credenciamento sejam elaboradas somente com 
as principais características dos Fundos e que a planilha 
com o detalhamento de cada Fundo seja anexada à ata, o 
que foi aprovado por todos os membros do Comitê de 
Investimentos. Com a palavra, PEDRO JORGE VILLAS 
BOAS ALFREDO GUIMARÃES disse que precisa ser feito 
um acompanhamento periódico das ações do Comitê de 
Investimentos para o planejamento estratégico. ANA 
CLARA ANDRADE DE ALMEIDA explicou que existem 
algumas pendências, como o estudo ALM, o relatório de 
diligências, a realização visitas técnicas e a revisão dos 
manuais. PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES ressaltou a importância de resolver essas 
pendências com brevidade. E, nada mais havendo 
passível de registro, o gestor de recursos e presidente do 
Comitê de Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA 
ROCHA SANTOS encerrou a reunião agradecendo a 
participação de todos e eu, FRANCISCA NAIANA AGUIAR 
MOREIRA, na qualidade de secretária designada pela 
Portaria n°57/2022, de 01 de junho de 2022 lavrei a 
presente ata que vai por mim e pelos demais assinada. 

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE / MEMBRO NATO 

ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO / 

MEMBRO NATO

CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS
GESTOR DE RECURSOS / MEMBRO - PRESIDENTE

DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES 
MEMBRO

MILENA TAVARES DO SACRAMENTO
MEMBRO
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DIEGO SILVA DE SOUZA
MEMBRO SUPLENTE

ACÁCIA CHAVES REIS
CHEFE DE GABINETE - CONVIDADA

ISIS LOBO DE SOUZA
ASSESSORA ESPECIAL I -  CONVIDADA

ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA
CHEFE DE GABINETE - CONVIDADA

ELMA MARILIA VIEIRA DE CARVALHO 
CONTROLADORA GERAL - CONVIDADA

FRANCISCA NAIANA AGUIAR MOREIRA
SECRETÁRIA

ATA DA 38ª REUNIÃO EXTRAÓRDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2022

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 							 Realizada em 23/09/2022
Participação
Membros natos do Comitê de Investimentos:
Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães – Diretor 
Superintendente 
Ernâni Bernardino Alves de Sena – Diretor administrativo e 
financeiro	 	 	 	 	 	
Membros do Comitê de Investimentos:	 	
Carlos Henrique da Rocha Santos – Presidente e Gestor de 
Recursos 	 	 	
Diego Rodrigues de Magalhães
Milena Tavares do Sacramento
Diego Silva de Souza (suplente)
Convidados:
Acácia Chaves Reis – Tesoureira e chefe de gabinete da 
Diretoria Administrativa e Financeira
Isis Lobo de Souza – Assessora especial I
Ana Clara Andrade de Almeida – Chefe de gabinete da 
diretoria da superintendência
Secretária: 
Francisca Naiana Aguiar Moreira
Pauta da Reunião 
I. Credenciamentos de Instituições financeiras e fundos de 
investimentos;
II. O que ocorrer.

Reunião
Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil 
e vinte e dois, às 09h00min, atendendo às determinações 
da Lei Complementar nº 1644/2020, reuniram-se 
extraordinariamente os membros do Comitê de 
Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 
SANTOS, presidente do Comitê de investimentos e gestor 
de recursos do ISSM, DIEGO RODRIGUES DE 
MAGALHÃES, membro titular, MILENA TAVARES DO 
SACRAMENTO, membro titular, DIEGO SILVA DE SOUZA, 
membro suplente, ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE 
SENA, membro nato e Diretor Administrativo e Financeiro 
do ISSM e PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, membro nato e Diretor Superintendente do 
ISSM, com a participação dos seguintes convidados: ISIS 
LOBO DE SOUZA, assessora especial I, ACÁCIA CHAVES 
REIS, tesoureira e ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA, 

chefe de gabinete. A teor do art. 22, item I, da Portaria n° 
77/2021, após verificação do quórum legal para instalação, 
foi estabelecida a seguinte pauta: I. Credenciamentos de 
Instituições financeiras e fundos de investimentos; II) O 
que ocorrer. Aberta a reunião, o presidente do Comitê de 
investimentos e gestor de recursos do ISSM, CARLOS 
HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, registrou a presença dos 
membros e convidados supracitados. Em seguida falou que 
a pauta da reunião é o credenciamento do Administrador, 
Gestor, Distribuidor, Custodiante e Fundos do Banco 
SAFRA e que, ao todo, são 16 (dezesseis) Fundos do 
conglomerado SAFRA, sendo 6 (seis) Fundos no segmento 
de renda fixa, 7 (sete) no segmento de renda variável, 1 
(um) no segmento de investimento no exterior e 2 (dois) no 
segmento de investimentos estruturados. Todos os 
membros e convidados do Comitê de Investimentos 
elogiaram a planilha elaborada. CARLOS HENRIQUE DA 
ROCHA SANTOS passou a discorrer sobre as 
características e especificidades da instituição financeira e 
dos Fundos a serem credenciados. Iniciou a apresentação 
com a instituição financeira, cujo ADMINISTRADOR é Safra 
Serviços de Administração Fiduciária Ltda. (CNPJ 
06.947.853/0001-11), o GESTOR é Banco J. Safra S.A. 
(CNPJ 03.017.677/0001-20) e ocupa a 11ª posição no 
ranking dos vinte maiores gestores, o DISTRIBUIDOR e 
CUSTODIANTE é  Banco Safra  S.A.  (CNPJ 
58.160.789/0001- 28). Todos atendem ao disposto no 
incisos I e II do § 2º ou § 8º do art. 21 da Resolução CMN nº 
4.963/2021 e estão aptos a serem credenciados. 
Continuamente, passou à apresentação dos Fundos de 
investimento, iniciando com o Fundo Safra FIC Soberano 
Regime Próprio Referenciado RF (CNPJ/MF N° 
10.347.195/0001-02). Informou que o mesmo está 
enquadrado segundo a Resolução nº 4963/2021 em seu art. 
7º, I, b. Sua carteira é composta de 100% em cotas do 
Fundo SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI 
RF REF DI (CNPJ: 37.093.314/0001-96) e seu benchmark é 
o CDI, com taxa de administração de 0,09% a.a. Sua 
rentabilidade foi de 4,30% em 2021 e 7,69% em 2022. Não 
há taxa de performance e trata-se de um Fundo que aplica 
em cotas de fundos de investimento com carteira composta 
por títulos públicos federais e operações atreladas ao CDI, 
com o objetivo de buscar acompanhar as oscilações das 
taxas de juros de curto prazo. É destinado a investidores em 
geral que buscam acompanhar o CDI no médio/longo prazo. 
Possui análise da SMI Consultoria e seu patrimônio líquido 
(PL) é de R$ 3.350.551.347,04 (três trilhões, trezentos e 
cinqüenta bilhões, quinhentos e cinqüenta mil, trezentos e 
quarenta e sete reais e quatro centavos), de acordo com a 
lâmina de 08/2022. O investimento inicial mínimo é de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais), com sua conversão em 
cotas e pagamento de resgate em zero dias. Passou para o 
segundo Fundo, Safra FIC FIA Ações Livre (CNPJ/MF N° 
32.666.326/0001-49) que está enquadrado segundo a 
Resolução nº 4963/2021 em seu art 8º, I. Sua carteira é 
composta de 100% em cotas do Fundo SAFRA AÇÕES 
LIVRE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 
(CNPJ: 35.712.437/0001-32) e seu benchmark é o 
Ibovespa, com taxa de administração de 2% a.a. Sua 
rentabilidade foi de -22,84% em 2021 e -0,98% em 2022. 
Possui taxa de performance de 20% sobre o que exceder 
100% da variação do IBOVESPA e trata-se de um Fundo 
que busca retorno que supere o Ibovespa (Índice na Bolsa 
de Valores de São Paulo) no médio e longo prazo. Possui 
análise da SMI Consultoria e seu patrimônio líquido (PL) é 
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de R$ 242.732.225,30 (duzentos e quarenta e dois milhões, 
setecentos e trinta e dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e 
trinta centavos), de acordo com a lâmina de 08/2022. O 
investimento inicial mínimo é de R$ 1.000,00 (hum mil 
reais), com sua conversão em cotas sendo de 31 (trinta e 
um) dias e o pagamento do resgate é de 2 (dois) dias. 
Continuou com o terceiro Fundo, SAFRA CONSUMO 
AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 
BDR-NÍVEL I PB (CNPJ/MF N° 19.436.818/0001-80) que 
está enquadrado segundo a Resolução nº 4963/2021 em 
seu art. 9º, III. Sua carteira é composta de 70% Brazilian 
Depository Receipt - BDR e 30% em Títulos Públicos, sendo 
seu benchmark o BDR NÍVEL I, com taxa de administração 
de 1,5% a.a. Sua rentabilidade foi de 4,30% em 2021 e de 
7,69% em 2022. Não há taxa de performance e trata-se de 
um Fundo cujo objetivo é atuar no sentido de propiciar aos 
seus condôminos valorização de suas cotas mediante a 
aplicação de seus recursos, preponderantemente, em 
ativos de renda variável. Possui análise da SMI Consultoria 
e seu patrimônio líquido (PL) é de R$ 1.277.029.987,16(um 
bilhão, duzentos e setenta e sete milhões, vinte e nove mil, 
novecentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos), de 
acordo com a lâmina de 08/2022. O investimento inicial 
mínimo é de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), com sua 
conversão em cotas sendo de 1(um) dia e  o pagamento do 
resgate é de 03 (três) dias. Passou para o próximo Fundo, 
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA CNPJ/MF N° 
10.787.647/0001-69 que está enquadrado segundo a 
Resolução nº 4963/2021 em seu art. 7º, III, a. Sua carteira é 
composta de 72,97% em Títulos Públicos, 23,35% em 
Depósitos a prazo de outras instituições financeiras e 3,68% 
em Debêntures, sendo seu benchmark o IRF - M1, com taxa 
de administração de 0,50% a.a. Sua rentabilidade foi de 
3,13% em 2021 e de 7,47% em 2022. Não há taxa de 
performance e trata-se de um Fundo que buscar superar o 
IRF - M1. Possui análise da SMI Consultoria e seu 
p a t r i m ô n i o  l í q u i d o  ( P L )  é  d e  R $  
438.773.796,57(quatrocentos e trinta e oito milhões, 
setecentos e setenta e três mil, setecentos e noventa e seis 
reais e cinqüenta e sete centavos), de acordo com a lâmina 
de 08/2022. O investimento inicial mínimo é de R$ 
100.000,00 (cem mil reais), com sua conversão em cotas 
sendo de 01 (um) dia e o pagamento do resgate é de 03 
(três) dias. Continuou com o Fundo SAFRA ESTRATÉGIA 
ASG PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ/MF 
N° 37.093.816/0001-17) que está enquadrado segundo a 
Resolução nº 4963/2021 em seu art. 8º, I. Sua carteira é 
composta de 100% em cotas do fundo SAFRA 
ESTRATÉGIA ASG MASTER FIA INVESTIMENTO 
SUSTENTÁVEL (CNPJ: 36.976.907/0001-38) e seu 
benchmark é o Ibovespa, com taxa de administração de 2% 
a.a. Sua rentabilidade foi de -22,84% em 2021 e -0,98% em 
2022. Possui taxa de performance de 20% sobre o que 
exceder 100% da variação do IBOVESPA e trata-se de um 
Fundo master em que o fundo que investe tem como 
filosofia investir em empresas que apresentem altos níveis 
de governança corporativa que considerem, tanto em suas 
operações como no dia a dia de suas operações, as 
melhores práticas para o desenvolvimento sustentável e 
preservação do meio ambiente. Possui análise da SMI 
Consultoria e seu patrimônio líquido (PL) é de R$ 
21.961.474,40( vinte e um milhões, novecentos e sessenta 
e um mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta 
centavos), de acordo com a lâmina de 08/2022. O 

investimento inicial mínimo é de R$ 1.000,00 (hum mil 
reais), com sua conversão em cotas sendo de 15 (quinze) 
dias e o pagamento do resgate é de 02 (dois) dias. Passou 
para o próximo Fundo, Safra S&P Reais PB 
Multimercado(CNPJ/MF N° 21.595.829/0001-54) que está 
enquadrado segundo a Resolução nº 4963/2021 em seu art. 
10º, I. Sua carteira é composta de 100% em cotas do fundo 
SAFRA S&P REAIS RP FUNDO DE INVESTIMENTO 
MULTIMERCADO (CNPJ: 43.759.044/0001-02), sendo seu 
benchmark o S & P 500, com taxa de administração de 1% 
a.a. Sua rentabilidade foi de 32,11% em 2021 e de -12,06% 
em 2022. Não há taxa de performance e trata-se de um 
Fundo cujo objetivo é aplicar seus recursos, 
preponderantemente, em instrumentos representativos do 
Índice S&P 500 e em ativos financeiros e demais 
modalidades operacionais. Possui análise da SMI 
Consultoria e seu patrimônio líquido (PL) é de R$ 
817.990.132,61(oitocentos e dezessete milhões, 
novecentos e noventa mil, cento e trinta e dois reais e 
sessenta e um centavos), de acordo com a lâmina de 
08/2022. O investimento inicial mínimo é de R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais), com sua conversão em cotas e 
pagamento de resgate em 01 (um) dia. Continuou com o 
próximo Fundo, SAFRA SELECTION FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 
I N V E S T I M E N TO  E M  A Ç Õ E S  ( C N P J / M F  N °  
06.234.360/0001-34) que está enquadrado segundo a 
Resolução nº 4963/2021 em seu art. 8º, I. Sua carteira é 
composta de 100% em cotas do fundo SAFRA 
DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 
(CNPJ: 16.617.511/0001-97), sendo seu benchmark o 
Ibovespa, com taxa de administração de 3,5% a.a. Sua 
rentabilidade foi de -12,91% em 2021 e de 9,72% em 2022. 
Não há taxa de performance e trata-se de um Fundo cujo 
objetivo é aplicar em cotas de FIs e/ou cotas de FICs que 
apliquem, preponderantemente, em ações de empresas 
com histórico de dividend yield (renda gerada por 
dividendos) consistente ou com potencial, segundo visão do 
gestor. Possui análise da SMI Consultoria e seu patrimônio 
líquido (PL) é de R$ 105.135.275,26 (cento e cinco milhões, 
cento e trinta e cinco mil, duzentos e setenta e cinco reais e 
vinte e seis centavos), de acordo com a lâmina de 08/2022. 
O investimento inicial mínimo é de R$ 1.000,00 (hum mil 
reais), com sua conversão em cotas sendo de 01 (um) dia e 
o pagamento do resgate sendo de 02 (dois) dias. 
Continuamente, passou para o Fundo SAFRA SMALL CAP 
PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 
DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ/MF N° 
16.617.446/0001-08) que está enquadrado segundo a 
Resolução nº 4963/2021 em seu art. 8º, I. Sua carteira é 
composta de 100% em cotas do fundo SAFRA SMALL CAP 
MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES( CNPJ: 
16.617.472/0001-28), sendo seu benchmark o IBRX, com 
taxa de administração de 2% a.a. Sua rentabilidade foi de -
13,06% em 2021 e de 7,69% em 2022. A taxa de 
performance é de 20% sobre o que exceder 100% da 
variação do IBOVESPA e trata-se de um Fundo que adquire 
cotas de fundo de investimento que invistam, no mínimo, 
85% (oitenta e cinco por cento) de seus recursos em ações 
de companhias abertas que não estejam entre as 25 
maiores participações do IBrX, portanto, ações com baixa 
ou média capitalização de mercado; podendo os 15% 
remanescentes ser alocados em ações de maior liquidez e 
capitalização de mercado, desde que não estejam incluídas 
entre as 10 maiores participações do IBrX. Possui análise 
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da SMI Consultoria e seu patrimônio líquido (PL) é de R$ 
43.845.256,96 (quarenta e três milhões, oitocentos e 
quarenta e cinco mil, duzentos e cinqüenta e seis reais e 
noventa e seis centavos), de acordo com a lâmina de 
08/2022. O investimento inicial mínimo é de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais), com sua conversão em cotas sendo de 01 
(um) dia e o pagamento do resgate sendo de 02 (dois) dias. 
Passou para o próximo Fundo, Safra Carteira Premium 
Multimercado (CNPJ/MF N° 17.253.869/0001-40) que 
está enquadrado segundo a Resolução nº 4963/2021 em 
seu art. 10º, I. Sua carteira é composta de 77,94% em 
Títulos Públiocs, 13% em Operações Compromissadas, 
6,68% em Dep. A prazo e outros Tít. De Ifs, 1,90% em 
Debêntures, 0,30% em Ações e 0,18% em Valores a pagar, 
sendo seu benchmark o CDI, com taxa de administração de 
0,50% a.a. Sua rentabilidade foi de 2,61% em 2021 e de 
9,43% em 2022. A taxa de performance é de 10% sobre o 
que exceder 100% da variação do CDI e trata-se de um 
Fundo que atua no sentido de propiciar aos seus cotistas 
valorização de suas cotas mediante aplicação de seus 
recursos em ativos financeiros e demais modalidades 
operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e 
de capitais. Possui análise da SMI Consultoria e seu 
patrimônio líquido (PL) é de R$ 548.732.395,94(quinhentos 
e quarenta e oito milhões, setecentos e trinta e dois mil, 
trezentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro 
centavos), de acordo com a lâmina de 08/2022. O 
investimento inicial mínimo é de R$ 300.000,00 (trezentos 
mil reais), com sua conversão em cotas sendo de zero dias 
e o pagamento do resgate sendo de 01 (um) dia. 
Continuamente, passou para o Fundo SAFRA CONSUMO 
PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 
DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ/MF N° 
28.580.812/0001-72) que está enquadrado segundo a 
Resolução nº 4963/2021 em seu art. 8º, I. Sua carteira é 
composta de 99,93% em cotas do fundo SAFRA 
CONSUMO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
AÇÕES - CNPJ: 28.580.807/0001-60 e 0,07 em 
Disponibilidades, sendo seu benchmark o Ibovespa , com 
taxa de administração de 1,5% a.a. Sua rentabilidade foi de 
-34,38% em 2021 e de -10,9% em 2022. A taxa de 
performance é de 20% sobre o que exceder 100% da 
variação do IBOVESPA e trata-se de um Fundo que tem 
como objetivo atuar no sentido de propiciar aos seus 
cotistas valorização de suas cotas mediante aplicação de 
seus recursos em cotas de fundos de investimento e/ou 
cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de 
investimento que apliquem recursos em ativos de renda 
variável. Não possui análise da SMI Consultoria e seu 
patrimônio líquido (PL) é de R$ 166.189.972,52 (cento e 
sessenta e seis milhões, cento e oitenta e nove mil, 
novecentos e setenta e dois reais e cinqüenta e dois 
centavos), de acordo com a lâmina de 08/2022. O 
investimento inicial mínimo é de R$ 50.000,00 (cinquenta 
mil reais), com sua conversão em cotas sendo de 01 (um) 
dia e o pagamento do resgate sendo de 02 (dois) dias. 
Passou para o próximo Fundo, SAFRA EQUITY 
PORTFOLIO PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 
DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES (CNPJ/MF 
N° 14.476.729/0001-43) que está enquadrado segundo a 
Resolução nº 4963/2021 em seu art. 8º, I. Sua carteira é 
composta de 99,94% em cotas do fundo SAFRA EQUITY 
PORTFOLIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
AÇÕES - CNPJ: 14.476.736/0001-45 e 0,06 em 
Disponibilidades, sendo seu benchmark o Ibovespa, com 

taxa de administração de 2% a.a. Sua rentabilidade foi de -
18,06% em 2021 e de -0,96% em 2022. Não existe taxa de 
performance e trata-se de um Fundo que investe no SAFRA 
EQUITY PORTFOLIO MASTER, por meio de gestão ativa e 
embasada em análises fundamentalistas, ou seja, estudo 
detalhado das companhias-alvo, respectivos setores de 
atuação e do ambiente macroeconômico, busca entregar 
aos cotistas rentabilidade diferenciada no médio/longo 
prazo. Não possui análise da SMI Consultoria e seu 
patrimônio líquido (PL) é de R$ 188.804.675,11 (cento e 
oitenta e oito milhões, oitocentos e quatro mil, seiscentos e 
setenta e cinco reais e onze centavos), de acordo com a 
lâmina de 08/2022. O investimento inicial mínimo é de R$ 
1.000,00 (um mil reais), com sua conversão em cotas sendo 
de 01 (um) dia e o pagamento do resgate sendo de 02 (dois) 
dias. Continuou, passando para a apresentação do próximo 
Fundo, SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE 
INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO 
(CNPJ/MF N° 20.441.483/0001-77) que está enquadrado 
segundo a Resolução nº 4963/2021 em seu art. 7º, V, b. Sua 
carteira é composta de 99,99% em cotas do fundo SAFRA 
EXTRA BANCOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO 
R E N D A F I X A C R E D I TO  P R I VA D O  -  C N P J :  
20.441.379/0001-82 e 0,01 em Valores a Pagar, sendo seu 
benchmark o CDI, com taxa de administração de 0,30% a.a. 
Sua rentabilidade foi de 5,17% em 2021 e de 8,33% em 
2022. Não existe taxa de performance e trata-se de um 
Fundo que tem como objetivo proporcionar rentabilidade 
diferenciada por meio de aplicações de seus recursos em 
crédito privado de instituições financeiras, desde que 
possuam rating mínimo AA-, ou grau equivalente atribuído 
pelas seguintes agências de rating: Standard Poors, 
Moodys e Fitch Ratings. Não possui análise da SMI 
Consultoria e seu patrimônio líquido (PL) é de R$ 
52.498.962,92 (cinqüenta e dois milhões, quatrocentos e 
noventa e oito mil, novecentos e sessenta e dois reais e 
noventa e dois centavos), de acordo com a lâmina de 
08/2022. O investimento inicial mínimo é de R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais), com sua conversão em 
cotas sendo de zero dias e o pagamento do resgate sendo 
de 01 (um) dia. Passou para o próximo Fundo, Safra FIC 
Institucional IMA-B (CNPJ/MF N°30.659.168/0001-74), 
que está enquadrado segundo a Resolução nº 4963/2021 
em seu art. 7º, I, b. Sua carteira é composta de 100% em 
cotas do fundo SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO 
RENDA FIXA - CNPJ: 10.787.826/0001-04, sendo seu 
benchmark o IMA-B, com taxa de administração de 0,20% 
a.a. Sua rentabilidade foi de -4,86% em 2021 e de 4,17% em 
2022. Não existe taxa de performance e trata-se de um 
Fundo que tem como objetivo atuar no sentido de buscar 
superar o IMA -B (Índice de Mercado ANBIMA) mediante a 
aplicação de seus recursos em cotas de fundos de 
investimento e/ou cotas de fundos de investimento em cotas 
de fundos de investimento. Possui análise da SMI 
Consultoria e seu patrimônio líquido (PL) é de R$ 
540.847.156,40 (quinhentos e quarenta milhões, oitocentos 
e quarenta e sete mil, cento e cinqüenta e seis reais e 
quarenta centavos), de acordo com a lâmina de 08/2022. O 
investimento inicial mínimo é de R$ 1.000.000,00 (um 
milhão de reais), com sua conversão em cotas sendo de 03 
(três) dias e o pagamento do resgate sendo de 01 (um) dia. 
Continuou, passando para a apresentação do próximo 
Fundo, SAFRA IMA FIC RENDA FIXA (CNPJ/MF N° 
10.787.822/0001-18), que está enquadrado segundo a 
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Resolução nº 4963/2021 em seu art. 7º, I, b. Sua carteira é 
composta de 100% em cotas do fundo SAFRA IMA 
INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CNPJ: 
30.659.168/0001-74, sendo seu benchmark o IMA-B, com 
taxa de administração de 0,30% a.a. Sua rentabilidade foi 
de -5,18% em 2021 e de 3,95% em 2022. Não existe taxa de 
performance e trata-se de um Fundo que tem como objetivo 
buscar uma rentabilidade diferenciada no médio/longo 
prazo e superar o IMA-B. Não possui análise da SMI 
Consultoria e seu patrimônio líquido (PL) é de R$ 
380.000.999,17 (trezentos e oitenta milhões, novecentos e 
noventa e nove reais e dezessete centavos), de acordo com 
a lâmina de 08/2022. O investimento inicial mínimo é de R$ 
500.000.000,00 (quinhentos mil reais), com sua conversão 
em cotas sendo de zero dias e o pagamento do resgate 
sendo de 04 (quatro) dias. Passou para o próximo Fundo, 
SAFRA MULTID IV IDENDOS PB FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 
I N V E S T I M E N TO  E M  A Ç Õ E S  ( C N P J / M F  N °  
02.097.252/0001-06), que está enquadrado segundo a 
Resolução nº 4963/2021 em seu art. 8º, I. Sua carteira é 
composta de 99,754% em cotas do fundo SAFRA 
DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 
CNPJ: 16.617.511/0001-97 e 0,116 em Operações 
Compromissadas., sendo seu benchmark o IDIV, com taxa 
de administração de 1,5% a.a. Sua rentabilidade foi de  -
11,18% em 2021 e de 11,16% em 2022. Não existe taxa de 
performance e trata-se de um Fundo que tem como objetivo 
atuar no sentido de propiciar valorização de suas cotas 
mediante aplicação em cotas de FIs e/ou cotas de FICs que 
apliquem, preponderantemente, em ações de empresas 
com histórico de dividend yield consistente ou que, na visão 
do gestor, apresentem tais características.. Possui análise 
da SMI Consultoria e seu patrimônio líquido (PL) é de R$ 
38.627.669,93 (trinta e oito milhões, seiscentos e vinte e 
sete mil, seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e três 
centavos), de acordo com a lâmina de 08/2022. O 
investimento inicial mínimo é de R$ 50.000,00 (cinqüenta 
mil reais), com sua conversão em cotas sendo de 01 (um) 
dia e o pagamento do resgate sendo de 03 (três) dias. 
Continuando, passou para o último Fundo, SAFRA 
E X E C U T I V E  I N S T I T U C I O N A L  F U N D O  D E  
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 
INVESTIMENTO RENDA FIXA (CNPJ/MF N°  
32.999.490/0001-78), que está enquadrado segundo a 
Resolução nº 4963/2021 em seu art. 7º, III, a. Sua carteira é 
composta de 100% em cotas do fundo SAFRA EXECUTIVE 
MASTER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- 
CNPJ: 10.787.660/0001-18, sendo seu benchmark o CDI, 
com taxa de administração de 0,25% a.a. Sua rentabilidade 
foi de 2,82% em 2021 e de 7,54% em 2022. Não existe taxa 
de performance e trata-se de um Fundo que tem como 
objetivo atuar no sentido de propiciar aos seus cotistas 
valorização de suas cotas mediante aplicação de seus 
r e c u r s o s  e m  F i s  o u  F I C s  q u e  a p l i q u e m ,  
preponderantemente, em ativos de renda fixa. Não possui 
análise da SMI Consultoria e seu patrimônio líquido (PL) é 
de R$ 580.239.267,32 (quinhentos e oitenta milhões, 
duzentos e trinta e nove mil, duzentos e sessenta e sete 
reais e trinta e dois centavos), de acordo com a lâmina de 
08/2022. O investimento inicial mínimo é de R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais), com sua conversão em 
cotas sendo de zero dias e o pagamento do resgate sendo 
de 01 (um) dia. Disse que todos os Fundos apresentados 

estão aptos a serem credenciados. Na oportunidade, 
informou que os referidos Fundos foram objeto de análise 
pela SMI Consultoria. Logo em seguida, os membros do 
Comitê de Investimentos, após analisarem a documentação 
apresentada, observando, entre outros critérios, as 
condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez 
dos ativos, decidiram, por unanimidade, declarar 
credenciados os reportados fundos, para todos os efeitos 
legais. Ato contínuo o presidente informou que os 
respectivos credenciamentos terão validade de dois anos 
contado da presente data, vale dizer, do dia 23/09/2022 a 
23/09/2024. E nada mais havendo passível de registro, o 
Superintendente e membro nato, PEDRO JORGE VILLAS 
BOAS ALFREDO GUIMARÃES, encerrou a reunião, 
agradecendo a participação de todos e eu, FRANCISCA 
NAIANA AGUIAR MOREIRA na qualidade de secretária 
designada pela Portaria n°57/2022, de 01 de junho de 2022 
lavrei a presente ata que vai por mim e pelos demais 
assinada. 

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE / MEMBRO NATO

ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO / MEMBRO 

NATO

CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS
GESTOR DE RECURSOS / MEMBRO - PRESIDENTE

DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES
MEMBRO TITULAR

MILENA TAVARES DO SACRAMENTO
MEMBRO TITULAR

DIEGO DA SILVA DE SOUZA
MEMBRO SUPLENTE

ACÁCIA CHAVES REIS
CHEFE DE GABINETE - CONVIDADA

ISIS LOBO DE SOUZA
ASSESSORA ESPECIAL I - CONVIDADA

ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA
CHEFE DE GABINETE - CONVIDADA

FRANCISCA NAIANA AGUIAR MOREIRA
SECRETÁRIA

DESPACHO Nº 51/2022

Considerando que a Renda Mensal na Inatividade da 
segurada MARIA MOURA DE SÁ, fixada conforme Portaria 
nº 136/2012 de 03 de abril de 2012, encontra-se em 
conformidade com o artigo 53, VII da Lei Municipal 
873/2008, razão pela qual INDEFIRO o pedido de Revisão 
da Progressão Horizontal e Vertical formulada através do 
processo Administrativo sob nº 00114.07.10.377.2022.

Camaçari-BA, 27 de setembro de 2022.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
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