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PORTARIA Nº /1110 2022
 DE 03 DE OUTUBRO DE 2022

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

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
n o s  a u t o s  d o  P r oc es s o  Ad m in i s t r a t i v o  n º  
00516.11.02.904.2022,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) MARCUS VINICIUS 

FACHINI LOPES, matricula nº , lotado (a) na 8683

Secretaria da Educação - SEDUC, ocupante de cargo de 

provimento efetivo/estatutário de  dePROFESSOR  NÍVEL 

I II NÍVEL  para , com data retroativa a 11 DE MARÇO DE 
2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 03 DE OUTUBRO 
DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

                                    
PORTARIA Nº /1111 2022

 DE 03 DE OUTUBRO DE 2022

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

                               
PORTARIA Nº /1108 2022

 DE 03 DE OUTUBRO DE 2022

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

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão do benefício conforme 
comprovação nos autos do Processo Administrativo 
nº ,00509.11.02.904.2022

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) LUIS CLAUDIO 
DAMIAO COSTA DOS SANTOS, matricula nº  
831273 Secretaria da Educação - , lotado (a) na 
SEDUC, ocupante de cargo de provimento 
efetivo/estatutário de de para PROFESSOR I  NÍVEL  
NÍVEL  II, com data retroativa a 11 DE MARÇO DE 
2022.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D A  
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM .03 DE OUTUBRO DE 2022

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 
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de abril de 2009, que regulamenta a promoção funcional 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 oc es s o  Ad m in i s t r a t i v o  n º  
00536.11.02.904.2022,

RESOLVE

PROMOVER  o (a) servidor (a) ,ROQUIDIA DA CRUZ

matricula nº , lotado (a) na  831363 Secretaria da Educação 
- SEDUC, ocupante de cargo de provimento 

efetivo/estatutário de de para    NÍVEL  PROFESSOR I

NÍVEL  II, com data retroativa  a  .14 DE MARÇO DE 2022

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 03 DE OUTUBRO 
DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

               
                     

PORTARIA Nº /1112 2022
 DE 03 DE OUTUBRO DE 2022

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

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação nos 
autos do Processo Administrativo nº ,00544.11.02.904.2022

RESOLVE

PROMOVER  o (a) servidor (a) ,ADELMO SANTOS BRITO
matricula nº , lotado (a) na 60957 Secretaria da Educação - 
SED UC,  o cup an t e  d e  c a rg o  de  p ro v i men to  
efetivo/estatutário de de para    NÍVEL  NÍVEL PROFESSOR II
III, com data retroativa a  . 15 DE MARÇO DE 2022

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 03 DE OUTUBRO DE 
2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

                                    

PORTARIA Nº /1113 2022
 DE 03 DE OUTUBRO DE 2022

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

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
n o s  a u t o s  d o  P r oc es s o  Ad m in i s t r a t i v o  n º  
00550.11.02.904.2022,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) EVANDRO VILAS BOAS 

COELHO, matricula nº , lotado (a) na  62810 Secretaria da 
Educação - SEDUC, ocupante de cargo de provimento 

efetivo/estatutário de de para PROFESSOR II  NÍVEL  

NÍVEL  III, com data retroativa a  .15 DE MARÇO DE 2022

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 03 DE OUTUBRO 
DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

 
                                   

PORTARIA Nº /1114 2022
 DE 03 DE OUTUBRO DE 2022

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

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
n o s  a u t o s  d o  P r oc es s o  Ad m in i s t r a t i v o  n º  
00552.11.02.904.2022,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) MARCOS CLEBER 

FARIAS ARAUJO, matricula nº , lotado (a) na  830185
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Secretaria da Educação - SEDUC, ocupante de cargo de 

provimento efetivo/estatutário de de   NÍVEL PROFESSOR

I II NÍVEL  para , com data retroativa a 15 DE MARÇO DE 
2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 03 DE OUTUBRO 
DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

                                  

PORTARIA Nº /1115 2022
 DE 03 DE OUTUBRO DE 2022

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

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
n o s  a u t o s  d o  P r oc es s o  Ad m in i s t r a t i v o  n º  
00567.11.02.904.2022,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) ADILIO BARBOSA DE 

JESUS, matricula nº , lotado (a) na  64075 Secretaria da 
Educação - SEDUC, ocupante de cargo de provimento 

efetivo/estatutário de  de para PROFESSOR I  NÍVEL  

NÍVEL  II, com data retroativa a  .16 DE MARÇO DE 2022

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 03 DE OUTUBRO 
DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

PORTARIA Nº /1118 2022
 DE 03 DE OUTUBRO DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

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

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
n o s  a u t o s  d o  P r oc es s o  Ad m in i s t r a t i v o  n º  
00577.11.02.904.2022,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) CAMILA MATOS DOS 

REIS ALVES, matricula nº , lotado (a) na  62437 Secretaria 
da Educação - SEDUC, ocupante do cargo de provimento 

efetivo/estatutário de de   PROFESSOR NIVEL ESPECIAL 

I I, NÍVEL  para , com data retroativa a 16 DE MARÇO DE 
2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 03 DE OUTUBRO 
DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

PORTARIA Nº /1131 2022
 DE 03 DE OUTUBRO DE 2022

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

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
n o s  a u t o s  d o  P r oc es s o  Ad m in i s t r a t i v o  n º  
00741.11.02.904.2022,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) PATRICIA SOUZA DE 

JESUS, matricula nº , lotado (a) na  9003 Secretaria da 
Educação - SEDUC, ocupante de cargo de provimento 

efetivo/estatutário de de para PROFESSOR  NÍVEL  NÍVEL I

II, com data retroativa a . 30 DE MARÇO DE 2022

CAMAÇARI
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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 oc es s o  Ad m in i s t r a t i v o  n º  
00694.11.02.923.2022,

RESOLVE

CONCEDER o (a) servidor (a) JOANICE GOUVEIA 

SANTOS, matricula nº , ocupante do cargo de  8001

provimento efetivo/estatutário de , PROFESSOR NIVEL II
lotado (a) na Secretaria da Educação – SEDUC a 
Gra t i f i cação de  Es t ímu lo  à  Qua l i f i cação  e  
Aperfeiçoamento Profissional, incidente sobre o salário 

base no equivalente a  %, a partir de  3 29 de março de 
2022.                                                                                                  

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 07 DE NOVEMBRO 
DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº /1568 2022
 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022

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

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
n o s  a u t o s  d o  P r oc es s o  Ad m in i s t r a t i v o  n º  
00677.11.02.923.2022,

RESOLVE

CONCEDER o (a) servidor (a) JOSENILDA PINTO 

MESQUITA, matricula nº , ocupante do cargo de  830193

provimento efetivo/estatutário de , PROFESSOR NIVEL IV
lotado (a) na Secretaria da Educação – SEDUC a 
Gra t i f i cação de  Es t ímu lo  à  Qua l i f i cação  e  
Aperfeiçoamento Profissional, incidente sobre o salário 

base no equivalente a  %, a partir de  3 25 de março de 
2022.                                                                                                  

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 07 DE NOVEMBRO 
DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 03 DE OUTUBRO 
DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

                                    
PORTARIA Nº /1566 2022

 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022

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

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
n o s  a u t o s  d o  P r oc es s o  Ad m in i s t r a t i v o  n º  
00683.11.02.923.2022,

RESOLVE

CONCEDER o (a) servidor (a) ANA FRANCISCA DOS 

SANTOS FIGUEIREDO, matricula nº , ocupante do  63978

cargo de provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR 
NIVEL II, lotado (a) na  Secretaria da Educação – SEDUC 
a Grati ficação de Estímulo à Qualif icação e 
Aperfeiçoamento Profissional, incidente sobre o salário 

base no equivalente a  %, a partir de  3 28 de março de 
2022.                                                                                                                                                                                                     

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 07 DE NOVEMBRO 
DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

                                    
PORTARIA Nº /1567 2022

 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 
1370/2015 de 17 de março de 2015 e Lei Municipal nº 
1374/2015 de 17 de abril de 2015, que estabelece as 
condições e critérios para Gratificação de Estímulo à 
Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional dos 
Servidores do Magistério e,
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PORTARIA Nº /1569 2022
 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022

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

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
n o s  a u t o s  d o  P r oc es s o  Ad m in i s t r a t i v o  n º  
00623.11.02.923.2022,

RESOLVE

CONCEDER o (a) servidor (a) JOSEFA JOSENEIDE DA 

SILVA, matricula nº , ocupante do cargo de  7991

provimento efetivo/estatutário de , PROFESSOR NIVEL II
lotado (a) na Secretaria da Educação – SEDUC a 
Gra t i f i cação de  Es t ímu lo  à  Qua l i f i cação  e  
Aperfeiçoamento Profissional, incidente sobre o salário 

base no equivalente a  %, a partir de .                                                                                                                                                               3 18 de março de 2022

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 07 DE NOVEMBRO 
DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

REPUBLICA  POR INCORREÇÃODO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022

A Secretaria da Fazenda do Município de Camaçari, Estado 

da Bahia, por intermédio da Coordenadoria de Tributação 

Imobiliária – CTI, por resultarem infrutíferas as tentativas de 

notificação de forma pessoal, vem, por meio deste Edital, 

NOTIFICAR o(s) Sujeito(s) Passivo(s) abaixo relacionado(s), 

para que tome ciência dos atos abaixo especificados:

1) Apresentar perante a Secretaria da Fazenda do Município 

de Camaçari – SEFAZ, os documentos de Propriedade ou de 

Posse do imóvel (escritura/certidão de ônus/contrato de 

compra e venda) correspondente a inscrição imobiliária 

discriminada na tabela abaixo; bem como a cópia dos 

documentos pessoais e do comprovante de residência;

2) Manifestar-se sobre o requerimento contido no Processo 

Administrativo nº 05760/2022, protocolado na data de 

11/08/2022, onde o autor se apresenta como proprietário e 

possuidor do imóvel cuja inscrição esta listada no quadro 

adiante;

3) Realizar a regularidade tributária dos créditos incidentes 

sobre o bem.

O contribuinte terá um prazo de 30 dias corridos, a partir da 

data de publicação desse edital, para comparecer na 

Secretaria da Fazenda do Município de Camaçari-Ba 

Coordenadoria de Tributação Imobiliária, situada à Rua 

Francisco Drumond, S/N, Centro Administrativo – Camaçari-

Ba, munido dos documentos referenciados acima, para obter 

cópia do processo e adotar as medidas pertinentes.

Camaçari-BA, 09 de novembro de 2022.

MARIA DE FÁTIMA DA SILVA RIBEIRO

GERENTE

COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO IMOBILIÁRIA

MATRÍCULA 62555

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO 

 PORTARIA N°114/2022
DE 20 DE JUNHO DE 2022

D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d o  
remembramento de 02 (duas) áreas 
designadas como áreas remanescentes 
da porção do Lote 03, situado no lugar 
denominado Sucupió, no Distrito de 
Abrantes do Município de Camaçari, 
medindo 944,18 m² e 1.000,00m² 
respectivamente, que serão unificadas 
para criação de um novo lote identificado 
como Lote 3A com área de 1.944,18m², na 
forma que indica:

Diário Oficial do
MUNICÍPIO CAMAÇARI

Atos do Poder Executivo
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A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo Decreto Municipal de 02 de janeiro de 2021 
e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 
nº 00630.22.09.836.2022, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE

Art. 1° - Aprovar o remembramento de 02 (duas) áreas 
designadas como áreas remanescentes da porção do Lote 
03, situado no lugar denominado Sucupió, no Distrito de 
Abrantes do Município de Camaçari, medindo  944,18m² e 
1.000,00m² respectivamente, registradas no Cartório de 
Registro de Imóveis do 1º Oficio sob matrícula de n°s 
53.886 e 46.435 respectivamente e inscritos no Cadastro 
Imobiliário Municipal sob n°s 2016076 e 2024636  
respectivamente, totalizando uma área de 1.944,18m².

Parágrafo único – As áreas ora remembradas são de 
propriedade da Empresa Arquise Desenvolvimento 
Imobiliário Ltda - EPP, pessoa jurídica de direito privado 
inscrita no CNPJ sob nº 28.694.270/0001-69, com sede na 
Rua Eraldo Barbosa, 25, Quadra D, Lote PT/19, 
Pitangueiras, Lauro de Freitas, Ba, representada pelos 
sócios Marcelo Macedo Silva, engenheiro mecânico, CPF 
nº 348.840.096-49, RG nº 08.016.671-78 SSP/Ba e Suely 
Moreira Lopes Silva, corretora de imóveis, CPF nº 
443.936.365-20, RG nº 02.237.636-40 SSP/Ba.

Art. 2° - A situação atual das áreas a serem remembradas 
estão assim descritas:

ÁREA REMANESCENTE DA PORÇÃO DO LOTE 03 
(Mat. 53.886)

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice , de V01A
coordenadas  m. e  m., N 8.579.698,638 E 578.472,166
situado no limite com , deste, RUA DO PESQUE E PAGUE
segue com azimute de 136°10'07" e distância de 15,20 m., 
confrontando neste trecho com RUA DO PESQUE E 
PAGUE V01 N  até o vértice , de coordenadas 
8.579.686,998 E 578.483,342 .;  m. e  m deste, segue com 
azimute de 215°50'25" e distância de 58,50 m., 
c o n f r o n t a n d o  n e s t e  t r e c h o  c o m  A R Q U I S E  
D E S E N V O LV I M E N T O  I M O B I L I A R I O  LT D A ,  
MATRICULA- 46.435 e INSC. MUNICIPAL 0002024636 
(FRAÇÃO 02 DO LOTE 03) V04 até o vértice , de 
coordenadas  m. e  mN 8.579.639,546 E 578.449,068 .; 
deste, segue com azimute de 316°09'43" e distância de 
15,20 m., confrontando neste trecho com RESIDENCIAL 
VILA FLORENÇA V04A N  até o vértice , de coordenadas 
8.579.651,200 E 578.437,902 .;  m. e  m deste, segue com 
azimute de 35°50'53" e distância de 58,50 m., 
confrontando neste trecho com RESIDENCIAL DO 
BOSQUE MATRICULA 24.094 V01A, até o vértice , de 
coordenadas  m. e  m  N 8.579.698,638 E 578.472,166 .;
ponto inicial da descrição deste perímetro, fechando um 
polígono com área de 944,18 m² e perímetro de 147,40 m. 
Todas as coordenadas aqui descritas estão geo-

referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao , tendo como Meridiano Central 39 WGr
o Datum o SIRGAS 2000  Todos os azimutes e distâncias, .
áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção 
UTM.

ÁREA REMANESCENTE DA PORÇÃO DO LOTE 03 
(Mat. 46.435)

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice , de V01
coordenadas  m. e  m., N 8.579.686,998 E 578.483,342
situado no limite com , deste, RUA DO PESQUE E PAGUE
segue com azimute de 136°10'07" e distância de 17,10 m., 
confrontando neste trecho com RUA DO PESQUE E 
PAGUE V02 N  até o vértice , de coordenadas 
8.579.674,662 E 578.495,184 .;  m. e  m deste, segue com 
azimute de 215°50'26" e distância de 58,46 m., 
confrontando neste trecho com MICHELE DA ROSA 
NUNES, V03MAT=25.456. até o vértice , de coordenadas 
N 8.579.627,212 E 578.460,911 .;  m. e  m deste, segue com 
azimute de 316°09'46" e distância de 17,10 m., 
confrontando neste trecho com RESIDENCIAL VILA 
FLORENÇA V04 N  até o vértice , de coordenadas 
8.579.639,546 E 578.449,068 .;  m. e  m deste, segue com 
azimute de 35°50'25" e distância de 58,50 m., 
c o n f r o n t a n d o  n e s t e  t r ec h o  co m  A RQ U I S E  
D E S E N V O LV I M E N T O  I M O B I L I A R I O  LT D A ,  
MATRICULA 46.435 e INSC. MUNICIPAL 0002024636 
(FRAÇÃO 02 DO LOTE 03) V01 até o vértice , de 
coordenadas  m. e  mN 8.579.686,998 E 578.483,342 .; 
Ponto inicial da descrição deste perímetro, fechando um 
polígono com área de 1.000,00 m² e perímetro de 151,16 
m. Todas as coordenadas aqui descritas estão geo-
referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro,  
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao  , tendo como Meridiano Central 39 WGr
o Datum o SIRGAS 2000  Todos os azimutes e distâncias, .
áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção 
UTM.

Art. 3° - A área resultante do remebramento ficará assim 
descrita e caracterizada:

LOTE 3A

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice , de V01A
coordenadas  m. e  m., N 8.579.698,638 E 578.472,166
situado no limite com  RUA DO PESQUE E PAGUE, deste, 
segue com azimute de 136°10'007" e distância de 15,20 
m., confrontando neste trecho com RUA DO PESQUE E 
PAGUE.até o vértice , de coordenadas V01 N 
8.579.686,998 E 578.483,342 .;  m. e  m deste, segue com 
azimute de 136°10'14" e distância de 17,10 m., 
confrontando neste trecho com RUA DO PESQUE E 
PAGUE.até o vértice , de coordenadas V02 N 
8.579.674,662 E 578.495,184 .;  m. e  m deste, segue com 
azimute de 215°50'25" e distância de 58,46 m., 
confrontando neste trecho com MICHELE DA ROSA 
NUNES.até o vértice , de coordenadas V03 N 
8.579.627,212 E 578.460,911 .;  m. e  m deste, segue com 
azimute de 316°09'46" e distância de 17,10 m., 
confrontando neste trecho com RESIDENCIAL VILA 
FLORENÇA. Até o vértice , de coordenadas V04 N 
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8.579.639,546 E 578.449,068 .;  m. e  m deste, segue com  
azimute de 316°09'46" e distância de 15,20 m., 
confrontando neste trecho com RESIDENCIAL VILA 
FLORENÇA.até o vértice , de coordenadas V04A N 
8.579.651,200 E 578.437,902 .;  m. e  m deste, segue com  
azimute de 35°50'53" e distância de 58,500 m., 
confrontando neste trecho com RESIDENCIAL DO 
BOSQUE até o vértice , de coordenadas V01A N 
8.579.698,638 E 578.472,166 .; m. e  m  ponto inicial da 
descrição deste perímetro, fechando um polígono com 
área de 1.944,18 m² e perímetro de 183,58 m. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão geo-referenciadas ao 
Sis tema Geodésico Brasi le i ro,  encont ram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central 39 WGr, tendo como o Datum o 
SIRGAS 2000  Todos os azimutes e distâncias, áreas e .
perímetros foram calculados no plano de projeção UTM. 

Art. 4º – As informações constantes nos memoriais 
descritivos apresentados são de responsabilidade técnica 
da Engenheira Civil Carine Nunes da Silva Reis, sob 
Registro RNP: 0504425528, nos termos da ART de n° BA 
20220085372.

Art. 5º - A aprovação da Portaria não implica na 
regularização das construções existentes no referido 
imóvel.

Art. 6° - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e oitenta) 
dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob pena de 
caducidade prevista em Lei.

Art. 7° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições onstantes na 
Portaria nº 114/2022, publicada no Diário Oficial nº 1946 de 
12 de Julho de 2022.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 20 DE JUNHO DE 2022.

AGDA SILVA COSTA
DIRETORA DE URBANISMO

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO 

PORTARIA N° 132/2022
DE 05 DE JULHO DE 2022

D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d o  
Remembramento de 02 (dois) lotes 
denominados como lote 06 e lote 07 da 
Quadra F1, integrantes do Loteamento 
“TERRAS ALPHAVILLE CAMAÇARI FASE 
2”, situado na Estrada da Cascalheira - BA 
522, KM 0, neste Município de Camaçari, 
sendo o lote 06 com área de 320,02 m² e o 
lote 07 com área de 346,15 m², resultando em 

uma área total de 666,17 m², na forma que 
indica:

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo Decreto Municipal de 02 de janeiro de 2021 
e tendo em vista o que consta nos Processos 
Administrativos nº 00179.22.09.836.2022, assim como as 
demais disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE

Art. 1° - Aprovar Remembramento de 02 (dois) lotes 06 e 
07, integrantes do Loteamento “TERRAS ALPHAVILLE 
CAMAÇARI FASE 2”, situado Estrada da Cascalheira - BA 
522, KM 0, Estrada da Cascalheira - BA 522, KM 0, neste 
Município de Camaçari, sob. Matrículas de nº 20.076 e 
20.077 e  Inscrições  Municipais sob. n° 2014967 e 
2014963, respectivamente.
Parágrafo único – A área ora remembrada é de 
propriedade do Sr. JERFFESON BRANDÃO LEONE, 
portador de Carteira Nacional de Habilitação de nº 
06985856784 DETRAN/BA , inscrito no CPF/MF de nº 
025.694.065-70.

Art. 2° - A situação atual das áreas estão assim descritas:

LOTE 06

I n i c i a - s e  n o  v é r t i c e  d e n o m i n a d o  V 0 2  
(N=8.593.272,10;E=575.669,83), em limites com a Rua 
Pata-de-Vaca-Branca, daí segue com azimute e distância 
de 356°46'32" - 13,96m, confrontando-se com a Rua Pata-
d e  V a c a - B r a n c a ,  a t é  o  v é r t i c e  V 0 3  
(N=8.593.286,04;E=575.669,04), daí segue com azimute 
e distância de 89°28'47" - 25,00m, confrontando com o 
L o t e  0 5 ,  a t é  o  v é r t i c e  V 0 4  
(N=8.593.286,26;E=575.694,04), daí segue com azimute 
e distância de 177°56'24" - 6,61m, confrontando com o 
Lote 19 até o vértice V05 (N=8.593.279,66;E=575.694,28), 
daí segue com azimute e distância de 175°14'09" - 5,00m, 
confrontando com o Lote 18 até o vértice V06 
(N=8.593.274,68;E=575.694,69), daí segue com azimute 
e distância de 264°04'18" - 25,00m confrontando com o 
Lote 07, até o início desta descrição, no vértice V02, 
fechando um polígono com área de 320,02 m² e perímetro 
de 75,58 m. Todas as coordenadas aqui descritas estão 
geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao  , tendo Meridiano Central 39° WGr
como o Datum o  . Todos os azimutes e SIRGAS2000
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano 
de projeção UTM.

LOTE  07

I n i c i a - s e  n o  v é r t i c e  d e n o m i n a d o  V 0 1  
(N=8.593.257,18;E=575.672,15), em limites com Rua 
Pata-de-Vaca-Branca, daí segue com azimute e distância 
de 351°08'54" - 15,10m confrontando com a Rua Pata-de-
V a c a - B r a n c a ,  a t é  o  v é r t i c e  V 0 2  
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(N=8.593.272,10;E=575.669,83), daí segue com azimute 
e distância de 84°04'18" - 25,00m confrontando com o Lote 
06 até o vértice V06 (N=8.593.274,68;E=575.694,69), daí 
segue com azimute e distância de 172°01'07" - 8,81m 
confrontando com o Lote 18  até o vértice V07 
(N=8.593.265,95;E=575.695,92), daí segue com azimute 
e distância de 169°05'44" - 3,74m confrontando com o Lote 
17 até o vértice V08 (N=8.593.262,28;E=575.696,62), daí 
segue com azimute e distância de 258°13'31" - 25,00m 
confrontando com o Lote 08 até o início desta descrição, no 
vértice V01, fechando um polígono com área de 346,15 m², 
e perímetro de 77,65 m. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao tendo Meridiano Central nº 39 WGr, 
como Datum o . Todos os azimutes e SIRGAS2000
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de 
projeção UTM.

Art. 3° - A área resultante do Remembramento ficará 
assim descritas:

ÁREA  UNIFICADA

I n i c i a - s e  n o  v é r t i c e  d e n o m i n a d o  V 0 1  
(N=8.593.257,18;E=575.672,15), em limites com a Rua 
Pata-de-Vaca-Branca, daí segue com azimute e distância 
de 351°08'54" - 15,10m confrontando com a Rua Pata-de-
V a c a - B r a n c a  a t é  o  v é r t i c e  V 0 2  
(N=8.593.272,10;E=575.669,83), daí segue com azimute 
e distância de 356°46'32" - 13,96m confrontando com a 
Rua Pata-de-Vaca-Branca até o vért ice V03 
(N=8.593.286,04;E=575.669,04), daí segue com azimute 
e distância de 89°28'47" - 25,00m confrontando com o Lote 
05 até o vértice V04 (N=8.593.286,26;E=575.694,04), daí 
segue com azimute e distância de 177°56'24" - 6,61m 
confrontando com o Lote 19, até o vértice V05 
(N=8.593.279,66;E=575.694,28), daí segue com azimute 
e distância de 175°14'09" - 5,00m confrontando com o Lote 
18 até o vértice V06 (N=8.593.274,68;E=575.694,69), daí 
segue com azimute e distância de 172°01'07" - 8,81m 
confrontando com o Lote 18 até o vértice V07 
(N=8.593.265,95;E=575.695,92),  daí segue com azimute 
e distância de 169°05'44" - 3,74m confrontando com o Lote 
17 até o vértice V08 (N=8.593.262,28;E=575.696,62), daí 
segue com azimute e distância de 258°13'31" - 25,00m 
confrontando com o Lote 08 até o início desta descrição, no 
vértice V01, fechando um polígono com área de 666,17 m²,  
e perímetro de 103,23 m. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao tendo Meridiano Central nº 39 WGr, 
como Datum o . Todos os azimutes e SIRGAS2000
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de 
projeção UTM.
Art. 4º – As informações constantes nos memoriais 
descritivos apresentados são de responsabilidade técnica 
do Engenheiro Everson Santos da Rocha, sob. Registro de 
n°92511/D BA, nos termos da ART de n° BA20220112818.
Art. 5° - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e oitenta) 
dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob pena de 
caducidade prevista em Lei.
Art. 6° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições constantes na 
Portaria nº 132/2022, publicada no Diário Oficial nº 1954 
de 22 de Julho de 2022.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 05 DE JULHO DE 2022.

AGDA SILVA COSTA
DIRETORA DE URBANISMO

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA N° 064/2022
DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 

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

RESOLVE

Designar a servidora Sandra Cristina Cerqueira 
Reis, Engenheira Civil, cadastro 832904, CREA 
22722, CPF 431.810.905-49, para fiscalizar a 
execução dos serviços de engenharia na manutenção, 
requalificação e adequação de campos de futebol/vôlei 
e vestiários no Município de Camaçari – Bahia, 
conforme contrato 0380/2022. 

Publique-se e cumpra-se.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D A  
INFRAESTRUTURA, EM 01 DE NOVEMBRO DE  
2022.

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente Ordem de Serviço autorizamos a 
Empresa  CNPJ ALFA CONSTRUÇÕES EIRELI,
35.285.646/0001-47 a iniciar a execução dos serviços 
de engenharia na manutenção, requalificação e 
adequação de campos de futebol/vôlei e vestiários no 
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SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Nº do Processo Administrativo  00084.11.07.611.2022 
N° do Edital de Licitação Concorrência nº 014/2022 
Data da Proposta 16/08/22 
Nº do Contrato 0380/2022 

Objeto  
Execução dos serviços de engenharia na manutenção, 
requalificação e adequação de campos de futebol/vôlei e 
vestiários no Município de Camaçari – Bahia. 

Data de Assinatura  25 de outubro de 2022 
Valor inicial do contrato R$ 12.877.059,22 

Vigência do Contrato 14 (quatorze) meses contados a partir da assinatura do 
contrato. 

Prazo de Execução 12 (doze) meses contados a partir da emissão da Ordem 
de Serviço. 

Preposto da Contratada junto a Secretaria Manuelle dos Santos Pires 
CPF 035.197.005-30 

Engenheiro responsável pela Contratada Bianca Reale dos Santos Silva 
CREA 052002085-5  
CPF 057.087.275-86 

Empenho 1885 e 1887 
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Município de Camaçari - Bahia, conforme contrato 
0380/2022. 

Fica designada, na função de Fiscal da Obra, a servidora 
Sandra Cristina Cerqueira Reis, Engenheira Civil, cadastro 
832904, 22722, CPF 431.810.905-49 CREA , 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, 01 de novembro de 2022

Ciente                                                               

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

MANUELLE DOS SANTOS PIRES
ALFA CONSTRUÇÕES EIRELI

CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA SIMPLIFICADA

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de 
Direito Público interno, com sede na Rua Francisco 
Drummond, Centro Administrativo, Camaçari, Bahia, 
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob 
nº.14.109.763/0001-80, autorizado pelo inciso XXI, art. 
94, da Lei Orgânica Municipal Revisada, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal ANTÔNIO 
ELINALDO ARAUJO DA SILVA e pela Secretária da 
Habitação , conforme VIVIAN ANGELIM FERREIRA
competência delegada pelo Decreto Municipal de 2 de 
janeiro de 2021 e nº 7547/2021, concluído o processo 
administrativo n. 00030.20.01.955.2022 referente a 
Regularização meramente Titulatória, localizado, Bairro  
do Gravatá, Distrito da sede, nesta cidade, conforme 
consta no planta e memorial descritivo aprovados. 
 
Certifica que foi publicado no diário oficial do Município 
nº 1872, 21 de março de 2022, o edital de notificação nº 
03/2022 nos moldes do artigo 5° do artigo 31 da Lei 

Federal n. 13.465/2017, com prazo de trinta (30) dias, e 
não houve qualquer impugnação. 

Certifica que a presente certidão se trata de Reurb de 
Interesse Específico (Reurb-E), nos moldes do inciso I do 
artigo 13 da Lei Federal n. 13.465/2017, da Lei Municipal 
1.596/2019(Programa do Papel Passado). 
Certifica que a área de propriedade do poder público 
registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Mata de 
São João, sob a matrícula nº 2458, em abril de 1977. 

Certifica que o Loteamento está implantado na cidade 
antes de 19 de dezembro de 1979, denominada PHOC IV 
- Projeto de Habitação Orientação de Camaçari, tendo 
em vista o tempo da ocupação, a natureza das 
edificações, a localização das vias de circulação e a 
presença de infraestrutura essencial. 
 
Certifica que fica dispensado o Projeto de 
Regularização Fundiária, conforme o Art. 87 do Decreto 
nº 9310/2018.   
 
Certifica que produzirá seus efeitos depois de registrada 
junto ao Oficial de Registro de Imóveis competente.

  Ana Flávia Ribeiro da Silva, inscrita no Certifica que
CPF sob nº 367.552.598-44 é a proprietária de uma área 
145,48 m², tendo como instrumento, originária de 
aquisição do direito real, a Legitimação Fundiária.

Certifica, mais, e finalmente que atendeu as regras 
constantes no item 1.459, e seguintes, do capítulo XX do 
Provimento Conjunto CGJ/CCI Nº 03/2020, Código de 
Normas e Procedimentos dos Serviços Notariais e de 
Registro do Estado da Bahia, e juntados os documentos 
necessários. 
 
Nada mais, para constar eu Viviane Oliveira dos Santos, 
_______________, desta Coordenadoria Regularização 
Fundiária, analisei e elaborei a presente Certidão de 
Regularização Fundiária - CRF que vai por mim assinada 
e visada pela Secretária da Habitação e pelo Prefeito da 
Prefeitura Municipal de Camaçari. O referido é verdade e 
dou fé.  
 
Camaçari-BA, 02 de agosto de 2022. 

ANA FLÁVIA RIBEIRO DA SILVA
PROPRIETÁRIA

VIVIAN ANGELIM FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA SIMPLIFICADA

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de 
Direito Público interno, com sede na Rua Francisco 
Drummond, Centro Administrativo, Camaçari, Bahia, 
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob 

Diário Oficial do
MUNICÍPIO CAMAÇARI

Atos do Poder Executivo
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nº.14.109.763/0001-80, autorizado pelo inciso XXI, art. 
94, da Lei Orgânica Municipal Revisada, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal ANTÔNIO 
ELINALDO ARAUJO DA SILVA e pela Secretária da 
Habitação , conforme VIVIAN ANGELIM FERREIRA
competência delegada pelo Decreto Municipal de 2 de 
janeiro de 2021 e nº 7547/2021, concluído o processo 
administrativo n. 00842.20.01.955.2022 referente a 
Regularização meramente Titulatória, localizado, Bairro  
do Ficam, Distrito da sede, nesta cidade, conforme 
consta no planta e memorial descritivo aprovados. 
 
Certifica que foi publicado no diário oficial do Município 
nº 1872, 21 de março de 2022, o edital de notificação nº 
01/2022 nos moldes do artigo 5° do artigo 31 da Lei 
Federal n. 13.465/2017, com prazo de trinta (30) dias, e 
não houve qualquer impugnação. 

Certifica que a presente certidão se trata de Reurb de 
Interesse Específico (Reurb-E), nos moldes do inciso I do 
artigo 13 da Lei Federal n. 13.465/2017, da Lei Municipal 
1.596/2019(Programa do Papel Passado). 

Certifica que as áreas de propriedade do poder pública 
registrada no 1º Ofício de Registro de Imóveis de 
Camaçari, sob a matrícula nº 2599, 24 em janeiro de 
1983. 

Certifica que as áreas são derivadas do projeto Ficam II, 
Loteamento denominado PHOC IX - Projeto de 
Habitação Orientação de Camaçari, sua existência é 
anterior ao dia 22 de dezembro de 2016, tendo em vista o 
tempo da ocupação, a natureza das edificações, a 
localização das vias de circulação e a presença de 
infraestrutura essencial.

Certifica que fica dispensado o Projeto de 
Regularização Fundiária, conforme o Art. 87 do Decreto 
nº 9310/2018.   
 
Certifica que produzirá seus efeitos depois de registrada 
junto ao Oficial de Registro de Imóveis competente.

  Ramon Gabriel Souza de Oliveira, inscrito Certifica que
no CPF sob nº 033.385.815-80 é o proprietário de uma 
área 1.372,18 m², 180,01m² e 457,13m², tendo como 
instrumento, originária de aquisição do direito real, a 
Legitimação Fundiária.

Certifica, mais, e finalmente que atendeu as regras 
constantes no item 1.459, e seguintes, do capítulo XX do 
Provimento Conjunto CGJ/CCI Nº 03/2020, Código de 
Normas e Procedimentos dos Serviços Notariais e de 
Registro do Estado da Bahia, e juntados os documentos 
necessários. 
 
Nada mais, para constar eu Viviane Oliveira dos Santos, 
_______________, desta Coordenadoria Regularização 
Fundiária, analisei e elaborei a presente Certidão de 
Regularização Fundiária - CRF que vai por mim assinada 
e visada pela Secretária da Habitação e pelo Prefeito da 
Prefeitura Municipal de Camaçari.O referido é verdade e 
dou fé.  
 

Camaçari-BA, 02 de agosto de 2022. 

RAMON GABRIEL SOUZA DE OLIVEIRA
 PROPRIETÁRIO

VIVIAN ANGELIM FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA SIMPLIFICADA

  
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de Direito 
Público interno, com sede na Rua Francisco Drummond, 
Centro Administrativo, Camaçari, Bahia, inscrito no 
Cadast ro Nacional  de Pessoa Jur íd ica sob 
nº.14.109.763/0001-80, autorizado pelo inciso XXI, art. 94, 
da Lei Orgânica Municipal Revisada, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal ANTÔNIO 
ELINALDO ARAUJO DA SILVA e pela Secretária da 
Habitação , conforme VIVIAN ANGELIM FERREIRA
competência delegada pelo Decreto Municipal de 2 de 
janeiro de 2021 e nº 7547/2021, concluído o   
processo administrativo n. 00844.20.01.955.2021   
referente a Regularização meramente Titulatória, 
localizado, Bairro do Ficam, Distrito da sede, nesta cidade,  
conforme consta no planta e memorial descritivo 
aprovados.  
  
Certifica que foi publicado no diário oficial do Município nº 
1872, 21 de março de 2022, nos moldes do artigo 5° do 
artigo 31 da Lei Federal n. 13.465/2017, com prazo de 
trinta (30) dias, e não houve qualquer impugnação.  
 
Certifica que a presente certidão se trata de Reurb de 
Interesse Específico (Reurb-E), nos moldes do inciso I do 
artigo 13 da Lei Federal n. 13.465/2017, da Lei Municipal 
1.596/2019(Programa do Papel Passado).  

Certifica que as áreas de propriedade do poder público 
registrada no 1º Ofício de Registro de Imóveis de 
Camaçari, sob a matrícula nº 2599, 24 em janeiro de 1983.  

 Certifica que as áreas são derivadas do projeto Ficam II, 
Loteamento denominado PHOC IX - Projeto de Habitação 
Orientação de Camaçari, sua existência é anterior ao dia 
22 de dezembro de 2016, tendo em vista o tempo da 
ocupação, a natureza das edificações, a localização das 
vias de circulação e a presença de infraestrutura essencial.
 
  fica dispensado o Projeto de Regularização Certifica que
Fundiária, conforme o Art. 87 do Decreto nº 9310/2018.    

  produzirá seus efeitos depois de registrada Certifica que
junto ao Oficial de Registro de Imóveis competente. 
 
  EDILSON DOS SANTOS NEVES, inscrito Certifica que
no CPF sob nº 536.312.425-49 é o proprietário de uma 
área 188.23m², tendo como instrumento, originária de 
aquisição do direito real, a Legitimação Fundiária. 

Diário Oficial do
MUNICÍPIOCAMAÇARI
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  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – VALOR R$ 4.020,00 
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Certifica, mais, e finalmente que atendeu as regras 
constantes no item 1.459, e seguintes, do capítulo XX do 
Provimento Conjunto CGJ/CCI Nº 03/2020, Código de 
Normas e Procedimentos dos Serviços Notariais e de 
Registro do Estado da Bahia, e juntados os documentos 
necessários.  
  
Nada mais, para constar eu Viviane Oliveira dos Santos, 
_______________, desta Coordenadoria Regularização 
Fundiária, analisei e elaborei a presente Certidão de 
Regularização Fundiária - CRF que vai por mim assinada e 
visada pela Secretária da Habitação e pelo Prefeito da 
Prefeitura Municipal de Camaçari. O referido é verdade e 
dou fé.   
  
Camaçari-BA, 08 de agosto de 2022.   
 

EDILSON DOS SANTOS NEVES
PROPRIETÁRIO

VIVIAN ANGELIM FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 02/2022 DO 
CONTRATO N°0053/2022 - EXECUÇÃO DAS OBRAS 
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSERVAÇÃO 
DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA GARANTIR A 
ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA NO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, BAHIA (LOTE II COSTA), 
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  E 
A EMPRESA MSOTEC MANUTENÇÕES DE 
MÁQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI. 

A inscrita no PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, 
CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à Av. 
Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari – Bahia, neste ato representado pela Secretária 
de Infraestrutura, Sra. JOSELENE CARDIM BARBOSA 
SOUZA, brasileira, portadora da carteira de identidade – 
RG nº.478162014, SSP-BA, inscrita no CIC/MF sob o n° 
5 7 7 . 2 8 7 . 8 0 5 - 0 6 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato n° , que se regerá pela legislação 0053/2022
pertinente, Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações 
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições 
seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE : CONCORRÊNCIA 
004/2021. 

O B J E T O :  C O R R E Ç Ã O  D E  D O T A Ç Ã O  
ORÇAMENTÁRIA.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65,§8°, da Lei Federal 
n° 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
n°02/2022, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Segunda – DO RECURSO FINANCEIRO, 
prevista no instrumento inicial, complementando a dotação 
orçamentária, conforme o orçamento fiscal vigente.

Camaçari-BA, 01 de novembro de 2022.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0001/2022 DO 
CONTRATO Nº 0386/2022 ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI E WELLBER SOUZA DA 
SILVA.

A , inscrito no PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
CNPJ/MF sob o n°. 14.109.763/0001-80, com sede à Av. 
Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro- 
Camaçari - Bahia, neste ato representado pela Secretária 
de Cultura, Márcia Normando Tude portadora do R.G n° 
390210099 SSP-BA, inscrito no CIC/MF sob o n° 
6 1 5 . 1 2 1 . 6 8 5 - 7 2 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato nº , conforme Processo nº 0386/2022
00448/2021, que se regerá pela legislação pertinente, Lei 
Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas 
posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Licitatório nº 
00448/2021. Credenciamento Cidade Cultural  n° 
001/2021.
OBJETO: 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.
FUNDAMENTO: Com base no art. 65 §8º da Lei Federal nº 
8.666/93, realiza-se o presente apostilamento Nº  
0001/2022, cujo objetivo  é a  alteração do  Disposto  na 
CLÁUSULA SEGUNDA DO RECURSO FINANCEIRO- , 
prevista no instrumento inicial, passando acrescentando 
nova dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente:

Diário Oficial do
MUNICÍPIO CAMAÇARI

Atos do Poder Executivo

DOTAÇÃO ANTERIOR 
Classificação 
Institucional Projeto Atividade 

Elemento de 
Despesa Fonte 

07.07 – 
SECRETARIA 
MUNICIPAL DA 
INFRAESTRUTURA  

3030 – RECUPERAÇÃO DE 
PASSEIO 

3.3.90.39 Outros 
Serviços de 
Terceiros – Pessoa 
Jurídica 

15000000 - Recursos 
não vinculados de 

impostos 

DOTAÇÃO ATUAL 
Classificação 
Institucional Projeto Atividade 

Elemento de 
Despesa Fonte 

07.07 – 
SECRETARIA 

MUNICIPAL DA 
INFRAESTRUTURA  

3030 – RECUPERAÇÃO DE 
PASSEIO 

3.3.90.39 Outros 
Serviços de 

Terceiros – Pessoa 
Jurídica 

15000000 - Recursos 
não vinculados de 

impostos 
17530000 - Recursos 

provenientes de taxas e 
contribuições e preços 

públicos. 
 

 

APOSTILAMENTOS
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Camaçari-BA, 27 de Outubro de 2022

MÁRCIA NORMANDO TUDE
SECRETARIA DA CULTURA

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0001/2022 DO 
CONTRATO Nº 0385/2022 ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI E FABIANO CEZAR 
DAMASCENO DOS SANTOS.

A , inscrito no PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
CNPJ/MF sob o n°. 14.109.763/0001-80, com sede à Av. 
Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro- 
Camaçari - Bahia, neste ato representado pela Secretária 
de Cultura, Márcia Normando Tude portadora do R.G n° 
390210099 SSP-BA, inscrito no CIC/MF sob o n° 
6 1 5 . 1 2 1 . 6 8 5 - 7 2 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato nº , conforme Processo nº 0385/2022
00448/2021, que se regerá pela legislação pertinente, Lei 
Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas 
posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Licitatório nº 
00448/2021. Credenciamento Cidade Cultural  n° 
001/2021.

OBJETO: 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.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65 §8º da Lei Federal nº 
8.666/93, realiza-se o presente apostilamento nº  
0001/2022, cujo objetivo  é a  alteração do  Disposto  na 
CLÁUSULA SEGUNDA DO RECURSO FINANCEIRO- , 
prevista no instrumento inicial, passando acrescentando 
nova dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente:

Camaçari-BA, 27 de Outubro de 2022

MÁRCIA NORMANDO TUDE
SECRETARIA DA CULTURA

TERMO DE APOSTILAMENTO nº 0001/2022 DO 
CONTRATO Nº 0381/2022 ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI E SANDRA DE SOUZA DE 
BRITO.
   
A , PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI inscr o no it
CN sob o n° 109 763 0001-80 com sede à AvPJ/ . . / , . MF 14 .
Francisco Drumonnd n 42, / , .s CEP 800-970 Centro- , 

Camaçari neste representado pela Secretária - Bahia ato , 
de Cultura portadora do R.G n° , Márcia Normando Tude 
390210099 SSP-BA inscrito CIC/MF sob o , no n° 
6 1 5 . 1 2 1 . 6 8 5 - 7 2 d e n o m n a d a  ,  d o r a v a n t e  i
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato nº , conforme Processo nº 0381/2022
00448/2021, que se regerá pela legislação pertinente, Lei 
Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas 
posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Licitatório nº 
00448/2021. Credenciamento Cidade Cultural  n° 
001/2021.

OBJETO: 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.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65 §8º da Lei Federal nº 
8.666/93, realiza-se o presente apostilamento nº  
0001/2022, cujo objetivo  é a  alteração do  Disposto  na 
CLÁUSULA SEGUNDA DO RECURSO FINANCEIRO- , 
prevista no instrumento inicial, passando acrescentando 
nova dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente:

Camaçari-BA, 25 de Outubro de 2022.

MÁRCIA NORMANDO TUDE
SECRETARIA DA CULTURA

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0003/2022 DO 
CONTRATO DE GESTÃO Nº 0473/2020 ENTRE O 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A EMPRESA REDE 
ABERTA DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 
ORGANIZADA DE CAMAÇARI (ISIBA – INSTITUTO DE 
SAÚDE INTEGRADA DA BAHIA).

O , inscrito no CNPJ nº  Município de Camaçari
14.109.763/0001-80, com sede na Rua Francisco 
Drumond, s/n, Camaçari-Bahia, representado neste ato 
pelo secretário, , brasileiro, Sr. Elias Natan Moraes Dias
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 0473/2020, conforme Processo nº 
00418/2020, que se regerá pela legislação pertinente, lei 
Federal nº 8.666/933, com as alterações introduzidas 
posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes: 

INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Administrativo 
nº 00418/2020 e Chamamento Público nº 0009/2020.

Diário Oficial do
MUNICÍPIOCAMAÇARI

Atos do Poder Executivo

  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – VALOR R$ 4.350,00 
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ATIVIDADE 
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DESPESA 
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16- 

SECRETARIA 
DA CULTURA 

 
1634 -  

FUNDO 
MUNICIPAL DE 

APOIO A 
CULTURA 

 
2112 - 

PUBLICAÇÃO DE 
EDITAL 

CULTURAL 

 
3.3.90.36 -  
OUTROS 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS-

PESSOA FÍSICA 
 
 

 
15000000-

RECURSOS  NÃO 
VINCULADOS DE 

IMPOSTOS 
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OBJETO: DESPESA COM CONTRATO DE GESTÃO, 
OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE SAÚDE NA UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO PORTE V (PORTARIA 10/2017) GLEBA 
A/GRAVATÁ.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65, § 8º, da Lei Federal 
nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento nº 
0003/2022, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Segunda – DO RECURSO FINANCEIRO E DA 
CAPTAÇÃO DE RECURSO, prevista no instrumento 
inicial, acrescentando nova dotação orçamentária, 
conforme o orçamento fiscal vigente:

Camaçari-BA, 01 de Novembro de 2022.

ELIAS NATAN MORAIS DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário da 
Fazenda do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o  PREGÃO - N.º 0201/2022 
(ELETRONICO) – COMPEL, cujo objeto da presente 
licitação é a Contratação de empresa especializada em 
serv iços gráf icos para confecção de carnês 
IPTU/TRSD/COSIP/2023, destinados a Secretaria da 
Fazenda do Município de Camaçari - BA à licitante , DATA 
PRINT INFORMATICA DADOS VARIÁVEIS & 
LOGISTICA LTDA  LOTE 01 – VALOR GLOBAL: para o
R$ 80.409,42 (oitenta mil quatrocentos e nove reais e 
quarenta e dois centavos); DATA DA HOMOLOGAÇÃO  :
11/11/2022. JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES.

CONTRATO CONTRATADO: DATA N.º 0394/2022. 
PRINT INFORMATICA DADOS VARIÁVEIS & 

LOGISTICA LTDA PREGÃO - N.º 0201/2022 ,  
(ELETRONICO) – COMPEL OBJETO. : Contratação de 
empresa especializada em serviços gráficos para 
confecção de carnês IPTU/TRSD/COSIP/2023, 
destinados a Secretaria da Fazenda do Município de 
Camaçari - BA. O valor global deste contrato é de  R$ 
80.409,42 (oitenta mil quatrocentos e nove reais e 
quarenta e dois centavos). Dotação Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 2008; Elemento de Despesa: 
33903000; Fonte: 15000000. DATA DA ASSINATURA: 
11/11/2022. JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES – 
SECRETÁRIO DA FAZENDA.

HOMOLOGAÇÃO E ATAS DE 
REGISTRO DE PREÇOS

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - A Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania do Município de 
Camaçari - SEDES, no uso de suas atribuições, homologa 
o   PREGÃO – N.º 0140/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL,
cujo objeto é o Registro de preço para aquisição de EPI'S 
com a finalidade de proteção aos servidores da Secretaria 
de Desenvolvimento Social e Cidadania-SEDES nas 
demandas e at iv idades externas.  DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 09/11/2022. RENOILDES SANTOS 
OLIVEIRA – SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E CIDADANIA.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0510/2022 – 
PREGÃO Nº 0140/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de EPI'S com 
a finalidade de proteção aos servidores da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania-SEDES nas 
demandas e atividades externas. PROMITENTE 
FORNECEDOR: OXFORD COMERCIO E SERVIÇO DE  
MONTAGEM  DE MOVEIS EIRELI. DATA DA  
ASSINATURA: 09/11/2022. RENOILDES SANTOS 
OLIVEIRA – SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E CIDADANIA.

DATA DA ASSINATURA: 09/11/2022. RENOILDES 
S A N T O S  O L I V E I R A –  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA.
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – VALOR R$ 16.698.446,64 

ÓRGÃO UNIDADE 
GESTORA 

PROJETO ATIVIDADE ELEMENTO DE 
DESPESA 

FONTE DE 
RECURSOS 

04 - 
Secretaria de 
Saúde 

0431 - Fundo 
Municipal de 
Saúde 

2056 -  Funcionamento 
dos Serviços da Rede 
de Atenção 
Especializada - UPA 
2008 -  Manutenção de 
Serviços Técnicos e 
Administrativos 
4019 -  Funcionamento 
dos serviços da rede 
de atenção 
especializada – 
hospitalar e 
ambulatorial. 
2053 - 
Contratualização dos 
serviços de média e 
alta complexidade 

33508500 – 
Contrato de Gestão 
33903900 – Outros 
Serviços de 
Terceiros – Pessoa 
Jurídica 

15001002 – Recurso 
não vinculado de 
Imposto destinado a 
despesa com Ações 
e Serviços Públicos 
de Saúde 
16000000 – 
Transferência Fundo 
a Fundo de recurso 
do SUS provenientes 
do Governo Federal 
– Bloco de 
manutenção das 
ações e serviços 
públicos de saúde 
26000000 - 
Transferência Fundo 
a Fundo de recurso 
do SUS provenientes 
do Governo Federal 
– Bloco de 
manutenção das 
ações e serviços 
públicos de saúde 
16590000 – Outros 
Recursos vinculados 
a Saúde 

 

LOTE 
01 CÓDIGO 

MATERIAL 
ESPECIFICAÇÃO UF QTDE 

PREÇO UNITÁRIO (R$) % 
DIFERENÇA 
PREÇO DE 
MERCADO ITENS REGISTRADO MERCADO 

01 
9992321672 

  

Protetor Solar 
FPS30 à 50, Forma 

Farmacêutica: 
Bastão Labial tipo 

UVA/UVB no 
mínimo 3,5G 

UND 500 6,50 9,56 32,01 

02 9292300024 

Protetor Solar 
FPS50, com 

proteção 
UVA/UVB, 

resistência a água 
e/ou suor por no 
mínimo 2 horas, 

textura em creme, 
embalagem 
contendo no 

mínimo 200ml. 

UND 500 37,49 49,83 24,76 

 

LOTES 
PREÇO 

GLOBAL 
SD (R$) 

VENCEDOR 
PREÇO GLOBAL 

ADJUDICADO 
(R$) 

01 29.695,00 
OXFORD COMERCIO E SERVIÇO DE 
MONTAGEM  DE MOVEIS EIRELI 

21.995,00 

02 5.502,00 FRACASSADO # 
 

DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS
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ATA DA 46ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DOCOMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2022

         Realizada em 31/10/2022

Participação
Membros natos do Comitê de Investimentos:
Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães – Diretor 
Superintendente 
Ernâni Bernardino Alves de Sena – Diretor administrativo e 
financeiro 
   
M e m b r o s  d o  C o m i t ê  d e  I n v e s t i m e n t o s :   
   
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
Isis Lobo de Souza – Assessora especial 
Ana Clara Andrade de Almeida – Chefe de gabinete da 
diretoria da superintendência
Anderson dos Santos Rocha – Presidente do Conselho 
Fiscal

Secretária: 
Francisca Naiana Aguiar Moreira-Designada pela portaria 
nº 66/2022
Pauta da Reunião 
I. Deliberação sobre o ALM;
II. Manifestação inicial do Comitê de Investimentos 
sobre a Política de Investimentos (PI) 2023;
III. O que ocorrer.
ReuniãoAos trinta e um dias do mês de outubro do ano de 
dois mil e vinte e dois, às 11h, reuniram-se 
extraordinariamente os membros do Comitê de 
Investimentos, MILENA TAVARES DO SACRAMENTO, 
membro titular, DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, 
membro titular, DIEGO SILVA DE SOUZA, membro 
suplente, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, membro nato e Diretor Superintendente do 
ISSM, ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA, membro 
nato e Diretor Administrativo e Financeiro 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 e ANDERSON DOS SANTOS ROCHA, 
presidente do conselho fiscal. Estando ausente CARLOS 
HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, presidente do Comitê 
de investimentos e gestor de recursos do ISSM. 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. Deliberação sobre o ALM; II. Manifestação inicial 

do Comitê de Investimentos sobre a Política de 
Investimentos (PI) 2023; III. O que ocorrer. Aberta a 
reunião, o membro nato e Diretor Superintendente do 
ISSM, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES, registrou a presença dos membros e 
convidados supracitados. Disse que o presidente do 
Comitê de investimentos e gestor de recursos do ISSM, 
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, estará 
ausente nessa reunião. Iniciou o primeiro item da pauta, I. 
Deliberação sobre o ALM. Falou que as alterações 
propostas pelo Instituto para o estudo do ALM foram 
realizadas pela SMI Consultoria e o estudo passou contar 
com quatro cenários diferentes, resultando em um estudo 
mais adequado. Disse que o Instituto não poderia intervir 
na metologia utilizada, mas que poderiam intervir em 
algumas premissas e que essas intervenções foram muito 
aderentes à realidade do ISSM. Comentou que o estudo, 
depois das alterações realizadas, traz um norte para o 
Instituto, pautando as decisões tanto na formulação da 
Política de Investimentos quanto no dia a dia da instituição. 
Perguntou se algum membro teria mais alguma sugestão 
para o estudo do ALM. DIEGO SILVA DE SOUZA falou que 
a tabela 6.3 do anexo do estudo ALM que fala da média da 
taxa de retorno dos últimos cinco anos, mostrando um 
modelo de carteira sugerida em que se consegue 
preservar renda variável e aumentar recursos em títulos 
públicos. Disse que caso o ISSM aderisse ao modelo 
proposto pela consultoria de zerar renda variável como um 
todo, reduzindo em 0,28% em fundos no exterior e 
aumentando a exposição em títulos públicos, significaria 
rever o credenciamento de fundos de investimento em 
renda variável, não podendo mais credenciar esse tipo de 
fundo. PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES discordou do posicionamento do membro 
suplente, explicando que o estudo do ALM apresenta um 
norte para pautar as decisões do Instituto, devendo ser 
observado é se a metodologia e se as premissas utilizadas 
estão adequadas. Disse que no momento de aprovar a 
Política de Investimentos, após a aprovação do estudo do 
ALM, será escolhido o cenário mais adequado para o 
Instituto. DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES disse 
que o estudo do ALM com os diferentes tipos de carteira 
ficou bastante interessante porque o Instituto vai poder 
adequar a carteira de acordo com o risco que está disposto 
a correr. MILENA TAVARES DO SACRAMENTO falou que 
o novo estudo com as alterações propostas ficou muito 
satisfatório. ANDERSON DOS SANTOS ROCHA 
complementou dizendo que quanto mais opções para 
analisar, melhor. Após análises e considerações, os 
membros do Comitê de Investimentos aprovaram, por 
unanimidade entre os presentes, o estudo do ALM que foi 
apresentado na 19ª reunião ordinária, realizada no dia 
18/10/2022, que vai balizar a definição da Política de 
Investimentos para 2023. Ato contínuo, passou para o item 
II. Manifestação inicial do Comitê de Investimentos sobre a 
Política de Investimentos (PI) 2023. Falou que a SMI 
Consultoria envia um documento padrão, como todos os 
anos, e discorreu sobre a necessidade de realizar alguns 
ajustes na minuta da Política de Investimentos, a fim de 
adequá-la às estratégias que já vêm sendo adotadas pelo 
Comitê de Investimentos. Informou que o material foi 
disponibilizado previamente a todos os presentes, com o 
intuito de franquear a oportunidade para eventuais 
sugestões e colaborações por parte dos membros do 

Diário Oficial do
MUNICÍPIOCAMAÇARI

Atos do Poder Executivo



Quinta-feira
17 de Novembro de 2022 - Ano XX

Nº 2032 - Página 15 de 20

Órgão Colegiado e convidados. ISIS LOBO DE SOUZA 
sugeriu que fosse analisado ponto a ponto da PI. Disse que 
em alguns itens os ajustes são pequenos, mas que 
precisam ser feitos. Abertos os debates, após análises e 
considerações, os membros do Comitê de Investimentos 
aprovaram, por unanimidade, as seguintes alterações na 
minuta da Política de Investimentos: (i) desmembrar o item 
1.5, criando o item 1.6 a partir da frase “A formulação da 
Política de Investimentos”; (ii) colocar texto sugerido no 
item 1.7.1 (iii) colocar no final do item 1.7.6 a expressão 
“legislação vigente”; (iv) colocar, no item 2.2 a expressão 
“modelo de gestão própria”; (v) colocar no item 3.1.1 o 
Conselho Administrativo e Previdenciário, no item 3.1.2 o 
Comitê de Investimentos e acrescentar o texto “indicando 
as operações de investimentos e desinvestimentos a 
serem realizadas pela Diretoria Executiva” no parte final, 
no item 3.1.3 a Diretoria Executiva, no item 3.1.4 o 
Conselho Fiscal, no item 3.1.5 a Consultoria de 
Investimentos e (vi) incluir no item 3.1.6 o “Custodiante”; 
(vii) incluir no item 4.2.2.B “investimentos no exterior, 
investimentos estruturados e fundos imobiliários”; (viii) 
alterar o item 4.3 e 4.4 conforme minuta em anexo (ix) 
excluir o item 4.5; (x) incluir no item 4.6 “poderão ser 
flexibilizadas, ainda”; (xi) incluir no final do item 5.3 a data 
“31/12/2022” (xii) incluir o item 5.8 com o texto “Para 
aplicações que em qualquer fundo que tenham...”; (xiii) 
incluir no item 6.3.1 “ a taxa de retorno esperada de 4,97%” 
e, após, explicar a fundamentação; (xiv) incluir no item 7.1 
que o ISSM fez um estudo ALM que previu quatro cenários 
diferentes e que o Comitê de Investimentos sugeriu que a 
estratégia alvo para a carteira de 2023 seja pautada no 
ALM com base na carteira mais eficiente, considerando a 
média de meta dos últimos cinco anos, em razão dos 
investimentos do ISSM serem de longo prazo, trazendo a 
necessidade de enxergar não só a meta do próximo ano, 
mas sim a média da meta dos últimos cinco anos; (xv) 
incluir no item 7.2 texto sugerido (xvi) incluir no item 8.2 os 
critérios de avaliação do parecer. Após a finalização das 
adequações, o Diretor Superintendente informou que 
enviará a minuta com as alterações sugeridas para os 
membros e que será marcada uma nova reunião com o 
Comitê de Investimentos para revisão final da minuta, para 
que possa ser encaminhada para apreciação e 
deliberação do Conselho Administrativo e Previdenciário. 
E nada mais havendo passível de registro, o membro nato 
e Diretor Superintendente do ISSM, 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°66/2022 de 12 de 
setembro 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

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

ANDERSON DOS SANTOS ROCHA
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL

CONVIDADO

FRANCISCA NAIANA AGUIAR MOREIRA
SECRETÁRIA

ATA DA 47ª REUNIÃO EXTRAÓRDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2022    

   
         Realizada em 01/11/2022

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:   
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
Francisco Iran Monte Claudino – Representante do Banco 
do Brasil
Juliana Maria Cezar Menezes–Representante do Banco 
do Brasil
Ricardo Luiz Ribeiro Silva- Representante do Banco do 
Brasil
Hudson Costa de Menezes- Representante do Banco do 
Brasil
Vera Lucia Gardini- Representante do Banco do Brasil

Secretária: 
Francisca Naiana Aguiar Moreira-Designada pela portaria 
nº 66/2022

Pauta da Reunião 
I. Videoconferência com representantes do BB ASSET;
II. O que ocorrer.
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Reunião
Ao primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e 
vinte e dois, às 11h30min, atendendo às determinações da 
Lei Complementar nº 1644/2020, reuniram-se 
extraordinariamente os membros do Comitê de 
Investimentos, 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 e ACÁCIA 
CHAVES REIS, tesoureira, além de FRANCISCO IRAN 
MONTE CLAUDINO e JULIANA MARIA CEZER 
MENEZES, RICARDO LUIZ RIBEIRO SILVA, HUDSON 
COSTA DE MENEZES e VERA LUCIA GARDINI, 
representantes do BB ASSET. Estando ausente o 
presidente do Comitê de Investimentos e gestor de 
recursos CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS. 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. Videoconferência com 
representantes do Banco do Brasil; II) O que ocorrer . 
Aberta a reunião, o Diretor Superintendente do ISSM, 
PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, 
registrou a presença dos membros e convidados 
supracitados. Com a palavra, VERA LUCIA GARDINI 
iniciou falando sobre a empresa BB ASSET que nasceu 
como BB DTVM em 1986. Disse que o Banco do Brasil 
conseguiu uma maior participação no mercado desde 
1994, não perdendo a liderança desde então. Disse que 
em 2006 o BB conseguiu o selo MQ1 da Moody's, trazendo 
uma grande relevância por representar uma credibilidade 
na gestão do banco. Falou que 2012 conseguiram a 
certificação ISO 9001, trazendo grande relevância na 
questão da análise de risco de crédito.  HUDSON COSTA 
DE MENEZES falou que o ISSO 9001 é um carimbo a mais 
para quem quer crédito privado na carteira. VERA LUCIA 
GARDINI disse que em 2015 o BB atingiu a marca de 
seiscentos bilhões sobre gestão do banco, em 2020 
chegaram a marca de um trilhão e em 2021 alcançaram 1,4 
trilhão de recursos administrados. Falou da grande 
responsabilidade em manter essa posição de liderança, 
mantendo o rigor nos processos, a qualidade na 
excelência, a busca por um profissionalismo capacitado. 
Ressaltou que em 2022 houve uma mudança na marca do 
banco que passou a se chamar BB ASSET ao invés de BB 
DTVM. Continuou a apresentação, mostrando o 
fechamanto do primeiro semestre. HUDSON COSTA DE 
MENEZES falou que existe uma segregação total dos 
recursos que são administrados pela BB ASSET dos 
recursos que são administrados pelo Banco do Brasil. 
Falou que a ASSET é uma empresa que existe para 
atender os regulamentos dos fundos e o que foi pactuado 
entre os clientes. Disse que a única maneira de se obter 
receita na ASSET é através da taxa de administração. 
Quando a ASSET zera a taxa de administração, zera 
também a possibilidade de auferir receita, que é o que está 
sendo proposto para o ISSM. Disse que, atualmente, 
quando alguém interessado acessa o mercado de títulos é 
feita uma consulta em vários bancos para saber qual a 
melhor oportunidade, mas que quando o interessado 

vincula o produto à uma ASSET, ela para de atender os 
interesses do banco. Disse que os interesses financeiros 
do banco estão na taxa de administração e que os recursos 
que a ASSET vai gerir é feito cumprindo o regulamento e 
atendendo os interesses do cliente. Disse que quando a 
ASSET zera a taxa de administração, zera também 
qualquer possibilidade de lucro. Falou que a ASSET é que 
vai a mercado negociar títulos em nome do cliente. VERA 
LUCIA GARDINI disse que isso é muito relevante, visto 
que no mercado secundário existe uma simetria de 
informações e fazer a negociação por meio da ASSET tem 
inúmeras vantagens, como ter a ASSET fazendo todo o 
trabalho, sem custo de corretagem, sem , sem taxa spread
de administração, sem custódia. HUDSON COSTA DE 
MENEZES disse que o produto oferecido é com taxa zero 
em tudo. PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES disse que se trata de uma oferta 
interessante e competititva e perguntou porque não 
oferecem, também, apenas a custódia, sem precisar 
adquirir a carteira administrada, já que estão oferecendo 
tudo com taxa zero. HUDSON COSTA DE MENEZES 
respondeu que por serem uma ASSET, são gestores, não 
podem fazer carteira própria. Disse que o que eles podem 
oferecer como gestores é a opção do Instituto poder 
comprar seus papéis sempre que quiserem, resultando em 
uma gestão compartilhada e alinhada com os interesses 
do cliente. VERA LUCIA GARDINI falou que adquirir uma 
carteira administrada tem uma vantagem muito grande em 
temos operacionais, como geração de relatórios, entrga de 
materiais, prestação de contas, desonerando o Instituto e 
deixando-o mais focado na tomada de decisões. PEDRO 
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES 
questionou se, caso o ISSM opte por contratar uma 
carteira administrada, teria a obrigatoriedade de fazer 
marcação na curva ou poderia fazer marcação a mercado 
também. HUDSON COSTA DE MENEZES respondeu que 
essa definição de marcar na curva ou a mercado é feita no 
momento da compra e quem definiria isso seria o Instituto. 
VERA LUCIA GARDINI disse que o objetivo da ASSET ao 
oferecer um produto com custo zero é fidelizar a relação 
com o Instituto, resultando a médio e longo prazo em 
outras captações, visto que só a compra dos títulos, em 
algum momento, pode não ser suficiente. HUDSON 
COSTA DE MENEZES disse que esse produto não será 
apresentado para todos os clientes e que o ISSM é um 
cliente em potencial, antenado, formador de opinião e 
preocupado com a gestão, resultando em mais 
credibilidade para a ASSET, já que o ISSM se tornou um 
modelo para outros RPPS da Bahia. FRANCISCO IRAN 
MONTE CLAUDINO falou que nesse tipo de carteira o 
cliente pode sugerir e tirar dúvidas o tempo, com o suporte 
de uma equipe especializada. DIEGO RODRIGUES DE 
MAGALHÃES perguntou qual seria o prazo de duração 
dessa contratação da carteira administrada. HUDSON 
COSTA DE MENEZES respondeu que é sem vencimento, 
como um contrato de fundos. VERA LUCIA GARDINI 
complementou, dizendo que não tem vencimento e nem 
carência, sendo um contrato contínuo. PEDRO JORGE 
VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES questionou como 
ter a certeza de que está se comprando melhor com a 
carteira administrada do que se estivesse comprando de 
forma direta. HUDSON COSTA DE MENEZES explicou 
que a ASSET tem o objetivo de fazer o cliente gerar lucro 
respondendo aos objetivos do regulamento. ISIS LOBO 
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DE SOUZA questionou se a única vantagem ao adquirir 
esse produto seria a ASSET vender para o Instituto mais 
barato do que ela ofereceria se não tivesse o serviço. 
HUDSON COSTA DE MENEZES respondeu que, por eles 
serem uma ASSET, eles conseguem preços melhores. 
VERA LUCIA GARDINI falou que eles compram a mercado 
e que o preço que está sendo negociado é o preço que o 
cliente vai adquirir porque a ASSET não tem esses ativos 
em estoque. ISIS LOBO DE SOUZA pontuou que eles vão 
fazer o que o Instituto faz hoje, só que com o diferencial de 
serem uma ASSET com uma capacidade negociação 
maior. ACACIA CHAVES REIS perguntou se existe alguma 
trava de negociação e HUDSON COSTA DE MENEZES 
respondeu que isso quem define é o Instituto. Falou que o 
ISSM tem que dar uma direção para a ASSET, dizer o que 
quer e como quer que seja feito. Disse que pode garantir a 
fidúcia e o respeito ao cliente. PEDRO JORGE VILLAS 
BOAS ALFREDO GUIMARÃES disse que para trabalhar 
nesse novo formato precisa não só da autorização do 
Comitê, mas também da alteração da Política de 
Investimentos que, atualmente, prevê que a gestão da 
carteira do Instituto é própria. HUDSON COSTA DE 
MENEZES disse que a relação de gestão entre a ASSET e 
o cliente tem que ser uma relação de confiança. Disse que 
a ASSET está sempre sendo auditada para medir os 
processos e que eles têm excelência na gestão de 
processos. PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES questionou se o nível de decisão também é 
total, se pode escolher, por exemplo, o vencimento dos 
títulos. HUDSON COSTA DE MENEZES respondeu que o 
nível de discricionariedade da ASSET seria decidido pelo 
Instituto. Disse que o contrato vai permitir tudo que a Lei 
permite, mas que a norma de gestão vai ser mais restritiva. 
VERA LUCIA GARDINI disse que a carteira de cada cliente 
é personalizada e que a autonomia da ASSET é definida 
pelo cliente. PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES questionou se o demonstrativo de 
resultados é da carteira ou de título por título. HUDSON 
COSTA DE MENEZES falou que para títulos é preciso 
declarar o ativo final que compõe a carteira e que podem 
enviar os relatórios diários de rotina da ASSET. ACACIA 
CHAVES REIS perguntou se o Instituto pode ter acesso ao 
contrato antes de decidir se vai adquirir o produto. 
HUDSON COSTA DE MENEZES respondeu que pode 
enviar a minuta antes e que, para alteração da PI, precisa 
colocar que a gestão será mista, conforme prevê a 
legislação, significando que a ASSET responderá 
solidariamente com o Instituto pela gestão realizada. 
VERA LUCIA GARDINI falou que a carteira pode ter 
posição em fundos também. ISIS LOBO DE SOUZA 
questionou se já que a carteira administrada também pode 
gerir fundos significaria que a ASSET estaria fazendo um 
teste  para ver como o BB se desenvolve drive
administrando um carteira e, caso os resultados sejam 
positivos, apontariam para outros tipos de ativos, podendo 
investir em ativos no exterior ou a intenção seria investir 
apenas em renda fixa. HUDSON COSTA DE MENEZES 
disse que a intenção é oferecer um produto com custo zero 
para investir em títulos, que são ativos que não oneram 
muito a estrutura da ASSET e, com isso, fidelizar o cliente 
para investir futuramente em outros ativos, o que foi 
corroborado por VERA LUCIA GARDINI que 
complementou que a intenção não é iniciar a carteira com 
taxa zero e depois cobrar, vai continuar sempre com taxa 

zero. E nada mais havendo passível de registro, o Diretor 
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° 66/2022 de 12 de setembro 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

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 48ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2022

         Realizada em 04/11/2022

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
Isis Lobo de Souza – Assessora especial 
Ana Clara Andrade de Almeida – Chefe de gabinete da 
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diretoria da superintendência
Anderson dos Santos Rocha – Presidente do Conselho 
Fiscal

Secretária: 
Francisca Naiana Aguiar Moreira-Designada pela portaria 
nº 66/2022
Pauta da Reunião 
I. Deliberações finais sobre a minuta da Política de 
Investimentos 2023;
II. O que ocorrer.

Reunião
Aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e 
v i n t e  e  d o i s ,  à s  1 0 h 0 0 m i n ,  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, 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 e ANDERSON DOS 
SANTOS ROCHA, presidente do Conselho Fiscal. A teor 
do art. 22, item I, da Portaria n° 77/2021, após verificação 
do quórum legal para instalação, foi estabelecida a 
seguinte pauta: I. Deliberações finais sobre a minuta da 
Política de Investimentos 2023; II. O que ocorrer. Aberta 
a reunião, o Diretor Superintendente e membro nato do 
Comitê de Investimentos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES, registrou a presença dos 
membros e convidados supracitados. Em seguida, iniciou 
o primeiro item da pauta, I. Deliberações finais sobre a 
minuta da Política de Investimentos 2023. Disse, 
inicialmente, que houve um erro de redundância, já 
corrigido, no item 4.4, que foi criado para estabelecer a 
prerrogativa do Comitê de Investimentos de poder 
recomendar algo diverso dos parâmetros que estão em 
cada um dos segmentos, modificando os segmentos para 
ser um subitem do item 4.4, uma vez que quando se tratava 
dos segmentos fora de um item contextualizado ficava sem 
sentido. Disse ter colocado que haverá a soberania das 
decisões do Comitê, mas que citaria as orientações para 
cada segmento. Falou que houve um erro material de um 
item 3 que não havia sido excluído. Sobre a questão de 
explicar, ou não, a metodologia da taxa de retorno 
esperada disse ter colocado na minuta apenas a 
designação do dispositivo legal que permitia chegar nessa 
taxa, muito embora tenha percebido estar faltando a 
indicação da portaria na última versão da minuta da PI, o 
que foi corrigido prontamente. O Diretor Superintendente 
disse que sua intenção era apenas indicar o texto que 
possibilitava chegar na metodologia da taxa e deixar para 
as atas do Conselho e do Comitê indicarem a utilização 
dos 0,15% por cada ano. Disse que não via necessidade 
de estar justificando cada uma das opções, optando por 
ser mais conciso no texto da PI. Partiu da premissa que na 

PI seria colocado o resultado das discussões dos 
membros e convidados e não colocaria as discussões em 
si, deixando para constar nas atas essas discussões. ISIS 
LOBO DE SOUZA disse ter um entendimento contrário ao 
do Diretor Superintendente por entender que na PI tem que 
justificar a razão de ter colocado a referida taxa, não da 
forma que vai constar na ata do Comitê, que será de forma 
mais detalhada, mas que na PI deve constar o índice e 
como se chegou à taxa determinada. Disse que na ata do 
Conselho Administrativo e Previdenciário não existe 
necessidade de fazer esse detalhamento sobre a taxa, 
senão a ata vai ficar muito extensa e duplicada, mas que na 
ata do Comitê de Investimento precisa estar tudo bem 
explicado. Disse que quando um documento é submetido à 
aprovação, os fundamentos devem estar nesse 
documento para que os responsáveis pela aprovação 
possam ter condições de entender porque se chegou 
naquele ponto. PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES comentou que deveria, então, colocar algo 
sucinto, mas explicado, o que foi confirmado pela 
assessora especial, que disse que o conselheiro que 
recebe um documento para analisar onde consta apenas a 
citação dos artigos não vai ter parâmetro para aprovar ou 
então questionar aquele documento. ISIS LOBO DE 
SOUZA disse que todas as decisões da PI têm um 
fundamento e uma importância que devem estar 
detalhadas na ata do Comitê de investimentos e 
explicadas suncitamente no documento da PI, mas que 
não precisam estar detalhadas na ata do Conselho 
Administrativo e Previdenciário. DIEGO RODRIGUES DE 
MAGALHÃES comentou que na auditoria do pró-gestão o 
auditor questionou como o Comitê de Investimentos havia 
chegado na taxa de juros e concordou que deveria ter uma 
explicação resumida na PI. PEDRO JORGE VILLAS 
BOAS ALFREDO GUIMARÃES sugeriu redigir o seguinte 
texto no item 6.3.1 da PI “A Política de Investimentos 
estabelece como meta a taxa de retorno esperado de 
4,97% com amparo no quanto previsto no artigo 39 §4º da 
Portaria MPT nº 1467/2022, considerando a taxa de juros 
parâmetro, indicada no estudo atuarial de 4,67% acrescida 
de 0,15 por cada atingimento da meta nos últimos cinco 
anos, o que ocorreu em 2017 e 2019.” MILENA TAVARES 
DO SACRAMENTO questionou se o que se indica no 
estudo atuarial é a duração do passivo e que é a Portaria 
MPT nº 1467/2022 que estabelece a taxa de 4,67%. 
PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES 
disse que é o estudo atuarial que indica essa taxa de juros 
parâmetro, que o estudo atuarial é um gênero. ISIS LOBO 
DE SOUZA disse que o que Milena Tavares do 
Sacramento quis dizer foi que essa taxa de 4,67% consta 
na Portaria e não no estudo. MILENA TAVARES DO 
SACRAMENTO disse que o estudo fornece o 15,9 que é a 
referência para encontrar a taxa. PEDRO JORGE VILLAS 
BOAS ALFREDO GUIMARÃES disse que a Portaria tem 
uma tabela que de acordo com a duração do passivo do 
Instituto se chega na taxa. MILENA TAVARES DO 
SACRAMENTO perguntou se no estudo atuarial é feito 
esse link da duração do passivo com a respectiva taxa. 
ISIS LOBO DE SOUZA comentou que o estudo diz a 
portaria como base para se chegar a essa taxa e que existe 
uma portaria que define como essa taxa deve ser 
calculada. ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA explicou 
que a duração do passivo surge do cálculo atuarial anual 
do Instituto. Disse que o estudo de aderência compara a 
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duração do passivo do Instituto da avaliação atuarial do 
ano com as taxas de juros parâmetro regulamentadas 
anualmente por portaria da Secretaria de Previdência, 
sendo autorizado, de acordo com a Portaria nº 1464/2022 
o aumento de 0,15 por cada ano, nessa taxaparâmetro se 
o RPPS tiver alcançado a meta atuarial nos últimos cinco 
anos. PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES pontuou que é o estudo atuarial que vai fixar, 
de acordo com os limites estabelecidos pela Portaria MPT 
nº 1837/2022. Perguntou se precisava citar essa Portaria 
MPT nº 1837/2022 na PI e todos os membros 
responderam que não havia necessidade. Disse que 
queria abordar outro ponto com os membros e convidados 
do Comitê, que seria o item 7.3 da PI que trata das 
alocações, por se tratar de um item muito importante. 
Falou que é muito difícil fixar os percentuais mesmo com o 
estudo do ALM. Disse, primeiramente, que no estudo do 
ALM não tem, na planilha 6.3, que foi a escolhida pelo 
ISSM (que considera a taxa média de juros dos últimos 
cinco anos), os investimentos “estressados” do Instituto. 
São investimentos que existem na carteira e são 
integrantes da estratégia alvo. Disse que o estudo do ALM 
não cita, também, nenhum investimento em FIP's, mas o 
ISSm já possui um compromisso firmado com os bancos 
de investir 5% em FIP's. O Diretor Superintente disse que, 
ao elaborar a planilha não pôde desconsiderar essas 
questões, não podendo seguir de forma rigorosa o estudo 
ALM. ISIS LOBO DE SOUZA falou que quando olhou os 
percentuais da tabela acreditou que, pelo fato do estudo 
ALM não ser auto executável logo no primeiro ano e ser 
implementado de forma gradual, a tabela não seguiria 
100% do que foi proposto no estudo. Disse que o Diretor 
Superintendete adequou o estudo ALM, que se trata de 
uma orientação, à realidade do Instituto. Concordou que 
essas questões trazidas pelo Superintendente devem ser 
levadas em consideração para a elaboração de um 
próximo estudo do ALM. CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 
SANTOS falou que o estudo do ALM ficou bem vinculado à 
PI, como mostra os itens 7.2, o 4.3 e o item 7.4, 
especificando que a estratégia alvo foi elaborada de 
acordo com as orientações do ALM, concordando que os 
percentuais estão adequados. ANDERSON DOS 
SANTOS ROCHA, presidente do Conselho Fiscal, disse 
que ocorre uma transição entre o que o Instituto já tem e o 
que o estudo do ALM propõe e sugeriu colocar uma nota de 
rodapé com um texto curto explicando a situação. PEDRO 
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES disse ser 
uma sugestão válida, mas que talvez seja melhor 
reformular o item 7.2, justificando as alocações. MILENA 
TAVARES DO SACRAMENTO reforçou que o próprio 
estudo do ALM fala que ele vai ser um balizador para a PI. 
ISIS LOBO DE SOUZA disse que mesmo que o estudo 
seja apenas um direcionador, são só os membros e 
convidados do Comitê de Investimentos que estão 
acostumados com ele, as demais pessoas que irão ler a PI 
não estão acostumadas com esse estudo, por isso 
concorda com a idéia de explicar na própria PI. DIEGO 
SILVA DE SOUZA sugeriu algumas alterações nos 
investimentos do artigo 9º-Investimentos no Exterior, como 
zerar fundos de renda fixa-dívida externa e aumentar FI-
sufixo “investimento no exterior” para 3%. Disse que a 
previsão do dólar está estável, com uma tendência de 
queda, não vendo sentido em manter uma posição em 
dívida externa porque não tem produto e manter 2% em FI 

de ações-BDR nível I. ISIS LOBO DE SOUZA concordou 
em reduzir a exposição em fundos de renda fixa-dívida 
externa mas não concorda em zerar esses invesimentos, 
visto que a estratégia alvo seria apenas um balizador da PI. 
Disse só concordar em zerar segmentos em que o Comitê 
tem certeza que não vai ser utilizado, como empréstimo 
consignado, por exemplo. PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES falou que fez a reformulação do 
texto no item 7.4e não no 7.2, resultando no seguinte texto: 
“A coluna 'estratégia alvo' se refere a um parâmetro de 
alocação para os investimentos, baseado no cenário 
econômico interno e externo, conhecido no momento da 
elaboração dessa Política de Investimentos. Apesar de o 
ALM ter sido utilizado para balizar a definição da coluna 
'estratégia alvo' foram realizadas as adequações 
pertinentes considerando os fundos existentes na carteira 
que estão fechados para resgate e, ainda, os 
compromissos de investimentos já assumidos pelo ISSM 
para o exercicio 2022”. PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES comentou sobre a sugestão 
proposta pelo membro Diego Silva de Souza, dizendo não 
concordar em zerar a posição nesses segmentos visto 
que, pela estratégia alvo, não existe prejuízo em manter os 
mínimos, considerando que os cenários econômicos 
podem mudar ao longo do ano. DIEGO RODRIGUES DE 
MAGALHÃES perguntou se foi criado o tópico de risco de 
desenquadramento na PI. PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES respondeu que não foi criado, 
porque nas estratégias alvo o Comitê não utiliza nenhum 
percentual do pró-gestão nível II. DIEGO RODRIGUES DE 
MAGALHÃES disse que na PI de 2022 foi criado o limite 
superior ao nível II do pró-gestão. PEDRO JORGE VILLAS 
BOAS ALFREDO GUIMARÃES disse que na PI de 2023 
esse nível ficou mais baixo. Solicitou que a minuta final da 
PI fosse enviada para a SMI Consultoria para a inclusão do 
cenário econômico e, também, para os conselheiros que 
vão deliberar sobre a PI na próxima reunião do Conselho 
Administrativo e Previdenciário. Ato contínuo, todos os 
membros do Comitê de Investimentos concordaram, por 
unanimidade, com as alterações sugeridas nos itens 4.4, 
6.3.1 e 7.4. E nada mais havendo passível de registro, o 
Diretor Superintendente e membro nato do Comitê de 
Investimentos, 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°66/2022, de 12 de setembro 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
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MILENA TAVARES DO SACRAMENTO
MEMBRO TITULAR

DIEGO RODRIGUES MAGALHÃES
MEMBRO TITULAR

DIEGO DA SILVA DE SOUZA
MEMBRO SUPLENTE

ACÁCIA CHAVES REIS
TESOUREIRA
CONVIDADA

ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA
CHEFE DE GABINETE

CONVIDADA

ISIS LOBO DE SOUZA
ASSESSORA ESPECIAL I

CONVIDADA

ANDERSON DOS SANTOS ROCHA
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL

CONVIDADO

FRANCISCA NAIANA AGUIAR MOREIRA
SECRETÁRIA
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