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do Prédio da  DIP – Diretoria Pedagógica (em frente a 
Clínica Protrauma),  no período de 07  e 08/11/2022 das 
09:00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00 para apresentação 
dos seguintes documentos ORIGINAIS E CÓPIAS: 

a) Certificado ou diploma de conclusão que comprove a 
escolaridade exigida para função; 
b) Inscrição no órgão de classe da categoria (Prof. de 
Educação Física); 
c) Cédula de Identidade (RG)
d) Cadastro de Pessoa Física – CPF
e) Comprovante de Residência (com CEP atualizado);  
f) Certidão de Nascimento ou Casamento (do candidato); 
g) Certidão de Nascimento dos Filhos (Menores de 14 
anos); 
h) Caderneta de Vacinação de filhos até 06 (seis) anos de 
idade; 
i) Comprovante de atualização militar, se do sexo 
masculino;
j) Número do PIS ou do PASEP; 
k) Título de Eleitor, com comprovantes de voto da última 
eleição, ou certidão de quitação com a Justiça Eleitoral; 
l) CTPS – Carteira Profissional (páginas da foto e o verso 
da página);
m) Certidão de antecedentes criminais;
n)  1 foto 3x4 recente; 
o) Consulta Qualificação Cadastral (e-social).

ATENÇÃO

1.  Os cand ida tos  deverão  acessar  o  l ink :  
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.x
html  e realizar a consulta Qualificação Cadastral (e-
social) e apresentar o resultado da consulta, esta 
dever ser impressa.

ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS: 10/11 A 09/12/2022.

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 A ETAPA ENTREGA DOS DOCUMENTOS.

a) Exames comuns aos 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 – válida por até 03 meses; 
Sumário de Urina – válido por até 03 meses; 

PORTARIA Nº 1243/2022
DE 20 DE OUTUBRO DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com o constante na Lei nº 
407 de 30 de agosto de 1998, art. 110 e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
n o s  a u t o s  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  
01989.11.02.895.2022,

RESOLVE

CONCEDER LICENÇA SEM VENCIMENTOS a KEZIA 
PEREIRA DE JESUS SANTOS, matrícula nº 63648, 
ocupante do cargo de provimento efetivo/estatutário de 
TÉCNICO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISE, lotada na 
Secretaria da Saúde, pelo período de 24 (vinte e quatro) 
meses, a partir de 24 de outubro de 2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 20 DE OUTUBRO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2022
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PSS 

SEDUC - Nº 003/2022

A SECRETARIA DA ADMIN ISTRAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI convoca os 
candidatos(as) classificados(as) no Processo Seletivo 
Simplificado nº 003/2022, para os cargos de 
ASSISTENTE DE CRECHE (SEDE, ABRANTES E 
MONTE GORDO), COORDENADOR PEDAGÓGICO 
(SEDE, ABRANTES E MONTE GORDO) para 
comparecerem na Rua Francisco Drumond s/n,  Térreo 
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Parasitológico de Fezes – válido por até 03 meses; 
Exame Oftalmológico (com Acuidade Visual, Tonometria e 
Fundoscopia) – válido por até 6 meses.

b) Exames específicos para o(s) candidato(a)s 
convocado(a)s a partir de 40 anos:
Eletrocardiograma – válido por 6 meses. 
c) Exames específicos para o (a)s candidato(a)s  
convocado(a)s das funções de Coordenador 
Pedagógico e Professor:
Videolaringoscopia e audiometria – válido por 12 meses.

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 003/2022. Em hipótese 
nenhuma haverá prorrogação do referido período.

Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos 
da Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no 
site – www.camacari.ba.gov.br a partir 20/10/2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 20 DE OUTUBRO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 184/2022
20 DE SETEMBRO DE 2022

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que lhe 
foi delegada pelo Decreto de 04 de janeiro de 2021 e pelo 
que confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 
2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 
2013, alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, de 27 
de dezembro de 2015 e Resolução CEPRAM n° 4.579, de 
06 de março de 2018, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 
29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o 
que consta do  Processo Administrativo nº 
00684.22.09.461.2021, de 19 de abril de 2021.

RESOLVE

A r t .  1 . º  C o n c e d e r  L I C E N Ç A A M B I E N TA L 

SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03(três) anos, à 

OTTOMAR MINERAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 

14.671.903/0001-09, com sede na Rua do  Gravatá, 142, 

Alto da Cruz, Camaçari/ BA, para extração de areia para 

emprego direto na construção civil, (produção anual 

estimada de 145.000 t/ano) na Fazenda Anápolis, s/n°, 

Zona Rural, Camaçari/BA, numa área de 46,85 hectares, 

(Área de abrangência do Processo ANM 870.375/201209), 

nas coordenadas geográficas lat./long.: V1.-12°36'28''740, 

-38°09'13''177; V2.-12°36'51''499,-38°09'13''178; V3.-

12°36'51''499,-38°09'35''378; V4.-12°36'28''746, -

38°09'35''378; V5.-12°36'28''746, -38°09'20''760; V6.-

12°36'27''299,-38°09'20''760; V7.-12°36'27''299, -

38°09'20''76044; V8.-12°36'28''740, -38°09'20''744; V9.-

12°36'28''740, -38°09'13''177, mediante o cumprimento da 

legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I. 

adotar a inclinação dos taludes de 30% a cada 2,00 metros 

de talude concluído; II. executar e cumprir todas as ações 

propostas para a proteção ambiental, recuperação, 

monitoramento e manutenção contemplados no PRAD, 

encaminhando a SEDUR relatório com registro fotográfico 

das ações implementadas e os resultados obtidos. 

Frequência: anual; III. implantar e apresentar a SEDUR, 

projeto de drenagem que assegure o escoamento 

superficial das águas pluviais, a fim de evitar o 

assoreamento dos corpos d´água e o carreamento do solo 

superficial para as partes baixas. Prazo: 60 dias; IV. Definir 
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uma cota de arrazoamento de forma a não prejudicar os 

processos naturais de recarga dos aquíferos e demais 

corpos hídricos; V. manter protegidos os taludes em geral, 

através do plantio maciço de espécies nativas locais e/ou 

com a conservação da cobertura vegetal nativa existente, 

a fim de evitar a formação de processos erosivos; VI. 

proteger, através da manutenção sistemática, contra a 

ação danosa das precipitações pluviométricas mais 

intensas, as praças, pés e cristas de talude e valetas de 

proteção; VII. implantar e apresentar à SEDUR, projeto 

paisagístico para o empreendimento, contemplando um 

cinturão verde no entorno de toda a área da jazida com 

vegetação nativa remanescente, para reduzir os impactos 

negativos advindos da atividade. Prazo: 60 dias; VIII. 

Adotar os seguintes procedimentos na remoção da 

cobertura vegetal para executar a atividade: a) suprimir a 

vegetação aos poucos e apenas na proporção que se 

avança na área; b) picotar todo o material lenhoso e 

estocar para ser espalhado sobre o solo, posteriormente; 

c) em hipótese alguma deverá fazer uso de queimadas 

para remoção da vegetação; IX. replantar sempre que 

possível, em áreas adjacentes, as espécies arbóreas 

retiradas; X. priorizar a contratação da mão de obra local, a 

fim de minimizar os impactos socioeconômicos, além do 

conhecimento das particularidades da região pelos 

mesmos; XI. aplicar nas diversas etapas da mineração a 

Norma Regulamentadora NR - 22, com redação dada pela 

Portaria n.° 2.037 de 15/12/99; XII. dispor, de imediato, o 

rejeito e/ou "bota-fora", em pilha, seguindo parâmetros da 

Norma Técnica NBR-13029; XIII. recolher todo lixo gerado 

no local e encaminhá-lo para a unidade de tratamento 

devidamente licenciada, ficando proibida a queima e/ou 

deposição aleatória; XIV. efetuar o recolhimento e a 

destinação final do lixo doméstico das faixas marginais da 

jazida, de acordo com o Art. 75 do Regulamento da Lei 

Estadual n° 10.431, de 20 de dezembro de 2006, aprovado 

pelo Decreto Estadual nº 11.235, de 10 de outubro de 

2008; XV. adotar as seguintes medidas quanto à saúde e 

segurança dos trabalhadores: a) elaborar e implantar 

programa de saúde do trabalhador e segurança do 

trabalho que priorize medidas preventivas de caráter 

coletivo (envolvendo treinamento e capacitação), 

conforme normas definidas pelos Ministérios da Saúde e 

do Trabalho e Emprego; b) adotar quando necessárias 

medidas de correção, na seguinte ordem de prioridade: 1) 

eliminação da fonte de risco; 2) controle do risco na fonte; 

3) controle do risco no meio ambiente de trabalho; 4) 

proteção individual, incluindo diminuição do tempo de 

exposição e utilização de EPI, estes contemplados, 

quando as medidas de proteção coletiva forem 

tecnicamente inviáveis ou não oferecerem completa 

proteção contra os riscos de acidentes e doenças 

relacionadas ao trabalho; XVI. cumprir todas as ações 

propostas para a proteção ambiental, além do 

monitoramento e manutenção contemplados no Roteiro de 

Caracterização do Empreendimento - RCE e Plano de 

Recuperação de área Degradada - PRAD, enviados a 

SEDUR; XVII. fica terminantemente proibida: a) modificar 

e/ou lavrar substância mineral nas Áreas de Preservação 

Permanente - APP; b) modificar e/ou lavrar substância 

mineral nas áreas onde os usos foram previamente 

estabelecidos em Leis e/ou Decretos Municipais, 

Estaduais ou Federais e/ou nos usos existentes, a 

exemplo de rodovias, ruas, áreas de lotes, áreas verdes e 

áreas destinadas a equipamentos comunitários etc; c) a 

deposição e/ou lançamento de quaisquer materiais, 

resíduos e/ou produtos resultantes do processo de lavra, 

em locais que possa direta ou indiretamente vir a 

comprometer a qualidade das águas superficiais e/ou 

subterrâneas, bem como causar impactos paisagísticos ou 

danos ao meio biótico; XVIII. limitar a lavra de areia às 

áreas definidas na poligonal que consta do Memorial 

Descritivo da Área aprovado na ANM, ressalvadas as 

condições estabelecidas nesta licença e na legislação 

vigente, definindo as áreas alvos, identificando-as e dando 

destaque aos acessos, corpos hídricos e demais 

elementos cartográficos existentes em escala adequada; 

XIX. otimizar os acessos, já existentes, com 

melhoramentos, sinalização e ampliação da rede de 

drenagem, porém, sem utilização da exploração de 

jazidas; XX. não constituir ameaça ao equilíbrio ecológico 

nem as áreas de atração turística, de valor ambiental e de 

beleza paisagística, bem como à segurança da população 

nem comprometer o desenvolvimento urbano da região; 

XXI. requerer previamente à SEDUR, a competente 

licença para alteração que venha a ocorrer no projeto ora 

licenciado, conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 

03/09/2008. 

Art. 2.º Esta Licença refere-se a análise de viabilidade 

ambiental  de competência da Secretar ia de 

Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 

interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras 

instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou Municipal, 

quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos 

legais.

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias 

dos documentos relativos ao cumprimento dos 

condicionantes acima citados, sejam mantidos disponíveis 
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RESOLVE

Art.  1.º - Informar a todos as representações de 
Segmentos da Sociedade Civil local que compõem o 
Conselho Municipal da Cidade de Camaçari – ConCidade 
que fica estendido até a realização da 9ª Reunião 
Ordinária, agendada para 09 de novembro, o prazo para 
que as ent idades cujos representantes vêm 
constantemente faltando às Reuniões Ordinárias do 
ConCidade Camaçari em 2022 procedam à indicação de 
novos representantes junto a Secretaria Executiva do 
Conselho.

Parágrafo Único: Conforme Artigo 16 do Regimento 
Interno do Conselho, a vacância é considerada se 
ocasionadas ausências a 03 (três) reuniões consecutivas 
ou 05 (cinco) intercaladas, sem justificativas.

Art.  2.º - As Instituições cujos representantes vêm 
constantemente faltando às Reuniões Ordinárias do 
ConCidade estão sendo comunicadas pela Secretaria 
Executiva, pelos meios disponíveis (telefone, e-mail ou 
ofício), desde a 7ª Reunião Ordinária realizada em 
setembro de 2022 por deliberação dos Conselheiros.

Art.  3.º - A ausência de resposta formal às comunicações 
realizadas pela SEDUR (órgão público responsável pela 
Presidência e Secretaria Executiva do Conselho) no novo 
prazo estipulado ensejará a perda do mandato da 
Instituição, com substituição prevista após novo processo 
de eleição, que será definido em Edital de Vacância 
específico a ser publicado em até 10 dias após a realização 
da reunião prevista no Art. 1º.

Art.  4.º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 10 DE 
OUTUBRO DE 2022.

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA N° 061/2022
DE 17 DE OUTUBRO DE 2022

A Secretária Municipal da Infraestrutura de Camaçari, 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhes são 
conferidas por lei,

à fiscalização da SEDUR e aos demais órgãos do Sistema 

Municipal de Meio Ambiente – SISMUMA.

Art. 4.º Esta Licença será cancelada automaticamente, 

caso haja o descumprimento das atividades previstas no 

Projeto Técnico, anexado ao processo.

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

publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 20 DE 

SETEMBRO DE 2022.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

RESOLUÇÃO CONCIDADE Nº 03/2022
10 DE OUTUBRO DE 2022

A Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, Estado da Bahia, 
no exercício da competência que lhe foi delegada pelo 
Decreto Municipal datado de 02 de janeiro de 2021 e pelo 
que confere a Lei Municipal nº 1115, de 03 de novembro de 
2010, Resolução do Conselho Municipal da Cidade – 
ConCidade nº 002/2014, de 06 de dezembro de 2014, 
Resolução ConCidade nº 02/2016, de 07 de outubro de 
2016 e, tendo em vista a necessidade de continuidade das 
atividades desse Conselho,

C o n s i d e r a n d o  a  R e s o l u ç ã o  N o r m a t i v a  d o  
ConCidades/Bahia nº 01, de 14 de janeiro de 2022, que 
adia o calendário do 7º Ciclo da Conferência Estadual das 
Cidades do Estado da Bahia e das Conferências 
Municipais da Cidade. 

Considerando a Resolução ConCidade nº 01/2022, de 17 
de fevereiro de 2022, a qual também prorroga o atual 
mandato dos membros que compõe o ConCidade 
Camaçari até a nova eleição dos membros que comporão 
o triênio 2023-2025, prorrogação até no máximo 30 de 
junho de 2023.

Considerando constantes ausências e a baixa 
participação de alguns Conselheiros da Sociedade Civil, 
eleitos na Conferência Municipal de 2016, o que gera 
Vacâncias no Conselho e compromete a manutenção e o 
regular funcionamento deste.

Considerando a Resolução ConCidade nº 02/2022, 
publicada em 21 de setembro de 2022, a qual trata da 
necessidade recomposição das representações da 
Sociedade Civil no ConCidade.
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RESOLVE

Designar a servidora Sandra Cristina Cerqueira Reis, 
Engenheira Civil, cadastro 832904, CREA 22722, CPF 
431.810.905-49, para fiscalizar a execução das obras e 
serviços remanescentes da reforma e requalificação da 
edificação do Cine Teatro, localizada na Av. Eixo Urbano 
Central, na cidade de Camaçari - Bahia, conforme contrato 
0268/2022. 

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 17 de  
outubro de 2022.

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente Ordem de Serviço autorizamos a empresa 
CAMAÇARI SERVICE LTDA, CNPJ 21.116.279/0001-43 
a iniciar a execução das obras e serviços remanescentes 
da reforma e requalificação da edificação do Cine Teatro, 
localizada na Av. Eixo Urbano Central, na cidade de 
Camaçari - Bahia, conforme contrato 0268/2022.

Fica designada, na função de Fiscal da Obra, a servidora 
Sandra Cristina Cerqueira Reis, Engenheira Civil, cadastro 
832904, CREA 22722, CPF 431.810.905-49, com os 
poderes e obrigações previstas na Lei Federal 8.666/93 e 
estipuladas no Contrato, autorizado a emitir as ordens de 
serviços parciais.
     
Camaçari-BA, 17 de outubro de 2022.
     
Ciente,

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

TAIS DE SOUSA FONTE
CAMAÇARI SERVICE LTDA

PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
EDITAL DE CONCURSO Nº 003/2022
FOTOGRAFE CAMAÇARI 4ª EDIÇÃO

 
PROCESSO Nº 00094.36.07.611.2022

A SECRETARIA DE CULTURA DE CAMAÇARI, através da 
Comissão Especial de Avaliação da Secretaria de Cultura 
– CEASC, torna público a Prorrogação das Inscrições do 
Edital 003/2022 que  prevê a realização do Concurso 
Cultural Fotografe Camaçari que premiará os autores 
camaçarienses das três melhores obras fotográficas nas 
categorias Estudantil, Amador, Profissional e os 
Professores orientadores dos vencedores na categoria 
estudantil.

As inscrições devem ser realizadas por meio de formulário 
o n l i n e  d i s p o n í v e l  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o  
(secult.camacari.ba.gov.br) e de modo presencial na 
Secretaria de Cultura na Cidade do Saber em Camaçari 
até as 12h do dia 29/12/2022.

Camaçari-BA, 20 de Outubro de 2022.

GUIDA SCHNITMAN QUEIROZ
PRESIDENTE - CEASC

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO PRIMEIRO TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO N° 0072/2021 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA CERHUM- CENTRO DE REABILITAÇÃO 
HUMANA DE CAMAÇARI LTDA. DO OBJETO: Este 
Termo tem por finalidade Reti-ratificar a data equivocada 
do PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
0072/2021. DA RETIFICAÇÃO: Em razão do equívoco 
que se fez constar, altera-se o Primeiro Termo Aditivo ao 
Contrato no 072/2021 nos seguintes termos: Onde se lê: 
CLÁUSULA SEGUNDA-DO PRAZO. O contrato descrito 
na cláusula anterior fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, de modo que, a partir de 13 de maio de 2021, 
passará a viger até 13 de maio de 2022. CLÁUSULA 
SEGUNDA - DO PRAZO. O contrato descrito na cláusula 
anterior fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, de 
modo que, a partir de 13 de maio de 2022, passará a viger 
até 13 de maio de 2023. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e plenamente em vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário, não modificadas por 
este Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 14 de 
Setembro de 2022. ELIAS NATAN MORAES DIAS. 
MUNICÍPIO. CERHUM-CENTRO DE REABILITAÇÃO 
HUMANA DE CAMAÇARI LTDA. CONTRATADA.
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TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO QUINTO TERMO 

ADITIVO AO CONTRATO N° 0225/2018 QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A 

EMPRESA REDE ABERTA DAS ORGANIZAÇÕES DA 

SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA DE CAMAÇARI. DO 

OBJETO: Este Termo tem por finalidade Reti-ratificar a 

data equivocada do QUINTO TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO N° 0225/2018. DA RETIFICAÇÃO: Em razão 

do equívoco que se fez constar, altera-se o Quinto Termo 

Aditivo ao Contrato nº 0225/2018 nos seguintes termos: 

Onde se lê: CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO. O 

contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 

mais 12 (doze) meses, de modo que, a partir de 19 de 

junho de 2022, passará a viger até 19 de junho de 2023. 

Leia-se: DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula 

anterior fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, de 

modo que, a partir de 16 de julho de 2022, passará a viger 

até 16 de julho de 2023. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 

inalteradas e plenamente em vigor as demais Cláusulas e 

disposições do Contrato originário, não modificadas por 

este Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 29 de 

setembro de 2022. ELIAS NATAN MORAES DIAS. 

MUNICÍPIO. REDE ABERTA DAS ORGANIZAÇÕES DA 

SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA DE CAMAÇARI. 

CONTRATADA.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0199/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Registro de preços para 
aquisição de material de limpeza (álcool em gel 500g, 
limpador instantâneo multiuso 500 ml, pano para limpeza 
de chão, lixeira 13L e lixeira com pedal 50L) para futuras 
contratações, conforme conveniência e necessidade da 
Administração Municipal.  Acolhimento: 07/11/2022 a 
partir das 08h00min; Abertura: 08/11/2022, às 09h00min; 
Disputa: 08/11/2022, às 10h00min. (Horário Brasília).  
Edital/Informações: .  Licitação www.licitacoes-e.com.br
n.º: 969485 . Tel.: (71) 3621-6817. Kézia Priscila Oliveira 
da Silva – Pregoeira da COMPEL.

HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO

HOMLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário de 
Governo do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa a Concorrência n.º 0010/2022 – 
Comissão Permanente de Licitação - COMPEL, que tem 
como objeto é a Prestação de Serviços de Publicidade, por 

intermédio de 01 (uma) Agência de Propaganda, 
compreendendo o conjunto de atividades realizadas 
integradamente que tenham por objetivo o estudo, o 
planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a 
execução interna, a intermediação e a supervisão da 
execução externa e a distribuição de publicidade aos 
veículos e demais meios de divulgação, com o intuito de 
atender ao princípio da publicidade e ao direito à 
informação, de difundir idéias, princípios, iniciativas ou 
instituições ou de informar o público em geral. Vencedor: 
SLA PROPAGANDA LTDA. Valor Global: R$ 20.000.000,00 
(vinte milhões de reais). Data da Homologação e 
Adjudicação: 20/10/2022. JOSÉ GAMA NEVES.

CONTRATO N.º 0376/2022. CONTRATADA: SLA 
PROPAGANDA LTDA. LICITAÇÃO: Concorrência n.º 
0010/2022. OBJETO: Prestação de Serviços de 
Publicidade, por intermédio de 01 (uma) Agência de 
Propaganda, compreendendo o conjunto de atividades 
realizadas integradamente que tenham por objetivo o 
estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a 
criação, a execução interna, a intermediação e a 
supervisão da execução externa e a distribuição de 
publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, 
com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao 
direito à informação, de difundir idéias, princípios, 
iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. 
Valor Global: R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais). 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 2010; 
Elemento de Despesa: 33.90.39.00; Fonte: 15000000; 
Data da assinatura: 20/10/2022. JOSÉ GAMA NEVES – 
SECRETARIO DE GOVERNO.

ATA DA 42ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2022

								Realizada em 11/10/2022

Participação
Membros natos do Comitê de Investimentos:
Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães – Diretor 
superintendente 
Ernâni Bernardino Alves de Sena – Diretor administrativo e 
financeiro	

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

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

Ricardo Giovenardi –– Representante da SMI consultoria
Eduardo Barão –– Representante da SMI consultoria

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

Pauta da Reunião:	
I. Apresentação do ALM (Asset Liability Management);
II. O que ocorrer.

Reunião:
Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte 
e dois, às 10h00min, 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, MILENA 
TAVARES DO SACRAMENTO, membro titular, DIEGO 
RODRIGUES DE MAGALHÃES, 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,  ANA 
CLARA ANDRADE DE ALMEIDA, chefe de gabinete, 
RICARDO GIOVENARDI e EDUARDO BARÃO, 
representantes da SMI Consultoria. A teor do art. 22, item I, 
da Portaria n° 77/2021, após verificação do quórum legal 
para instalação, foi estabelecida a seguinte pauta: I. 
Apresentação do ALM (Asset Liability Management); 
II. O que ocorrer. Aberta a reunião, o presidente e gestor 
de recursos do Comitê de Investimentos, CARLOS 
HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, registrou a presença 
dos membros e convidados supracitados. Em seguida, 
passou a palavra para EDUARDO BARÃO, representante 
da SMI CONSULTORIA, que iniciou o primeiro item da 
pauta, I. Apresentação do ALM (Asset Liability 
Management). Falou que o intuito do estudo é auxiliar o 
ISSM no casamento entre ativo e passivo, buscando uma 
carteira que traga um retorno bem próximo da meta, com o 
menor risco possível, sem prejudicar o fluxo do passivo do 
Instituto. Disse que o estudo usou como base o relatório do 
mês de agosto de 2022 e foi baseado em alguns pilares. 
Explicou que SMI Consultoria monta um cenário 
econômico com base na carteira atual do Instituto, em que 
se consiga projetar um retorno médio esperado pros 
índices. Observou que o estudo é baseado na Resolução 
CMN nº 4963/2021 e na Portaria MPT nº 1467/2022. Mostrou a 
distribuição da carteira do ISSM no mês de agosto e falou sobre o 
seu passivo atuarial, afirmando que o Instituto possui, de acordo 
com o estudo de avaliação atuarial, um fluxo de passivo 
bastante positivo e que até, aproximadamente, o ano de 
2056, o ISSM não vai precisar utilizar o seu passivo, pois 
teria mais receita do que despesa nesse período. Isso 
significa que o Instituto não teria necessidade de grandes 
reservas para pagamento de passivo, bastando apenas 
atualizar o patrimônio e que existe a possibilidade de 
alongar a carteira sem risco para o fluxo de passivo. Disse 

que com base no cenário econômico atual, com 
expectativas para os próximos cinco anos, e se baseando 
nas taxas para esse período, consegue-se ter uma ideia de 
qual vai ser o retorno médio esperado da carteira, 
utilizando a duration modificada. Falou sobre a fronteira 
eficiente, que é um conjunto otimizado de combinações de 
ativos, que apresentam a melhor relação possível entre 
retorno e risco, potencializando a alocação de recursos e, 
assim, conseguindo obter as melhores composições e 
variadas possibilidades de carteira, podendo chegar à 
carteira mais próxima da meta de rentabilidade do Instituto 
estabelecida na Política de Investimentos. Falou que, na 
posição atual da carteira do ISSM, o retorno médio 
esperado é de 4,66%, com uma volatilidade de 2,34%. 
Disse que a estratégia do Instituto é bastante positiva e 
está baseada na meta de 4,84%. Mostrou a tabela 6 do 
estudo com uma carteira compatível com a meta de 
rentabilidade estabelecida, com um retorno médio 
esperado de 4,84% e com uma volatilidade de 0,263%, 
resultando em uma carteira com o risco bastante baixo. 
Falou que os fundos de ações com maior volatilidade, com 
ativos marcados a mercado, podem ser alocados em 
títulos públicos marcados na curva, já que podem ser 
levados até o vencimento, trazendo uma possibilidade de 
ter a rentabilidade perseguida sem correr tanto risco. 
Concluiu a apresentação, falando que o estudo vai auxiliar 
o Instituto a montar uma carteira com o menor risco e com 
um retorno que seja mais compatível com a sua carteira. 
PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES 
ressaltou que não contesta a metodologia do estudo, mas 
que gostaria de discutir algumas premissas utilizadas. A 
primeira diz respeito à taxa de juros utilizada no estudo, 
visto que foi utilizada a taxa atual, e questionou se não 
seria mais prudente utilizar a média das taxas das metas 
atuariais do Instituto dos últimos cinco anos. A segunda 
premissa seria o compromisso assumido pelo ISSM em 
relação a dois Fundos de Investimentos em Participações, 
o Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult. (CNPJ: 
41.745.796/0001-99) no valor de dez milhões de reais e o 
BTG Pactual Economia Real II (CNPJ FIP BTG: 
44.172.951/0001-13) no valor de oito milhões de reais e 
questionou se essas informações foram consideradas no 
estudo, visto que esse capital ficará imobilizado por um 
certo período de tempo. A última premissa seria a 
preocupação em relação a alguns investimentos feitos no 
passado nos fundos Piatã Previdenciário Crédito Privado 
(CNPJ nº 09.613.226/0001-32), Security Referenciado 
Crédito Privado (CNPJ:09.315.625/0001-17), Sculptor 
Crédito Privado Multimercado (CNPJ: 14.655.180/0001-
5 4 )  e  R e a g  F I I  M u l t i  A t i v o s  I m o b i l i á r i o s  
(CNPJ:17.374.696/0001-19), já que não existe a certeza 
de que esse patrimônio voltará para o ISSM. Questionou 
se não seria melhor assumir no estudo do ALM a perda 
desse capital investido e dessa rentabilidade. EDUARDO 
BARÃO respondeu a primeira questão dizendo que o 
RPPS tem um objetivo de longo prazo, que é fazer 
investimentos que ao longo do tempo tenham capacidade 
de pagar os benefícios dos segurados, mas são 
estabelecidas metas anuais e, nesse ano, a meta 
estabelecida foi bem baixa. Disse que o objetivo do estudo 
da ALM é otimizar a meta de rentabilidade do RPPS 
estabelecida na política de investimento vigente. A 
fronteira eficiente vai trazer várias possibilidades de 
carteira, com maior retorno possível e menor risco e com 
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maior risco possível e menor retorno. PEDRO JORGE 
VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES ressaltou que na 
política de investimentos do ISSM existe uma trava de ter 
que manter 30% da carteira em liquidez e questionou se o 
estudo realizado considera esse percentual. EDUARDO 
BARÃO respondeu que não. PEDRO JORGE VILLAS 
BOAS ALFREDO GUIMARÃES observou que diante do 
histórico de ausência de repasses que acontece a cada 
período de cinco a dez anos, essa premissa se torna muito 
importante. EDUARDO BARÃO disse que para a maioria 
dos clientes aplica um limite de 10% para liquidez e que vai 
fazer a devida alteração para o Instituto. PEDRO JORGE 
VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES solicitou que 
fosse considerado na retificação do estudo esse limite de 
30% de liquidez, os FIP's que deixam o Instituto 
imobilizado por pelo menos dez anos e os fundos 
estressados. EDUARDO BARÃO concordou e perguntou 
se o ISSM prefere que a meta seja considerada a média 
dos últimos cinco anos, chegando próximo de 5,40%. ANA 
CLARA ANDRADE DE ALMEIDA comentou se não seria 
inapropriado a alocação em títulos com vencimento em 
2055, visto que em 2055 já existe a previsão de resultado 
negativo considerando receita e despesa. EDUARDO 
BARÃO disse que se leva em consideração o percentual 
de utilização do PL que é baixo e que o percentual que será 
utilizado para pagar o passivo é muito pequeno em relação 
ao patrimônio do Instituto. Disse que no estudo tem uma 
margem de segurança para não ultrapassar o limite 
permitido. Continuou, falando que em alguns fundos de 
pensão são utilizados dois cenários com diferentes metas 
no estudo do ALM. Disse que o ideal seria fazer esse 
estudo anualmente já que a meta sempre está mudando. 
DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES comentou que 
seriam diversos tipos de carteira a depender do cenário. 
Observou que nesse estudo do ALM a recomendação é 
zerar investimentos no exterior, fundos de ações e IMA-
B5+, o que é contrário às recomendações mensais da SMI 
Consultoria. EDUARDO BARÃO disse que a carteira 
recomendada tem um objetivo e um cenário mais atual 
com movimentações de curto prazo. Já o estudo do ALM é 
para movimentações a longo prazo, tentando trazer uma 
carteira com retorno médio esperado a longo prazo. Essa 
carteira sugerida no estudo do ALM vai auxiliar na compra 
de títulos públicos, alongando a carteira. MILENA 
TAVARES DO SACRAMENTO observou que imobilizar a 
maior parte dos recursos na compra de títulos de longo 
prazo engessa a possibilidade de aproveitar as 
oportunidades que surgem no longo prazo. Disse que, de 
acordo com o que foi sugerido, a carteira do ISSM deixaria 
de ser uma carteira diversificada para ser uma carteira 
concentrada em títulos e CDI. EDUARDO BARÃO 
confirmou e disse que dessa maneira o Instituto teria ativos 
que pagam mais do que a meta, mas sem risco. MILENA 
TAVARES DO SACRAMENTO falou que está de acordo 
com a sugestão de considerar a meta dos últimos cinco 
anos, pois acha muito arriscado considerar apenas um 
ano, visto que estão sendo considerados títulos até 2055. 
EDUARDO BARÃO disse que essa carteira abre 
possibilidade de correr mais riscos, caso surjam boas 
oportunidades de investimento e o que vai segurar os 
riscos são os títulos públicos. MILENA TAVARES DO 
SACRAMENTO disse que se retirar do CDI vai reduzir 
ainda mais o percentual de 30% de liquidez. EDUARDO 
BARÃO disse que pode acontecer a situação de não dar 

resultado ou estar com o rendimento abaixo da 
expectativa, mas mesmo assim, ter liquidez. ACÁCIA 
CHAVES REIS perguntou como fica essa parte 
imobilizada já que o estudo do ALM é feito para cada ano. 
EDUARDO BARÃO disse que se ocorrer uma situação em 
que seja necessário fazer alguma mudança a Portaria nº 
1467/2022 autoriza a venda do título. ISIS LOBO DE 
SOUZA falou que essa venda antecipada do título, mesmo 
autorizada pela legislação, provocaria uma alteração na 
rentabilidade, podendo até mesmo ter prejuízo e 
questionou como seria possível garantir o melhor risco. 
EDUARDO BARÃO disse que isso pode, sim, acontecer e 
que não considerar que isso seja um risco, mas sim uma 
questão de segurança. RICARDO GIOVENARDI falou que 
a mesma condição que poderia ocasionar um prejuízo, 
caso tivesse que se resgatar um título que está previsto de 
ser levado até o vencimento, poderia também dar um lucro, 
caso a marcação a mercado esteja beneficiando essa 
venda. Disse que imaginar o que poderia acontecer daqui 
a 10, 20, 40 anos é muito difícil e dizer que ficar com os 
títulos alocados poderia dar prejuízo também é 
complicado, porque poderia dar lucro. Falou que outro 
ponto que não está sendo considerado é o fluxo de 
pagamento dos cupons dos títulos, pois a cada seis meses 
entra dinheiro, então se não houver uma situação crítica, 
como por exemplo, a cessação dos repasses pela 
Prefeitura, o estudo contempla a previsibilidade ao longo 
do tempo, logo, se não houver alguma anomalia no fluxo 
do passivo, o ajuste que se dá pelo ALM é ao longo do 
tempo. Disse que existe a carteira básica com base no 
passivo do ISSM que é o que é possível projetar com base 
nos dados do ALM e que busca levar em consideração 
tudo o que for levado para esse estudo. Pontuou que a 
liquidez de 30% já vai estar capturando, por exemplo, o 
dinheiro que o FIP vai integralizar ao longo do tempo e que 
não se pode colocar dentro do ALM os dezoito milhões 
como já alocados porque eles não estão. Disse que esse 
dinheiro fica comprometido no CDI e ao longo do tempo ele 
vai sendo chamado para a integralização. Considerou 
importante retirar da liquidez os quase 4% do Sculptor e do 
Imobiliário. Falou que o estudo do ALM é uma ferramenta 
de auxílio da gestão e ressaltou que os títulos públicos são 
os ativos que pagam a meta com o menor risco. MILENA 
TAVARES DO SACRAMENTO disse que queria saber 
como funciona quando há necessidade de resgate antes 
do prazo previsto do título público quando é marcado na 
curva. EDUARDO BARÃO disse que vai enviar depois a 
parte referente a essa possibilidade de venda de títulos 
constante na Portaria 1467/2022. DIEGO SILVA DE 
SOUZA sugeriu que constasse no estudo do ALM como 
eles chegaram aos resultados produzidos nessa carteira 
sugerida (apêndice) e questionou se, caso for refeito o 
estudo do ALM considerando as premissas sugeridas, não 
seria possível incluir a renda variável, uma vez que o 
cenário de renda variável se modifica ao longo do tempo. 
EDUARDO BARÃO disse que pode incluir essa premissa, 
mas que fica fora do objetivo do ALM que é buscar uma 
carteira com um rendimento muito próximo ou igual à meta, 
com o menor risco possível. ISIS LOBO DE SOUZA disse 
que o principal objetivo do ALM deve ser seguido, que é a 
segurança e que não se deve ficar procurando o que é 
mais rentável. Pontuou que os RPPS possuem o grande 
risco da ingerência política, apesar do ISSM estar com 
uma gestão bem profissionalizada, mas que esse risco 
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político ainda existe e que o ALM serve para blindar esse 
risco. Disse que caso o Comitê decida desinvestir em título 
público para investir em renda variável por estar mais 
rentável em determinado momento, que faça isso de forma 
bem fundamentada. PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES disse não concordar em 
questionar a metodologia utilizada pela SMI Consultoria e 
dizer o que quer que conste no estudo, mas é a favor de 
estabelecer premissas. Sobre a renda variável, disse que o 
estudo do ALM é um balizador e que o Comitê de 
Investimentos pode tomar suas decisões sobre a renda 
variável. CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS 
ressaltou que concorda com as alterações das premissas 
desde que não mudem o objetivo do estudo do ALM. Disse 
que esse estudo direciona o Comitê de Investimentos para 
a tomada de decisões, assim como a Política de 
Investimentos. RICARDO GIOVENARDI ressaltou que a 
metodologia utilizada para as premissas econômicas são 
oriundas do cenário existente via Relatório Focus e as 
premissas de rentabilidade são oriundas da duration 
modificada. Falou que a SMI Consultoria está aberta a 
sugestões do Comitê de Investimentos e que o estudo é 
apto a sofrer as alterações que estão sendo construídas. 
PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES 
sugeriu fazer algumas alterações no tocante a algumas 
premissas, a saber, (i) considerar o documento com a 
projeção da próxima taxa de juros do Instituto que será de 
4,97% e que será enviada para a SMI Consultoria, (ii) 
considerar outros dois cenários de taxa de juros, com a 
maior e a menor taxa dos últimos cinco anos, totalizando 
três cenários de taxas e (iii) considerar uma liquidez de 
30% na carteira e excluir os quatro ativos estressados 
(Piatã Previdenciário Crédito Privado, Security 
Referenciado Crédito Privado, Sculptor Crédito Privado 
Multimercado e Reag FII Multi Ativos Imobiliários) para que 
se tenha um cenário mais conservador. Perguntou quando 
a SMI Consultoria entregaria o novo estudo e EDUARDO 
BARÃO respondeu que entregaria em uma semana. 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 / PRESIDENTE/MEMBRO 

TITULAR

MILENA TAVARES DO SACRAMENTO
MEMBRO TITULAR

DIEGO RODRIGUES MAGALHÃES
MEMBRO TITULAR

DIEGO DA SILVA DE SOUZA
MEMBRO SUPLENTE

ACÁCIA CHAVES REIS
TESOUREIRA
CONVIDADA

ISIS LOBO DE SOUZA
ASSESSORA ESPECIAL I

CONVIDADA

ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA
CHEFE DE GABINETE

CONVIDADA

FRANCISCA NAIANA AGUIAR MOREIRA
SECRETÁRIA

ATA DA 43ª REUNIÃO EXTRAÓRDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2022

       
    

       Realizada em 11/10/2022
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

Secretária: 
Francisca Naiana Aguiar Moreira
Pauta da Reunião 
I. Credenciamentos de Instituições financeiras e fundos de 
investimentos;
II. O que ocorrer.
Anexo
Planilha sobre o credenciamento.

Reunião
Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte 
e dois, às 11h00min, atendendo às determinações da Lei 
C o m p l e m e n t a r  n º  1 6 4 4 / 2 0 2 0 ,  r e u n i r a m - s e  
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 
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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 e ACÁCIA CHAVES REIS, tesoureira. 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 e falou que a pauta da reunião é 
o credenciamento de Gestor, Administrador, Custodiante e 
Fundos de Investimentos. Iniciou a apresentação com as 
instituições financeiras, que tem como GESTOR o XP 
ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. (CNPJ 
37.918.829/0001-88) e tem como ADMINSTRADOR e 
CUSTODIANTE o BNP PARIBAS BRASIL S.A. (CNPJ 
01.522.368/0001-82). Disse que todos atendem ao 
previsto nos 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 que, também, já estão aptos a 
serem credenciados: o SYSTEMATICA BLUE TREND 
ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC 
MULTIMERCADO (CNPJ/MF N° 39.723.347/0001-06), 
N E U B E R G E R  B E R M A N  U S  M U LT I  C A P  
OPPORTUNITIES ADVISORY FIM IE (CNPJ/MF N° 
20.485.402/0001-30), XP MS FIC FIA GLOBAL 
OPPORTUNIT IES ADVISORY (CNPJ/MF N°  
33.913.562/0001-85) e XP AXA FIC FIA FRAMLINGTON 
DIGITAL ECN ADVISORY IE (CNPJ/MF N° 
35.002.482/0001-01).  Ressaltou que todas as 
informações sobre os Fundos e as Instituições Financeiras 
constam na planilha que vai em anexo à ata e que eles já 
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 e as instituições financeiras, 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 11/10/2022 a 
11/10/2024. E nada mais havendo passível de registro, o 
Presidente do Comitê de Investimentos e gestor de 
recursos do ISSM, 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 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

FRANCISCA NAIANA AGUIAR MOREIRA
SECRETÁRIA

ATA DA 44ª REUNIÃO EXTRAÓRDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2022

       
    Realizada em 14/10/2022
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

Secretária: 
Francisca Naiana Aguiar Moreira
Pauta da Reunião 
I. Credenciamentos de Instituições financeiras e fundos de 
investimentos do Itaú;
II. O que ocorrer.
Anexo
Planilha sobre o credenciamento.

Reunião
Aos quatorze dias do mês de outubro 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 
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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 e ACÁCIA CHAVES REIS, tesoureira. 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 do Itaú; 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 e falou que a pauta da reunião é 
o credenciamento de Administrador, Gestor, Distribuidor, 
Custodiante e Fundos de Investimentos. Iniciou a 
apresentação com as instituições financeiras, que tem 
como ADMINISTRADOR o ITAÚ UNIBANCO S/A (CNPJ 
60.701.190/0001-04), como GESTOR o ITAU UNIBANCO 
ASSET MANAGEMENT LTDA (CNPJ 40.430.971/0001-
96) e ITAÚ UNIBANCO S/A (CNPJ 60.701.190/0001-04) e 
como DISTRIBUIDOR e CUSTODIANTE o ITAÚ 
UNIBANCO S/A (CNPJ 60.701.190/0001-04). Ressaltou 
que todas as instituições atendem ao disposto nos art. 21, 
§ 2º ou 8º, incisos I e II da Resolução CMN nº 4963/2021 e 
estão aptos a serem credenciados. Continuamente, 
passou à apresentação dos Fundos de investimento que, 
também, já estão aptos a serem credenciados: ITAÚ 
INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 
DE INVESTIMENTO (CNPJ/MF N° 21.838.150/0001-49), 
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 
INVESTIMENTO (CNPJ/MF N° 06.175.696/0001-73), 
ITAÚ IDKA 2 IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 
( C N P J / M F  N °  3 2 . 9 2 2 . 0 8 6 / 0 0 0 1 - 0 4 ) ,  I TA Ú  
INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE 
INVESTIMENTO
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (CNPJ/MF 
N° 10.474.513/0001-98), ITAÚ RENDA FIXA IMA-B5+ 
ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 
FUNDOS DE INVESTIMENTO (CNPJ/MF N° 
14.437.684/0001-06) enquadrados no art. 7º, I, b da 
Resolução CMN nº 4963/2021; ITAÚ BDR NÍVEL 1 
AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 
FUNDOS DE INVESTIMENTO (CNPJ/MF N° 
37.306.507/0001-88) enquadrado no art. 9º, III da 
Resolução CMN nº 4963/2021; ITAÚ AÇÕES DUNAMIS 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 
DE INVESTIMENTO (CNPJ/MF N° 24.571.992/0001-75), 
ITAÚ OLIPO FIC FIA (CNPJ/MF N° 32.246.546/0001-13) 
e ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 
INVESTIMENTO (CNPJ/MF N° 36.347.815/0001-99), 
enquadrados no art. 8º, I da Resolução CMN nº 
4963/2021; ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA 
REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO 
(CNPJ/MF N° 00.832.435/0001-00), Itaú Institucional 
Global Dinâmico RF LP FIC (CNPJ/MF N° 
32.972.942/0001-28), ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 
DE INVESTIMENTO (CNPJ/MF N° 05.073.656/0001-58), 

Itaú Institucional IPCA Action Renda Fixa LP FIC 
( C N P J / M F  N °  4 1 . 2 0 0 . 2 7 7 / 0 0 0 1 - 4 5 ) ,  I TA Ú  
INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO 
PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 
FUNDOS DE INVESTIMENTO (CNPJ/MF N° 
40.635.061/0001-40), enquadrados no art. 7º, III, a da da 
Resolução CMN nº 4963/2021; ITAÚ PRIVATE 
MULTIMERCADO S&P 500 BRL FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 
INVESTIMENTO (CNPJ/MF N° 26.269.692/0001-61) 
enquadrado no art. 10º, I da Resolução CMN nº 4963/2021 
e ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO 
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (CNPJ/MF 
N° 31.217.153/0001-19) enquadrado no art. 9º, II da 
Resolução CMN nº 4963/2021. Ressaltou que todas as 
informações sobre os Fundos e as Instituições Financeiras 
constam na planilha que vai em anexo à ata e que eles já 
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 e as instituições financeiras, 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 14/10/2022 a 
14/10/2024. E nada mais havendo passível de registro, o 
Presidente do Comitê de Investimentos e gestor de 
recursos do ISSM, 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 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

FRANCISCA NAIANA AGUIAR MOREIRA
SECRETÁRIA
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DESPACHO Nº 52/2022

Considerando a inexistência dos requisitos legais 

previstos na Lei Municipal 1644/2020 e embasado no 

Parecer do Jurídico do ISSM nº 118 de 17 outubro de 2022, 

INDEFIRO o pedido de habilitação de Pensão Por Morte, 

formulado pela requerente SUIANA PITA DO 

NASCIMENTO, através do processo Administrativo nº 

00163.07.10.372.2022.

Camaçari-BA, 20 de outubro de 2022.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

DESPACHO Nº 53/2022

Considerando a inexistência dos requisitos legais previstos 

na Lei Municipal 1644/2020 e embasado no Parecer do 

Jurídico do ISSM nº 120 de 18 outubro de 2022, INDEFIRO 

o pedido de habilitação de Pensão Por Morte, formulado 

pela requerente ANA CLÁUDIA DE JESUS COELHO, 

a t r a v é s  d o  p r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  

00162.07.10.372.2022.

Camaçari-BA, 21 de outubro de 2022.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

DESPACHO Nº 54/2022

Em conformidade com a Legislação Federal, artigo 6º, XIV 
da Lei 7713/1998 alterada pela Lei nº 8.541/1992, DEFIRO 
o pedido de Isenção de Imposto de Renda embasado no 
Parecer do Jurídico nº 121/2022/ISSM, da segurada ANA 
MARIA ROCHA, através do processo Administrativo nº 
00155.07.10.377.2022.

Camaçari-BA, 21 de outubro de 2022.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

DESPACHO Nº 55/2022

Em conformidade com a Legislação Federal, artigo 6º, XIV 

da Lei 7713/1998 alterada pela Lei nº 8.541/1992, DEFIRO 

o pedido de Isenção de Imposto de Renda com base no art. 

150, § 6º da CF/1988, e por falta de previsão legal 

embasado no Parecer do Jurídico nº 116/2022/ISSM, 

INDEFIRO o pedido de isenção de contribuição 

previdenciária do segurado JOSÉ CARLOS CONCEIÇÃO 

CARMO, através do processo Administrativo nº 

00159.07.10.377.2022

Camaçari-BA, 21 de outubro de 2022.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 009/2018 – 

PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR; 

CONTRATADA: HAPVIDA ASSITÊNCIA MEDICA S.A.. 

OBJETO: Prorrogação do prazo contratual por mais 12 

(doze) meses, contados a partir de 01 de novembro de 

2022, nos termos da Cláusula Sétima do Contrato Base, 

consoante Artigo 57, inciso II da Lei Federal n° 8666/93. 

VALOR GLOBAL PROPORCIONAL: R$ 95.328,69 

(noventa e cinco mil trezentos e vinte e oito reais e sessenta 

e nove centavos). Assinatura: 18/10/2022. ANTÔNIO 

ALDENE MOTA DE ALMEIDA - DIRETOR PRESIDENTE.

EXTRATO DE DISPENSA DE 

LICITAÇÃO DA LIMPEC

TERMO DE DISPENSA Nº 014/2022; CONTRATADA: 
CAMAÇARI ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇOS 
EIRELI. OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para a prestação dos serviços continuados de manutenção 
preventiva e corretiva de ar condicionado, instalados no 
prédio da LIMPEC, refeitório e aterro sanitário, incluindo os 
materiais e equipamentos necessários à manutenção, 
respeitando os quantitativos máximos existentes na 
planilha de estimativa de custo no termo de referência. 
VALOR GLOBAL: R$ 37.053,46 (trinta e sete mil 
cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos). 
Fundamentada no Art. 29, inciso II da Lei Federal nº 
13.303/2016. Data da RATIFICAÇÃO: 18/10/2022. 
ANTÔNIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA – DIRETOR 
PRESIDENTE.
     

EXTRATO DE CONTRATO DA LIMPEC

CONTRATO Nº 0018/2022. CONTRATADA: CAMAÇARI 
ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI. TERMO 
DE DISPENSA Nº. 014/2022. OBJETO: Contratação de 
empresa especializada para a prestação dos serviços 
continuados de manutenção preventiva e corretiva de ar 
condicionado, instalados no prédio da LIMPEC, refeitório e 
aterro sanitário, incluindo os materiais e equipamentos 
necessários à manutenção, respeitando os quantitativos 
máximos existentes na planilha de estimativa de custo no 
termo de referência. VALOR GLOBAL: R$ 37.053,46 
(trinta e sete mil cinquenta e três reais e quarenta e seis 
centavos).  Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
2008; Elemento de Despesa: 33.90.39.99/ 33.90.30.99; 
Fonte de Recurso: 17990000. ASSINATURA: 18/10/2022 – 
ANTÔNIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA – DIRETOR 
PRESIDENTE.
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