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n o s  a u t o s  d o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n º  

01996.11.02.942.2022,

RESOLVE

REDUZIR a carga horária do (a) servidor (a) LUCIA MARIA 

FALSINI ANGIOLETTI, matrícula nº 60449, ocupante do 

cargo de provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR, 

lotado (a) na Secretaria da Educação - SEDUC, de 40 

horas semanais para 20 horas semanais, pelo período de 
01 (um) ano sem prejuízo da sua remuneração, a partir da 
data da publicação deste Decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM  31 DE OUTUBRO DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DECRETO DE 31 DE OUTUBRO DE 2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DABAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei 
nº. 874 de 04 Abril de 2008 e,

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

01988.11.02.942.2022,

RESOLVE

REDUZIR a carga horária do (a) servidor (a) VIVIANA 

SANTANA DOS SANTOS, matrícula nº 833362, ocupante 

do cargo comissionado de GERENTE, lotado (a) na 

Secretaria da Saúde - SESAU, de 40 horas semanais para 

20 horas semanais, pelo período de 01 (um) ano sem 
prejuízo da sua remuneração, a partir da data da 
publicação deste Decreto.

DECRETO DE 19 DE OUTUBRO DE 2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei 
nº. 874 de 04 abril de 2008 e decreto Municipal nº 5267 de 
12 de setembro de 2012 e,

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

00575.11.02.401.2019,

RESOLVE

 
CONCEDER A EXTENSAO DE JORNADA DE 

TRABALHO para o (a) servidor (a) JAILTON COSTA DOS 

SANTOS, matricula nº 64096, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de FISCAL DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS, lotado (a) na Secretaria de Serviços Publicos - 
SESP, de 30 (trinta) horas semanais para 40 (quarenta) 
horas semanais, a partir da data da publicação deste 
Decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, 19 DE OUTUBRO DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
 SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

                                                              
ARLENE LIMA ROCHA

SECRETÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS

DECRETO DE 31 DE OUTUBRO DE 2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DABAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei 
nº. 874 de 04 Abril de 2008 e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM  31 DE OUTUBRO DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

 

DECRETO DE 31 DE OUTUBRO DE 2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DABAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º da Lei 
nº. 874 de 04 Abril de 2008 e,

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

01751.11.02.942.2022,

RESOLVE

REDUZIR a carga horária do (a) servidor (a) VALERIA 

LUIZA DOS SANTOS, matrícula nº 833749, ocupante do 

cargo comissionado de SUPERVISOR DE SERVIÇOS, 

lotado (a) na Secretaria da Saúde - SESAU, de 40 horas 

semanais para 20 horas semanais, pelo período de 01 (um) 
ano sem prejuízo da sua remuneração, a partir da data da 
publicação deste Decreto.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM  31 DE OUTUBRO DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE 

DECRETO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal, consoante o disposto no 
artigo 86 da Lei Municipal nº. 407 de 30 de agosto de 1998 
e Lei nº 1522 de 28 de dezembro de 2017, que reorganiza o 
Estatuto dos Servidores Público Municipais e,

CONSIDERANDO a documentação acostada nos autos 
do Processo Administrativo nº 00985.11.02.880.2021 e em 
cumprimento da decisão do Tribunal de Justiça do Estado 
da Bahia – Foro da Comarca de Camaçari – Segunda Vara 

da Fazenda Pública de Camaçari, processo judicial nº 
8017486-89.2021.8.05.0039,

RESOLVE

RETIFICAR os termos do Decreto de 14 de outubro de 
2022, publicado no Diário Oficial do Município de nº 2023 
de 01 de novembro de 2022, que concedeu a servidor (a) 
LUANNA LIMA DE HOLANDA CAVALCANTI, matricula 
nº 829316, lotado (a) na Secretaria do Governo – SEGOV, 
A ESTABILIDADE ECONOMICA COMO VANTAGEM 
PESSOAL, correspondente à diferença entre os valores 
dos Cargos de provimento comissionado de Assistente de 
Secretário, onde se lê: símbolo GES-II, leia-se: símbolo 
GES-I-B e de provimento efetivo/estatutário de Assistente 
Administrativo, a sua remuneração, retroativo a 
exoneração do cargo de provimento temporário, em 01 de 
julho  de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE NOVEMBRO DE 2022.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE PESSOAL 
CONTRATADO SOB REGIME ESPECIAL DE 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
REDA – SEDUC Nº 001/2022
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GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 23 DE NOVEMBRO 
DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 163/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 09/11/2022, 
ao apreciar os autos do Recurso Voluntário nº 061/2020, 
vinculado ao Auto de Infração nº 5385/2020, tendo como 
Recorrente ELEKEIROZ S.A.,  DECIDIU,  por 
unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso para 
REFORMAR a decisão da Junta de Julgamento de 
Processos Fiscais.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o prazo 
de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 10 de novembro de 2022.

CLÍVIO MARCOS PINHEIRO SADY
PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 164/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 09/11/2022, 
ao apreciar os autos do Embargo Declaratório nº 
165/2022, vinculado ao Auto de Infração nº 5635/2021, 
tendo como embargante GUARAJUBA SHOPPING LTDA, 
embargado o Conselho Municipal de Contribuintes, 
DECIDIU, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao 
embargo para MANTER decisão embargada.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o prazo 
de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 10 de novembro de 2022.

CLÍVIO MARCOS PINHEIRO SADY
PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 165/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 09/11/2022, 
ao apreciar os autos do Recurso Voluntário nº 179/2022, 
vinculado ao Processo Administrativo nº 03518/2016, 
tendo como Recorrente SANDRA PAULA JESUS DOS 
SANTOS OLIVEIRA, DECIDIU, por unanimidade, DAR 
PROVIMENTO ao recurso para REFORMAR a decisão da 
Junta de Julgamento de Processos Fiscais.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o prazo 
de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 10 de novembro de 2022.

CLÍVIO MARCOS PINHEIRO SADY
PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 166/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 09/11/2022, 
ao apreciar os autos do Recurso de Ofício nº 178/2022, 
vinculado ao Processo Administrativo nº 03009/2022, 
tendo como Recorrente a Junta de Julgamento de 
Processos Fiscais e Recorrido JOSÉ CARLOS SOUSA 
DOS SANTOS, DECIDIU, por unanimidade, NEGAR 
PROVIMENTO ao recurso de ofício para MANTER a 
decisão de 1ª Instância Administrativa.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o prazo 
de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 10 de novembro de 2022.

CLÍVIO MARCOS PINHEIRO SADY
PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 167/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 09/11/2022, 
ao apreciar os autos do Recurso de Ofício nº 062/2022, 
vinculado ao Processo Administrativo nº 05329/2019, 
tendo como Recorrente a Junta de Julgamento de 
Processos Fiscais e Recorrida ROBERTA LUCIA 
FERREIRA SILVA, DECIDIU, por unanimidade, NEGAR 
PROVIMENTO ao recurso de ofício para MANTER a 
decisão de 1ª Instância Administrativa.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o prazo 
de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 10 de novembro de 2022.

CLÍVIO MARCOS PINHEIRO SADY
PRESIDENTE
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RESOLUÇÃO Nº 171/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 
17/11/2022, ao apreciar os autos do Recurso nº 
067/2020, vinculado ao Processo Administrativo nº 
07710/2019, tendo como recorrente MANOEL 
MESSIAS CORREIA SANTOS, DECIDIU, por 
unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso para 
REFORMAR a decisão da Junta de Julgamento de 
Processos Fiscais.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o prazo 
de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 18 de novembro de 2022.

CLÍVIO MARCOS PINHEIRO SADY
PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 172/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 17/11/2022, 
ao apreciar os autos do Recurso de Ofício nº 166/2022, 
vinculado ao Processo Administrativo nº 04048/2022, 
tendo como Recorrente a Junta de Julgamento de 
Processos Fiscais e Recorrido MARCOS FLAVIO COSTA 
LOPES, DECIDIU, por unanimidade DAR PROVIMENTO 
ao recurso de ofício para MANTER a decisão de 1ª 
Instância Administrativa.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o prazo 
de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 18 de novembro de 2022.

CLÍVIO MARCOS PINHEIRO SADY
PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 173/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 17/11/2022, 
ao apreciar os autos do Recurso Voluntário nº 177/2022, 
vinculado ao Processo Administrativo nº 04098/2022, 
tendo como Recorrente BIANCA LAZZARO ALVES 
CUNHA, DECIDIU, por unanimidade, NEGAR 
PROVIMENTO ao recurso voluntário para MANTER a 
decisão da Junta de Julgamento de Processos Fiscais.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o prazo 
de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 18 de novembro de 2022.

CLÍVIO MARCOS PINHEIRO SADY
PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 168/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 09/11/2022, 
ao apreciar os autos do Recurso de Ofício nº 131/2022, 
vinculado ao Processo Administrativo nº 02520/2022, 
tendo como Recorrente a Junta de Julgamento de 
Processos Fiscais e Recorrida LAGOA MAR 
EMPRRENDIMENTOS LTDA,  DECID IU ,  por  
unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de ofício 
para MANTER a decisão de 1ª Instância Administrativa.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o prazo 
de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 10 de novembro de 2022.

CLÍVIO MARCOS PINHEIRO SADY
PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 169/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 09/11/2022, 
ao apreciar os autos do Recurso de Ofício nº 150/2022, 
vinculado ao Processo Administrativo nº 00491/2022, 
tendo como Recorrente a Junta de Julgamento de 
Processos Fiscais e Recorrido WALTER CRISPIM DA 
SILVA, DECIDIU,  por  unanimidade,  NEGAR 
PROVIMENTO ao recurso de ofício para MANTER a 
decisão de 1ª Instância Administrativa.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o prazo 
de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 10 de novembro de 2022.

CLÍVIO MARCOS PINHEIRO SADY
PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 170/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 17/11/2022, 
ao apreciar os autos do Recurso Voluntário nº 051/2021, 
vinculado ao Processo Administrativo nº 03758/2020, 
tendo como Recorrente ARTHUR WILSON ARGOLO 
PACHECO PEREIRA, DECIDIU, por unanimidade, DAR 
PROVIMENTO ao recurso voluntário para REFORMAR a 
decisão da Junta de Julgamento de Processos Fiscais.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o prazo 
de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 18 de novembro de 2022.

CLÍVIO MARCOS PINHEIRO SADY
PRESIDENTE
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RESOLUÇÃO Nº 174/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 17/11/2022, 
ao apreciar os autos do Recurso de Ofício (Revelia) nº 
119/2021, vinculado ao Auto de Infração nº 5603/2021, 
tendo como Recorrente a Junta de Julgamento de 
Processos Fiscais e Recorrida SOLVITA BRASIL 
PARTICIPAÇÕES E CONSTRUÇÕES, DECIDIU, por 
unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso de ofício 
para MANTER o Auto de Infração.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o prazo 
de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 18 de novembro de 2022.

CLÍVIO MARCOS PINHEIRO SADY
PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 175/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 17/11/2022, 
ao apreciar os autos do Recurso de Ofício (Revelia) nº 
118/2021, vinculado ao Auto de Infração nº 5428/2020, 
tendo como Recorrente a Junta de Julgamento de 
Processos Fiscais e Recorrida DI CHRIS COM. DE 
VESTUÁRIO E ACESSORIOS LTDA, DECIDIU, por 
unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de ofício 
para ANULAR o auto de infração.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o prazo 
de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 18 de novembro de 2022.

CLÍVIO MARCOS PINHEIRO SADY
PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 176/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 17/11/2022, 
ao apreciar os autos do Recurso de Ofício nº 134/2022, 
vinculado ao Auto de Infração nº 5702/2022, tendo como 
Recorrente a Junta de Julgamento de Processos Fiscais e 
Recorrido PARAISO DA LAGOA INCORP. DE 
EMPREEND. IMOB. SPE LTDA, DECIDIU, por 
unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso de ofício 
para MANTER a decisão de 1ª Instância Administrativa.

O inteiro teor da decisão estará disponível durante o prazo 
de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 18 de novembro de 2022.

CLÍVIO MARCOS PINHEIRO SADY
PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 177/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 17/11/2022, 
ao apreciar os autos do Recurso de Ofício nº 164/2022, 
vinculado ao Processo nº 05865/2022, tendo como 
Recorrente a Junta de Julgamento de Processos Fiscais e 
Recorrido PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, 
DECIDIU, por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao 
recurso de ofício para MANTER a decisão de 1ª Instância 
Administrativa.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o prazo 
de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 18 de novembro de 2022.

CLÍVIO MARCOS PINHEIRO SADY
PRESIDENTE

PORTARIA Nº 204/2022
21 DE OUTUBRO DE 2022

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que lhe 
foi delegada pelo Decreto de 04 de janeiro de 2021 e pelo o 
que confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 
2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 
2013, alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, de 27 
de dezembro de 2015, e Resolução CEPRAM n° 4.579, de 
06 de março de 2018, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 
29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o 
que consta do  Processo Administrativo nº 
02638.22.09.461.2021, de 10.11.2021, 

RESOLVE

A r t .  1 . º  C o n c e d e r  L I C E N Ç A A M B I E N TA L 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03(três) anos, à 
empresa JANGADINHA MINERAÇÃO LTDA, inscrita no 
CNPJ sob n° 06.073.671/0001-69, com sede na Estrada 
do Visconde, s/n, Emboacica, Monte Gordo, Camaçari/BA, 
para extração de areia e argila (70.000 t/ano) numa área de 
49,96 hectares localizada na Fazenda Jangadinha, Distrito 
de Monte Gordo, Camaçari/BA, e contida na poligonal do 
processo ANM 874.518/2008 (com os vértices da área do 
processo ANM definido pelas coordenadas geográficas: 
V1. -12°32'22''597, - 38°05'38''175; V2. -12°32'47''497, -
38°05'38''175; V3. -12°32'47''497, -38°05'59''675; V4. - 
12°32'22''597, -38°05'59''675; V5. -12°32'22''597, -
38°05'38''175), na Macrozona MG-ZR.2 – Engenho Novo, 
conforme Lei nº866/2008, de 11/01/2008, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
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condicionantes: I. planejar antecipadamente a condução 
da lavra de forma a cumprir as exigências da ANM e desta 
licença; II. estabelecer como profundidade limite de 
extração mineral a cota do nível máximo de cada corpo 
hídrico local mais dois metros, visando a proteção e 
conservação desses corpos hídricos e suas respectivas 
Áreas de Preservação Permanente - APP; III. usar a base 
cartográfica da região para mapear os corpos hídricos da 
área de influência da lavra e delimitar as suas respectivas 
faixas de Área de Preservação Permanente – APP 
(conforme Art.51 da Lei Municipal nº913/2008), para 
proteção. Prazo: 60(sessenta) dias; IV. definir uma altura 
de bancada que garanta a segurança operacional da área 
de extração mineral; V. implantar um sistema adequado de 
drenagem de águas pluviais, a fim de evitar processos 
erosivos e assoreamento dos corpos hídricos; VI. proteger 
a vegetação das faixas de APP; VII. armazenar o solo 
retirado em leiras de no máximo 1,50 m de altura, para ser 
utilizado posteriormente na recomposição de área 
degradada; VIII. realizar o afugentamento de espécies da 
fauna encontrada na área de lavra, para proteção; IX. não 
realizar lavagem e/ou manutenção de veículo na área de 
lavra (em situação de extrema necessidade, recolher o 
resíduo gerado em recipiente apropriado e encaminhar 
para unidade de tratamento credenciada); X. executar as 
ações propostas de proteção ambiental, recuperação, 
monitoramento e manutenção, contempladas no PRAD e 
apresentar à SEDUR, o relatório com os resultados obtidos 
e fotografias das ações realizadas, incluindo as medidas 
de proteção das APP. Prazo: a cada 365 dias; XI. manter os 
sanitários de uso dos funcionários e visitantes dentro dos 
padrões de higiene estabelecidos na legislação vigente; 
XII. transportar o minério (areia) em veículos equipados 
com cobertura “lona” nas caçambas, visando à redução de 
emissão de partículas no trajeto e prevenção de acidentes; 
XIII. Obedecer as Normas Reguladoras de Mineração - 
NRM, determinadas na portaria DNPM n° 237/01: NRM-02 
(Lavra a Céu Aberto); NRM-09 (Prevenção contra poeira); 
NRM-12 (sinalização de áreas de trabalho e de 
circulação); NRM13 (circulação e transporte de pessoas e 
materiais); NRM-14 máquinas, equipamentos e 
ferramentas); NRM15 (Instalações); NRM-17 (topografia 
de minas); NRM-19 (disposição de estéril, rejeitos e 
produtos); NRM-20 (Suspensão, Fechamento de Mina e 
Retomada das Operações Mineiras); NRM-21 
(reabilitação de Áreas Pesquisadas, Mineradas e 
Impactadas); NRM-22 (Proteção ao Trabalho); XIV. 
encaminhar o lixo gerado no local para a unidade de 
tratamento licenciada, ficando proibida a queima e/ou 
disposição aleatória; XV. apresentar à SEDUR antes do 
início da lavra: a) guia de utilização ou portaria de lavra 
expedida pela ANM, compatível com a área da licença, 
sem a qual esta licença poderá ser cancelada. Prazo: 
60(sessenta) dias; b) registro no Cadastro Estadual de 
Atividades Potencialmente Degradadoras ou Utilizadoras 
de Recursos Ambientais - CEAPD; c) Autorização de 
Supressão de Vegetação - ASV, emitida pelo Instituto de 
Meio e dos Recursos Hídricos - INEMA; XVI. participar de 
programa de educação ambiental voltado para a proteção 
dos corpos hídricos; XVII. priorizar a contratação da mão 
de obra local, buscando o crescimento da economia local e 
a geração de empregos; XVIII. executar melhorias nas vias 
de acesso da área de influência da lavra; XIX. é proibido: a) 
modificar e/ou lavrar substância mineral nas Áreas de 

Preservação Permanente - APP; b) lavrar substância 
mineral nas áreas não credenciadas para esse fim; c) a 
disposição e/ou lançamento de quaisquer materiais, 
resíduos e/ou produtos resultantes do processo de lavra, 
em locais que possam direta ou indiretamente vir a 
comprometer a qualidade das águas superficiais e/ou 
subterrâneas, bem como causar impactos paisagísticos ou 
danos ao meio biótico; d) fazer intervenções nas vias de 
acesso sem a prévia autorização da SEDUR; XX. limitar a 
lavra mineral a poligonal da área alvo de extração 
apresentada e integrada a condição do processo da ANM 
874.518/2008, obedecida as condições estabelecidas 
nesta licença e na legislação vigente; XXI. adotar a 
inclinação máxima de 30° a cada 2,00 metros de talude 
concluído; XXII. otimizar os acessos, já existentes, com 
melhoramentos, sinalização, ampliação da rede de 
drenagem e umidificação (exclusivamente com água); 
XXIII. não constituir ameaça ao equilíbrio ecológico e nem 
às áreas de atração turística de valor ambiental e de beleza 
paisagística; XXIV. não constituir ameaça à segurança da 
população e nem comprometer o desenvolvimento da 
região; XXV. Não prejudicar o funcionamento regular de 
escolas, hospitais, ambulatórios, casas de saúde, repouso 
ou similares; XXVI. fica proibida a queima de vegetação e 
sua disposição aleatória nas vias de acesso; XXVII. efetuar 
o recolhimento e a destinação final do lixo doméstico das 
faixas marginais da jazida, de acordo com o Art. 75 do 
Regulamento da Lei Estadual nº 10.431, de 20 de 
dezembro de 2006, aprovado pelo Decreto Estadual nº 
11.235 de 10 de outubro de 2008; XXVIII. requerer 
previamente à SEDUR, a competente licença para 
alteração que venha a ocorrer no projeto ora licenciado, 
conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 03/09/2008. 

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

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

Art. 4.º Esta Licença entrará em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T A R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 21 DE OUTUBRO DE 2022.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE
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PORTARIA Nº 205/2022
20 DE OUTUBRO DE 2022

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que lhe 
foi delegada pelo Decreto de 04 de janeiro de 2021 e pelo o 
que confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de setembro de 
2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 
2013, alterada pela Resolução CEPRAM n° 4.420, de 27 
de dezembro de 2015, e Resolução CEPRAM n° 4.579, de 
06 de março de 2018, e Resolução CEPRAM nº 4.046, de 
29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em vista o 
que consta do  Processo Administrativo nº 
02003.22.09.743.2022, de 14 de julho de 2022, 

RESOLVE

Art. 1.º Conceder AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO 
DE VEGETAÇÃO, válida pelo prazo de 01 (um) ano, à L. 
M A R Q U E Z Z O  C O N S T R U Ç Õ E S  E  
EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº 
02.535.568-0001.32, com sede na Av. Maria Quitéria, 
número 524, Brasília, Feira de Santana/BA, para 
implantação Urbanização Integrada, denominado 
Condomínio Residencial Reserva Bambuí composto 400 
unidades residenciais, numa área total de 19.459,00 m², a 
saber: a área está situada no Loteamento Nascente do 
Capivara, Lote 12/13/14, Bairro Espaço Alpha, 
Camaçar i /BA,  nas coordenadas geográf icas  
12°41'58.85"S e 38°17'12.45"O, Na Zona de Expansão 
Prioritária 2 (ZEP 2), na Macrozona CA-ZU.1 - Camaçari-
Sede, conforme Lei Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 
2008, e Lei Municipal n° 913, de 03 de setembro de 2008, a 
área do projeto está localizada no Bairro Espaço Alpha, 
Camaçari – BA, a região possui domínio do Bioma Mata 
Atlântica, numa área total de 19.459,00 m², sendo ocupada 
uma área de 18.227,29 m², dos quais 4.171,34 m² serão 
ocupadas por edificações e 12.452,58 m² serão de 
superfícies permeáveis, além das áreas verdes, mediante 
o cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I -apresentar, no prazo de 120 (cento e 
vinte) dias o Plano de Manejo da Fauna Silvestre, para 
área requerida; apresentar, no prazo de 60 (sessenta) 
dias, projeto paisagístico e levantamento das espécies 
arbustivas e herbáceas com avaliação do potencial 
paisagístico das espécies; II -  exclui-se dessa Autorização 
a vegetação localizada nas Áreas de Preservação 
Permanente – APP, áreas alagáveis, a vegetação dos 
fragmentos florestais de  Mata Atlântica das Áreas verdes 
de floresta em estágio médio de regeneração; III - 
implantar o paisagismo, aprovado pela SEDUR, utilizando 
de espécies nativas autóctones e indivíduos vegetais 
resgatados na área do empreendimento; IV - apresentar, 
no prazo de 60 (sessenta) dias, para aprovação, plano de 
resgate da flora a ser executado antes da supressão, 
visando resgatar as espécies adequadas para serem 
utilizadas no projeto paisagístico e revegetação da APP; V 
- apresentar à CLA/SEDUR, relatório de execução da 
revegetação a cada atividade realizada, durante 2 anos; VI 
- realizar tratamento fitossanitário na vegetação que 
não será suprimida encontrada na área do 
empreendimento; VII - após o término das atividades de 

supressão, deverá ser encaminhado à CLA/SEDUR, no 
prazo de 30 (trinta) dias,relatório conclusivo sobre as 
atividades realizadas, contendo registros fotográficos da 
vegetação efetivamente suprimida, sinalização das áreas 
protegidas, comprovação da utilização do material vegetal, 
da destinação do material lenhoso, da afugentamento da 
fauna e do resgate da flora.

Art. 2° O rendimento de material lenhoso total foi estimado 
1,05 m³;

Art. 3º Esta Autorização está vinculada à ANÁLISE DE 
ORIENTAÇÃO PRÉVIA DE PROJETO (AOP) Nº 39.2022, 
de 22/07/2022;

Art. 4º Os produtos e subprodutos originados de atividade 
autorizada deverão ser aproveitados, conforme 
estabelecido no Art. 115 da Lei Nº 10.431/2006, 
sujeitando-se o transporte ao Art. 144 da mesma.

Art. 5° É considerada infração ambiental passível de multa 
e revogação da autorização ambiental descumprir os 
prazos para o atendimento de condicionantes, conforme 
Decreto Estadual n° 14.024/2012 e suas alterações.

Art. 6° Esta Autorização, bem como, cópias dos 
documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes 
acima citados, deverão ser mantidos disponíveis à 
fiscalização da SEDUR.

Art. 7º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 20 DE 
OUTUBRO DE 2022.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 211/ 2022
31 DE OUTUBRO DE 2022

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que 
lhe foi delegada pelo Decreto de 04 de janeiro de 2021 e 
pelo o que confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de 
setembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 
de outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM 
n° 4.420, de 27 de dezembro de 2015 e Resolução 
CEPRAM n° 4.579, de 06 de março de 2018, e 
Resolução CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, 
no que couber e, tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 02575.22.09.461.2022, 
de 01 de setembro de 2022,
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RESOLVE

A r t .  1 . º  C o n c e d e r  L I C E N Ç A A M B I E N TA L 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) anos, ao 
interessado TRANSLOGISTICS TECNOLOGIA 
AMBIENTAL LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 
06.211.302/0001-95, com sede na Avenida Jorge Amado, 
Quadra F, Lote 04 e 05, Jardim Limoeiro, Distrito Sede, 
Camaçari/BA, coordenadas UTM (Long/Lat) 575.656,457 / 
8.595.712,717, inserido na poligonal da Zona de 
Transformação Comércio e Serviço – ZTCS, Macrozona 
CA-ZU.1, conforme Lei Municipal n° 866, de 11 de janeiro 
de 2008 e Lei Municipal n° 913, de 03 de setembro de 
2008, para o funcionamento da atividade de 
armazenamento, recuperação e comercialização de 
materiais plástico, papel, papelão, sucata metálica e 
sucatas de madeiras, com capacidade instalada total de 
333,4 ton/mês, numa área total do terreno de 2.000,00 
m². Esta Licença está sendo concedida, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - atender as disposições contidas: a) na 
Licença por Adesão e Compromisso emitida pelo INEMA 
para realização da atividade de transporte de produtos 
e/ou resíduos perigosos e de serviços de saúde; b)  nas 
Declarações de Inexigibilidade de Licenciamento 
Ambiental para as atividades não licenciáveis; c) na 
Resolução nº 5.947, de 1º de junho de 2021, que atualiza o 
regulamento para o transporte rodoviário de produtos 
perigosos e aprova as suas instruções complementares; II 
– FICA PROIBIDO: a) o armazenamento de produtos 
perigosos no local, esta licença está sendo concedida para 
o serviços coleta, armazenamento temporário e transporte 
de resíduos não perigosos; b) realizar os serviços de 
lavagem, troca de óleo de veículos, oficina e manutenção, 
sistema de abastecimento dos veículos, armazenagem de 
resíduos perigosos, no local do empreendimento; III - 
implementar o Programa de Educação Ambiental, visando 
evitar desperdícios e reduzir consumo de matéria-prima, 
energia e recursos naturais, voltado para os funcionários 
da empresa, com ênfase na gestão dos resíduos, 
priorizando ações de sustentabilidade ambiental, e 
apresentar os resultados obtidos; IV - operar a unidade de 
acordo com o exigido nas normas legais, devendo a 
empresa atuar sempre de forma a minimizar os impactos e 
visando: a) evitar desperdícios e reduzir consumo de 
matéria-prima, energia e recursos naturais, atuando 
sempre de forma preventiva em relação aos riscos às 
pessoas e ao meio ambiente e fundamentado em 
tecnologias mais limpas; b) priorizar a não geração, a 
redução, a reutilização e a reciclagem dos resíduos; V - 
apresentar Relatór io execut ivo do Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), conforme 
os requisitos da Lei Estadual 12932/2014, com o objetivo 
de fornecer informações sobre os procedimentos para a 
redução da geração de resíduos sólidos; VI - realizar 
revisões periódicas: a) Programa de Gerenciamento de 
Risco (PGR), conforme norma técnica aprovada pela 
Resolução CEPRAM nº 4.578/2017, com o objetivo de 
proteger os funcionários, o público em geral, o meio 
ambiente e as instalações, evitando a interrupção do 
processo; b) Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO), conforme os requisitos 
estabelecidos na NR 7, com o objetivo de promoção e 
preservação da saúde do conjunto dos seus 

trabalhadores, devendo está articulado com o Programas 
de Prevenção de Riscos Ambientais executado;  VII - 
melhorar a sinalização horizontal e vertical das vias 
internas da empresa, áreas de armazenamento, produção, 
conforme padrão legalmente estabelecido, mantendo os 
dispositivos de sinalização em perfeito estado de 
conservação; VIII - promover periodicamente junto aos 
funcionários, a realização de programas de educação 
ambiental e de treinamento de segurança, quanto a 
aplicação dos programas e planos da empresa, e 
apresentar à SEDUR quando do requerimento de 
renovação desta licença a documentação comprobatória, 
acompanhada dos resultados obtidos;  IX - continuar 
cumprindo os requisitos estabelecidos nas normas 
regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, 
quanto: a) manter em condições adequadas de 
funcionamento o sistema de proteção contra incêndio, da 
NR - 23; b) promover a utilização adequada dos 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), da NR - 06; c) 
operar adequadamente as máquinas e equipamentos, da 
NR - 11;  X - manter nos materiais e substâncias 
empregados, manipulados ou transportados no local de 
trabalho, quando perigosos ou nocivos à saúde, rótulos 
com sua composição, recomendações de socorro 
imediato e o símbolo de perigo correspondente, e 
disponibilizar Ficha de Informação de Segurança de 
Produtos Químicos (FISPQ) nos locais onde se 
manuseiam os produtos, mantendo a edição mais recente 
para conhecimento pelos funcionários; XI – melhorar o 
acondicionamento dos resíduos sólidos destinados à 
armazenagem provisória em área reservada, dotada de 
cobertura e piso impermeabilizado, devidamente 
sinalizada de acordo com a classe do resíduo, atendendo 
os critérios de armazenamento das normas técnicas da 
ABNT n° 11.174/1990 e ABNT n° 12.235/1992; XII - manter 
em seus arquivos documentação comprobatória dos 
produtos movimentados, contemplando relação, 
quantidade, origem e destino, para fins de fiscalização; XIII 
- direcionar todo efluente sanitário para a fossa séptica e 
posteriormente retirar o efluente por uma empresa 
especializada e licenciada; XIV - é vedado quaisquer 
interligações com outras instalações prediais do sistema 
de esgotamento de águas pluviais, a instalação predial de 
águas pluviais se destina exclusivamente ao recolhimento 
e condução das águas pluviais, conforme ABNT NBR 
10844:1989; XV - atender r igorosamente as 
condicionantes estabelecidos nesta Portaria, e 
encaminhar, obedecendo os prazos estabelecidos, o 
relatório de cumprimento das condicionantes, junto aos 
documentos comprobatórios; XVI - em caso de impacto 
negativo ao meio ambiente decorrente da implantação 
e/ou operação da atividade, a empresa estará sujeita às 
sanções previstas em lei, mesmo após o encerramento de 
suas atividades; XVII - comunicar, de imediato à SEDUR, a  
ocorrência de qualquer acidente ou ação resultante das 
atividades desenvolvidas que afete direta ou indiretamente 
o meio ambiente, na área de inf luência do 
empreendimento, adotando as medidas corretivas 
cabíveis; XVIII - requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração que venha a ocorrer no 
projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal nº 
913/2008, de 03/09/2008.

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

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

Art. 4.º É considerada infração ambiental passível de 
multa e revogação da licença ambiental descumprir os 
prazos para o atendimento de condicionantes, conforme 
Decreto Estadual n° 14.024/2012 e suas alterações.

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

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 31 DE 
OUTUBRO DE 2022.

CLÁUDIO REBOUÇAS BRITTO 

DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0003/2022 DO 
CONTRATO Nº 0369/2018 ENTRE O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E ROQUELINO DOS SANTOS SOUZA.
 
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, inscrito no CNPJ nº 
14.109.763/0001-80, com sede na Rua Francisco 
Drummond, s/n, Camaçari-Bahia, representado neste ato 
pelo secretário, Sr. Elias Natan Moraes Dias, brasileiro, 
casado, portador do R.G nº 1.385.521 SSP-BA, inscrito no 
CPF sob o nº 197.991.955-00, doravante denominada 
C O N T R ATA N T E ,  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 0369/2018, conforme Processo Nº 0707/2018, 
que se regerá pela legislação pertinente, lei Federal nº 
8.666/933, com as alterações introduzidas posteriormente 
e pelas cláusulas e condições seguintes: 

INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Licitatório nº 
0707/2018, Dispensa de Licitação nº 0046/2018.

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO 
LOTEAMENTO JARDIM, QUADRA 26,Nº 95,  
LIMOEIRO,CAMAÇARI - BA,COM A FINALIDADE DE 
IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA.

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 Quarta – DA DOTAÇÃO DAS DESPESAS, 
prevista no instrumento inicial, acrescentando nova 
dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente:

 Camaçari-BA, 16 de Novembro de 2022.

ELIAS NATAN MORAIS DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0002/2022 DO 
CONTRATO Nº 0156/2021 ENTRE O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E A EMPRESA HISTO-CITO CENTRO 
DIAGNÓSTICO EM ANATOMIA PATOLOGICA, 
CITOPATOLOGIA E IMUNOPATOLOGIA LTDA.

	
O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ nº 
14.109.763/0001-80, com sede na Rua Francisco 
Drumond, s/n, Camaçari-Bahia, representado neste ato 
pelo secretário, Sr. Elias Natan Moraes Dias, brasileiro, 
casado, portador do R.G nº 1.385.521 SSP-BA, inscrito no 
CPF sob o nº 197.991.955-00, doravante denominada 
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato nº 0156/2021, conforme Processo nº 0111/2021, 
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 0111/2021 e Pregão Eletrônico nº 0109/2021.

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO 
ESPECIALIZADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ANÁLISE DE EXAME ANATOMOPATOLÓGICO E 
IMUNOHISTOQUÍMICO, PARA DIAGNÓSTICO DE 
NEOPLASIAS NA POPULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE DE CAMAÇAR-BA.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65, § 8º, da Lei Federal 
nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento nº 
0002/2022, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Segunda – DO RECURSO FINANCEIRO, 
prevista no instrumento inicial, acrescentando nova 
dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente:
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Camaçari-BA, 01 de Novembro de 2022.

	ELIAS NATAN MORAIS DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0002/2022 DO 
CONTRATO Nº 0052/2019 ENTRE O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E A EMPRESA UNI-SOS EMERGÊNCIAS 
MÉDICAS LTDA-EPP.

	
O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ nº 
14.109.763/0001-80, com sede na Rua Francisco 
Drumond, s/n, Camaçari-Bahia, representado neste ato 
pelo secretário, Sr. Elias Natan Moraes Dias, 
brasileiro, casado, portador do R.G nº 1.385.521 SSP-
BA, inscrito no CPF sob o nº 197.991.955-00, doravante 
denominada CONTRATANTE, resolve modificar 
unilateralmente o Contrato nº 0346/2019, conforme 
Processo nº 0052/2019, que se regerá pela legislação 
pertinente, lei Federal nº 8.666/933, com as alterações 
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e 
condições seguintes: 

I N S T R U M E N TO  V I N C U L A N T E :  P r o c e s s o  
Administrativo nº 00435/2018 e Pregão Eletrônico nº 
0187/2018.

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO B E D PARA O 
SERVIÇO DE ATENDIMENTOS MÓVEL DE 
URGÊNCIA (SAMU) 192 PARA A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI/BA.

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

Camaçari-BA, 01 de Novembro de 2022.

	ELIAS NATAN MORAIS DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0001/2022 DO 
CONTRATO Nº 0361/2022 ENTRE O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E A EMPRESA SAFIRA TRANSPORTES 
E TURISMO EIRELI.
	
O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ nº 
14.109.763/0001-80, com sede na Rua Francisco 
Drumond, s/n, Camaçari-Bahia, representado neste ato 
pelo secretário, Sr. Elias Natan Moraes Dias, 
brasileiro, casado, portador do R.G nº 1.385.521 SSP-
BA, inscrito no CPF sob o nº 197.991.955-00, doravante 
denominada CONTRATANTE, resolve modificar 
unilateralmente o Contrato nº 0361/2022, conforme 
Processo nº 0288/2022, que se regerá pela legislação 
pertinente, lei Federal nº 8.666/933, com as alterações 
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e 
condições seguintes: 

I N S T R U M E N TO  V I N C U L A N T E :  P r o c e s s o  
Administrativo nº 0288/2022 e Pregão Eletrônico nº 
0108/2022.

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE LOCAÇÃO DE VANS E MICRO-ÔNIBUS (COM 
MOTORISTA) QUE SERÃO UTILIZADOS PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
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, 
acrescentando nova dotação orçamentária, conforme o 
orçamento fiscal vigente:
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Camaçari-BA, 23 de Novembro de 2022.

ELIAS NATAN MORAIS DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

AVISO DE PRORROGAÇÃO  

PREGÃO N.º 0180/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL - A 
Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, 
torna público para conhecimento dos interessados, que 
em virtude de Impugnação interposta, a sessão para 
acolhimento, abertura das propostas de preços e disputa 
referente PREGÃO N.º 0180/2022  (ELETRÔNICO) – 
COMPEL, cujo objeto é Registro de Preços para 
Contratação de empresa especializada para serviços de 
exumação, coleta, transporte, cremação e destinação final 
de ossadas humanas, nos 07 (sete) cemitérios do 
município de Camaçari (Gleba H, Gleba C, Parafuso, Vila 
de Abrantes, Arembepe, Monte Gordo e Barra de Pojuca), 
fica PRORROGADO o Acolhimento: 08/12/2022 a partir 
das 08h00min. Abertura: 09/12/2022, às 09h00min. 
Disputa: 09/12/2022 às 10h00min. (Horário Brasília).  
Edital/Informações: .  Licitação www.licitacoes-e.com.br
n.º: Tel.: (71) 3621-6880. Aricele Guimarães 975356. 
Machado Oliveira – Pregoeira da COMPEL.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0189/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de preço para 
aquisição de materiais odontológicos (brocas, taça de 
borracha, cunha reflexiva, papel carbono, torcida para 
lamparina, creme dental, pasta profilática), para atender as 

Unidades de Saúde e ao Centro de Especialidades 
Odontológicas do município de Camaçari-BA. 
Acolhimento: 07/12/2022 a partir das 08h00min; 
Abertura: 08/12/2022, às 08h30min; Disputa: 
08/12/2022, às 11h00min. (Horário Brasília)  
Edital/Informações: . Licitação www.licitacoes-e.com.br
nº: 966764. Tel.: (71) 3621-6776/6655 – Vanuzia da Silva 
Guedes – Pregoeira.

PORTARIA Nº 78/2022
DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL, DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de 
suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o quanto determinado no Decreto nº 
7803/2022, de 11 de Novembro de 2022, dispõe sobre o 
horário de expediente das repartições públicas nos dias 
dos Jogos da Seleção Brasileira de Futebol, na Copa do 
Mundo de 2022.

RESOLVE

Art. 1º. Fixar o horário de atendimento ao público externo 
do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal de 
Camaçari nos dias úteis em que a Seleção Brasileira de 
Futebol participe dos jogos da Copa do Mundo de 2022 
que tenham início após às 12:00h (doze horas) das 8:00h 
(oito horas) até às 11:00h (onze horas).

Art. 2º. Fica suspenso o atendimento ao público externo do 
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari 
nos dias úteis em que a Seleção Brasileira de Futebol 
participe dos jogos da Copa do Mundo de 2022 que 
tenham início até às 12:00h (doze horas) ou antes.

Art. 3º. Fica suspenso o regime de teletrabalho durante o 
período em a Seleção Brasileira de Futebol participe dos 
jogos da Copa do Mundo de 2022.

Art. 4º. A compensação das horas de liberação em razão 
do quanto prevê o art. 4º do Decreto n. 7803/2022 será 
fixada por cada um dos Diretores do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari a suas 
respectivas equipes.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

MUNICIPAL DE CAMAÇARI, EM 23 DE NOVEMBRO 
2022.
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PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE 

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE 
INVESTIMENTOS – 2022

	 	 	 	
								Realizada em 17/11/2022

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 
Elma Marília Vieira de Carvalho – Controladora geral do 
ISSM
Anderson dos Santos Rocha – Presidente do Conselho 
Fiscal
Rodrigo Malheiros Remor –– Representante da SMI 
consultoria
Eduardo Barão –– Representante da SMI consultoria
Rafael Demeneghi–– Representante da SMI consultoria

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

Reunião
Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois 
mil e vinte e dois, às 15h00min, reuniram-se 
ordinariamente 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, ELMA 
MARÍLIA VIEIRA DE CARVALHO, controladora geral do 
ISSM, ANDERSON DOS SANTOS ROCHA, presidente do 
Conselho Fiscal, RODRIGO MALHEIROS REMOR, 
EDUARDO BARÃO e RAFAEL DEMENEGHI,  
representantes da SMI Consultoria. Estando ausente a 
chefe de gabinete ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA. 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. Atualização acerca do 
cenário macroeconômico das expectativas de 
mercado; II. Atualização acerca do comportamento da 
carteira de investimentos e monitoramento do 
demonstrativo da movimentação dos investimentos 
ocorridos no mês anterior; III. Apresentação dos pareceres 
relacionados aos investimentos propostos para o período 
até a próxima reunião ordinária do mês seguinte com 
indicações de estratégias a serem seguidas pelo ISSM; IV. 
Elaboração da proposta de fluxo dos resgates e aplicações 
previstas para o período até a próxima reunião ordinária do 
mês seguinte e decisão sobre a aplicação dos novos 
recursos a serem repassados; V. Decisões sobre resgates 
necessários para o pagamento dos benefícios 
previdenciários e demais execuções orçamentárias; VI. O 
que ocorrer. Aberta a reunião, o presidente e gestor de 
recursos do Comitê de Investimentos, CARLOS 
HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, registrou a presença 
dos membros e convidados supracitados. Em seguida, 
passou a palavra para RODRIGO MALHEIROS REMOR, 
representante da SMI CONSULTORIA, que iniciou o 
primeiro item da pauta, I. Atualização acerca do cenário 
macroeconômico das expectativas de mercado. Disse que 
no cenário externo o ano de 2022 tem sido de forte aperto 
monetário nas economias desenvolvidas, com ciclos de 
alta de taxa de juros e sem perspectiva de finalização, visto 
que a inflação continua acelerando ou se encontra em um 
patamar bem elevado. Falou que a perspectiva para 2023 
é a continuidade desse ciclo de aperto monetário até os 
juros chegarem a patamares bem contracionistas e que 
nos Estados Unidos os juros podem chegar a pelo menos 
5%, sendo que o ideal seria chegar a 7%. Falou que após a 
forte recuperação de 2021, as principais economias 
registraram desaceleração do crescimento neste ano e 
que para 2023 crescem as chances de uma recessão em 
países desenvolvidos, com grande possibilidade de queda 
do PIB nessas economias desenvolvidas. Falou sobre os 
fatores de risco que mexem com essas expectativas, como 
o prolongamento ou ampliação da guerra na Ucrânia, a 
política de COVID zero na China e o aperto monetário 
excessivo ou insuficiente. Citou os pontos de atenção para 
2023, que são a guerra na Ucrânia, os apertos monetários 
nas economias desenvolvidas, o risco de recessão e o 
crescimento chinês. Sobre o Brasil, falou que depois da 
forte recuperação em 2021, o país se beneficiou de um 
ciclo positivo de commodities e estímulo fiscal que 
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impulsionaram seu PIB em 2022, mas que para 2023 as 
perspectivas não são tão boas, sofrendo o impacto do 
cenário externo. Disse que a atividade econômica seguiu 
se recuperando em 2022, com os recentes estímulos 
fiscais impulsionando principalmente os setores ligados ao 
consumo e que para 2023 espera-se uma maior 
desaceleração impactando no mercado de trabalho, que 
deve voltar a se deteriorar em 2023, após desempenho 
positivo em 2022. Falou que a inflação acelerou 
consideravelmente em 2021 e 2022, entrando em 
processo de desaceleração a partir de julho de 2022 e que 
essa tendência de lenta desaceleração deve seguir ao 
longo de 2023, com expectativa de que a inflação chegue a 
5% até o final do ano de 2023, superior a meta para 2023 
que será de 3,25%. Falou que para levar a inflação á meta 
em 2024, o Banco Central deve manter a taxa SELIC em 
13,75% por grande parte de 2023, após o forte ciclo de alta 
iniciado em 2021 e encerrado em 2022. Comentou que o 
ano 2022 foi bem positivo em relação às contas públicas, 
com possibilidade de encerrar o ano com superávit 
primário, mas que o ano de 2023 pode vir a ter déficits 
primários. Continuou a apresentação falando sobre o 
cenário político no Brasil, que teve uma eleição altamente 
polarizada, com Luís Inácio Lula da Silva sendo eleito o 
presidente com a menor diferença em segundo turno 
desde a redemocratização e que essa alta polarização 
pode impor desafios à nova gestão. Disse que, na Câmara, 
o PL, partido do atual presidente, compõe a maior 
bancada, seguido pelo PT, partido do futuro presidente e 
que essa composição, associada a forte polarização do 
país, tende a ser fonte de dificuldade para o novo governo. 
Além disso, o Senado segue uma composição parecida 
com a da Câmara, implicando em maiores desafios para a 
negociação. Falou que o orçamento secreto pode ser 
mantido para facilitar o diálogo com o Legislativo. 
Relembrou que nos últimos quatro anos o presidente Jair 
Bolsonaro entrou no governo com muitas questões para 
serem resolvidas, sendo algumas solucionadas, mas 
outras ficarão para o próximo governo, como a reforma 
administrativa e tributária. A manutenção no controle das 
contas públicas, a redução do emprego e a retomada do 
crescimento econômico foram pontos atingidos 
parcialmente, tendo a pandemia com o principal 
empecilho. Já a reforma previdenciária teve seu projeto 
enviado e aprovado pelo Congresso. Comentou sobre os 
desafios da próxima gestão que terá que lidar com os 
diversos problemas provenientes do cenário externo como 
possível recessão global e um ambiente de forte aperto 
monetário no mundo, e com as questões deixadas pela 
gestão atual, como reforma tributária e administrativa, 
ajuste das contas públicas, adequação das regras fiscais, 
redução da inflação e suporte à economia. Citou as 
expectativas para a próxima gestão como aumento no 
número de ministérios, ajuste obrigatório das contas 
públicas, mudança ou substituição na regra do teto de 
gastos, manutenção do auxílio Brasil (que voltará a ser 
chamado de bolsa família) de R$ 600,00 (seiscentos 
reais), aumento real do salário mínimo e reajuste das 
faixas do imposto de renda. Chamou a atenção para as 
pautas fiscais, o teto de gastos, a inflação, os indicadores 
econômicos e a relação entre o executivo e o Congresso. 
Sobre a inflação, disse que a expectativa tanto para 2022, 
quanto para 2023 é que ela fique acima da meta, 
apresentando uma lenta desaceleração nesse período. O 

PIB cria uma expectativa de crescimento bem robusto 
ainda para 2022, mas uma estagnação um pouco maior 
em 2023. Sobre a taxa de câmbio a tendência é que se 
mantenha pressionada em 2022 e 2023, principalmente 
pela questão da política monetária externa. Sobre a 
SELIC, a expectativa é de que permaneça em 13,75% a.a, 
e que em 2023 o Banco Central comece a cortar os juros 
mais para final do ano, podendo a SELIC chegar a 11,25% 
a.a e concluiu a apresentação. Com a palavra, PEDRO 
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES 
questionou qual seria a melhor opção de investimento 
agora já que tanto o mercado externo quanto o interno 
estão ruins. EDUARDO BARÃO disse que a alternativa 
para o cenário atual é buscar proteção e o menor risco 
possível. Falou que a carteira do ISSM está bem 
posicionada e que é momento de agir com cautela, 
investindo em ativos com menor risco como CDI, 
aproveitando a alta da SELIC. Falou que no mês de 
outubro a carteira do Instituto teve um rendimento positivo 
de 1,04% contra uma meta de 0,99%, se posicionando 
acima da meta, mesmo com o impacto do resultado das 
eleições e das principais mudanças que ocorrerão. 
PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES 
questionou se ainda valeria a pena manter os 
investimentos no exterior que o Instituto ainda tem na 
carteira. EDUARDO BARÃO disse que com a expectativa 
de alta de juros nos Estados Unidos e de uma possível 
recessão, seria melhor diminuir a exposição Nesses 
ativos. Falou que as taxas de NTN-B estão bem atrativas e 
que vale a pena esse tipo de investimento. Sugeriu, 
também, alocar os novos recursos em CDI por oferecerem 
boa rentabilidade e menor risco. Dando continuidade à 
reunião CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS 
passou para o próximo item da pauta, II. Atualização 
acerca do comportamento da carteira de 
investimentos e monitoramento do demonstrativo da 
movimentação dos investimentos ocorridos no mês 
anterior. Esclareceu que, assim como setembro, o mês de 
outubro teve início com um cenário do mercado externo 
conturbado. Não obstante, o mês de outubro foi bastante 
positivo para o mercado doméstico. Os fundos e os ativos 
de renda fixa, influenciados pela redução das incertezas 
atreladas às eleições de outubro, performaram acima dos 
dois milhões de reais. Os fundos de renda variável, 
beneficiados pela disputa mais acirrada das eleições, 
também trouxeram resultados positivos para a carteira. Os 
fundos multimercados e os investimentos no exterior, 
assim como, a maioria dos ativos da carteira, 
rentabilizaram positivamente, em consequência da 
sinalização pelo FED, da desaceleração das taxas de 
juros. O IPCA do mês foi de 0,59%. Desta maneira, a meta 
para o mês ficou em 0,99. Diante dos fatos que 
influenciaram o mercado financeiro, o Instituto alcançou 
104% da meta estabelecida para o mês. No que concerne 
aos índices de riscos da carteira, no mês de setembro eles 
permaneceram dentro dos limites da P.I. de 2022: a 
Volatilidade Anualizada (VOL) ficou em 3,6032 (a 
volatilidade máxima em 12 meses, segundo a P.I. é de 9%) 
e a carteira do instituto apresentou nos últimos 12 meses 
um VAR de 5,9277 (na P.I. vigente, essa perda máxima 
aceitável está na ordem de 12% anual). Ato contínuo 
passou para o próximo item da pauta, III. Apresentação 
dos pareceres relacionados aos investimentos propostos 
para o período até a próxima reunião ordinária do mês 
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seguinte com indicações de estratégias a serem seguidas 
pelo ISSM, o gestor de recursos e presidente do Comitê de 
Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 
SANTOS relatou que na 19ª reunião ordinária (realizada 
em 18/10/2022) foi aprovado por unanimidade pelos 
membros do Comitê de Investimentos a (i) alocação dos 
novos recursos em fundos com benchmark CDI e (ii) que o 
pagamento da folha do mês de outubro/2022 seria 
realizado com recursos provenientes de fundos com 
benchmark CDI. Continuamente, passou para o próximo 
item da pauta, IV. Elaboração da proposta de fluxo dos 
resgates e aplicações previstas para o período até a 
próxima reunião ordinária do mês seguinte e decisão sobre 
a aplicação dos novos recursos a serem repassados. 
PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, 
membro nato e Diretor Superintendente do ISSM, propôs 
(i) zerar os investimentos em BTG Multigestor Global 
Equities BRL FIA (CNPJ nº 41.287.933/0001-99) e em 
Safra SP Reais PB Mult imercado (CNPJ nº 
21.595.829/0001-54) e alocar em CDI, (ii) investir R$ 8 
milhões de reais em títulos públicos com vencimento em 
2045 e R$ 9 milhões e meio de reais em títulos públicos 
com vencimento em 2055 utilizando os recursos do DI, 
caso as taxas estejam acima de IPCA +6%, seguindo as 
orientações do estudo ALM, além da (iii) alocação dos 
novos recursos em fundos com benchmark CDI, o que foi 
aprovado por unanimidade pelos membros do Comitê de 
Investimentos. Ato contínuo passou para o próximo item da 
pauta, V. Decisões sobre resgates necessários para o 
pagamento dos benefícios previdenciários e demais 
execuções orçamentárias, foi colocado em votação e 
decidido pelos membros do Comitê de Investimentos que o 
pagamento da folha do mês de novembro/2022 será 
realizado com recursos provenientes de fundos com 
benchmark CDI. E nada mais havendo passível de 
registro, o gestor de recursos e presidente do Comitê de 
Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 
SANTOS, encerrou a reunião agradecendo a participação 
de todos e eu, 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

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

ELMA MARÍLIA VIEIRA DE CARVALHO
CONTROLADORA GERAL - CONVIDADA

ANDERSON DOS SANTOS ROCHA
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL - CONVIDADO

FRANCISCA NAIANA AGUIAR MOREIRA
SECRETÁRIA

ATA DA 49ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ 
DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE SEGURIDADE 
DO SERVIDOR MUNICIPAL (ISSM) – 2022

Realizada em 09/11/2022
Participação:
Membros natos:
Ernâni Bernardino Alves de Sena – Diretor de 
Administração e Finanças

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

Convidados:  
Isis Lobo de Souza – Assessora especial I 
Rodrigo Figueiredo Silva – representante Itaú
Cesar Henrique Domingos – representante Itaú
Hederson Campos – representante Itaú

Secretária: 
Rita de Cássia Martins Sousa Nascimento 

Pauta da Reunião:
I) Reunião com a Asset do Itaú

Reunião:
Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e 
vinte e dois, por volta das 15h, por intermédio da 
plataforma de comunicação Microsoft Teams, em 
videoconferência, conforme prevê o art. 87, § 2º da Lei 
Comp lemen ta r  n °  1 .644 /2020 ,  r eun i ram-se  
extraordinariamente os membros do Comitê de 
Investimentos do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal (ISSM), sob a presidência do primeiro: CARLOS 
HENRIQUE DA ROCHA SANTOS; DIEGO RODRIGUES 
D E  M A G A L H Ã E S ;  M I L E N A TAVA R E S  D O  
SACRAMENTO; DIEGO SILVA DE SOUZA (suplente); e 
ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA, Diretor de 
Administração e Finanças. Estando presentes os 
seguintes convidados: ISIS LOBO DE SOUZA, assessora 
especial I e os representantes do Banco Itaú RODRIGO 
FIGUEIREDO SILVA, CESAR HENRIQUE DOMINGOS e 
HEDERSON CAMPOS. Aberta a reunião, o presidente do 
Comitê de Investimentos e gestor de recursos do ISSM, 
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CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, registrou a 
presença dos membros e convidados supracitados e 
estabeleceu a pauta da reunião, a saber: I) Reunião com a 
Asset do Itaú. Ato contínuo, passou a palavra aos 
representantes da instituição financeira. Com a palavra,  
CESAR HENRIQUE DOMINGOS iniciou a apresentação 
esclarecendo que vai falar sobre o cenário interno e 
externo e o que se deve esperar para os próximos meses 
visando bons retornos dos investimentos. Pontuou que a 
carteira de investimentos do ISSM gerida pelo Itaú está 
dividida entre alguns segmentos de ativos e poderia 
acrescentar outros ativos para alcançar um retorno melhor. 
Disse que o cenário macroeconômico está passando por 
alguns ajustes e que a expectativa não está sendo 
cumprida. Explicou que no Exterior o cenário de juros 
precisava ser ajustado logo no começo do aumento da 
inflação e que os países do Exterior não estão 
acostumados a lidar com a inflação. Em seguida, 
apresentou o gráfico da taxa de juros dos países 
desenvolvidos e países emergentes, destacando a alta da 
taxa de juros ao longo desse ano. Disse que na Europa não 
se sabe qual será a taxa de juros a ser praticada para 
controlar a inflação. Quanto aos Estados Unidos, pontuou 
que a previsão da taxa de juros gira em torno de 5%. 
Ressaltou que o Brasil está acostumado a lidar com a  
inflação, sendo o país que mais subiu a taxa de juros no 
ano passado. Argumentou que não há mais espaço para 
subir a taxa de juros e que a mesma deve começar a cair no 
começo do ano que vem. Analisou que o cenário nacional 
se mostra melhor do que a Europa e os Estados Unidos. 
Em seguida, apresentou gráfico demonstrando o preço do 
petróleo, destacando que o preço do barril está abaixo de 
US$ 100 dólares, o que ajudou a controlar mais a inflação. 
Apresentou o gráfico do desemprego nos Estados Unidos, 
ressaltando que a situação vem prejudicando a economia 
do país. Apresentou, ainda, o gráfico da inflação na Europa 
por segmentos, destacando a inflação da energia. Disse 
que a Europa está passando por uma dificuldade enorme 
devido à guerra na Ucrânia. Pontuou que a chegada do 
inverno na Europa vai demandar muitos gases e seu 
fornecimento foi reduzido nos últimos meses. Comentou 
que chegará um momento em que os governantes terão 
que decidir se vão canalizar para as empresas ou 
residências. Pontuou que algumas empresas já estão 
prevendo diminuição de produção por conta da falta de 
gás. Disse ainda que não se sabe qual será o impacto na 
economia europeia, mas acredita que em 2023 a guerra 
continuará prejudicando as economias como um todo. 
Comentou que a Rússia proibiu a Ucrânia de escoar os 
grãos, o que vai aumentar a demanda e a oferta não vai 
acompanhar, elevando, assim, o preço dos alimentos. 
Analisou que no médio prazo haverá falta de alguns 
alimentos nas prateleiras uma vez que na Europa há 
apenas uma safra ao longo do ano, diferente do Brasil que 
tem duas ou até três safras ao ano. Sobre a China, 
comentou que sua economia vem desacelerando devido à 
política Covid Zero, o que traz dificuldade para o mundo 
como um todo, impactando, inclusive, na produção e 
distribuição de alguns componentes eletrônicos. No 
cenário nacional, afirmou que também existe uma 
instabilidade, com a expectativa de aumentar o orçamento 
para cumprir o pagamento do Auxílio-Brasil, e após a 
eleição há a expectativa de quem vai assumir os 
Ministérios. Em seguida, apresentou o gráfico da inflação 

no Brasil por segmento, chamando a atenção para a 
inflação dos alimentos acima de 3% e o setor de serviços, 
que demonstra certa estabilização embora sem queda. 
Disse que foi o setor mais abalado na pandemia por conta 
das restrições. Comentou que a taxa Selic não deve ter 
novos aumentos e o IGP-M está mais próximo do IPCA. 
Apresentou o gráfico com a taxa de desemprego no Brasil, 
em torno de 9%, e do salário real médio. Apresentou 
brevemente os gráficos de inadimplência da Pessoa 
Jurídica e Pessoa Física, que apresenta alto índice de 
endividamento devido à inflação em alta. Ressaltou que a 
arrecadação da Receita Federal melhorou e com isso 
ajudou o Governo a não desequilibrar em demasia. Citou 
brevemente a expectativa de baixa do PIB, o qual deve se 
aproximar de zero em 2023, e do IPCA para 4,8%. Passou 
a comentar sobre os Fundos de Investimentos do Itaú nos 
quais o ISSM investe. Comentou que, com exceção do 
fundo de renda variável, os demais fundos estão com a 
meta atuarial atingida.  Disse que o IMA-B 5 pode não 
bater a meta, o IMA-B vai ficar longe da meta e o IMA-B 5+ 
vai f icar muito longe da meta, sendo estes 
comportamentos normais. Disse que alguns ativos vão 
entregar a meta e outros, não. Argumentou que no ano de 
2023 todos os ativos devem entregar a meta, uma vez que 
a Selic deve cair para 12% e em 2024 deve ficar em 8%. 
Disse que com esses índices, os ativos devem entregar 
duas ou três vezes a meta atuarial. Demonstrou os ativos 
de renda fixa que superaram IPCA+6%, afirmando que 
esse fenômeno ocorrerá de novo em 2024 caso se 
confirme a previsão da Selic de 12% para 8%. Esclareceu 
que quando a taxa de juros sobe dificulta o alcance da 
meta. Apontou que em 2020 os ativos que mais 
entregaram rentabilidade foram IDK 2 e IMA-B 5, já nos 
últimos três meses os mesmos perderam força. 
Recomendou ter cuidado com investimentos em renda 
variável. Apresentou gráfico dos últimos cinco anos da 
Ibovespa. Disse que quem entrou em 2019 e saiu na 
pandemia teve prejuízo. Ressaltou que atualmente 
investimentos em renda variável não serão necessários 
para o cumprimento da meta, no entanto, é provável que 
em 2024 seja necessário. Orientou os RPPS a não vender 
os ativos em renda variável, em lugar disso, fazer novos 
investimentos em renda fixa, até que o investimento em 
renda variável se torne menor para evitar prejuízos quando 
for necessário adquirir investimentos em renda variável no 
futuro. Alertou para os movimentos da bolsa a fim de 
aproveitar as oportunidades de compra. Passou a analisar 
os produtos do banco nos quais o ISSM investe. Disse que 
o Fundo Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa já 
bateu a meta atuarial, chegando ao acumulado de 10,95% 
em outubro. Disse que Itaú Referenciado Institucional 
Renda Fixa atingiu o resultado de 10,68% de rentabilidade 
acumulada e o Itaú FIC FIA Dunamis atingiu o resultado 
acumulado de 12,92%. Comentou que agregaria à carteira 
do ISSM o Fundo High Grade Crédito em Fundo 
Privado, o qual está com a meta batida, tendo 10,87% 
acumulados até outubro e provavelmente vai ser uma 
alternativa para dividir o valor investido no Itaú 
Referenciado Institucional Renda Fixa. Apresentou 
também o Fundo Globo Dinamico Renda Fixa, que 
compra cotas de outros fundos. Argumentou que é um 
produto para complementar o Fundo Itaú FIC 
Institucional Optimus Renda Fixa, uma vez que o 
mesmo está fechado para captação. Finalizou a 

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo



Sexta-feira
25 de Novembro de 2022 - Ano XX
Nº 2038 - Página 16 de 18

apresentação colocando-se à disposição para esclarecer 
dúvidas. Com a palavra,  CARLOS HENRIQUE DA 
ROCHA SANTOS comentou que a decisão de investir nos 
fundos analisados foi acertada pois trouxeram boa 
rentabilidade. Informou que o ISSM está com a Política de 
Investimentos 2023 aprovada, sendo a estratégia-alvo 
elaborada com base no Estudo ALM. Comentou que o 
ISSM reduziu os investimentos no Exterior e em Fundos 
Multimercado e aumentou os investimentos em títulos 
públicos. Agradeceu a apresentação e disse que devem 
ser feitos a análise e o credenciamento dos fundos 
apresentados. CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 
SANTOS encerrou a reunião agradecendo a presença de 
todos. E nada mais havendo passível de registro eu, RITA 
DE CÁSSIA MARTINS SOUSA NASCIMENTO, na 
qualidade de secretária designada pela Portaria n° 
66/2022, de 12 de setembro de 2022, lavrei a presente ata 
de reunião que vai por mim, e pelos demais assinada 
digitalmente.

ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA
MEMBRO NATO

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS
PRESIDENTE E GESTOR DE RECURSOS 

DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES 
MEMBRO TITULAR

DIEGO SILVA DE SOUZA
MEMBRO SUPLENTE

MILENA TAVARES DO SACRAMENTO
MEMBRO TITULAR

RITA DE CÁSSIA MARTINS SOUSA NASCIMENTO 
SECRETÁRIA

ATA DA 50ª REUNIÃO EXTRAÓRDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2022

	 	 	 	 	 	 	
								Realizada em 17/11/2022

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 	 	 	
Diego Rodrigues de Magalhães
Milena Tavares do Sacramento
Diego Silva de Souza (suplente)

Convidados:
Acácia Chaves Reis – Tesoureira e chefe de gabinete da 
Diretoria Administrativa e Financeira
Isis Lobo de Souza – Assessora especial I

Secretária: 
Francisca Naiana Aguiar Moreira

Pauta da Reunião: 
I. Credenciamentos de Instituições financeiras e 
fundos de investimentos do Santander;
II. Apresentação do Relatório Semestral de 
Diligências;
III. Manifestação de voto da PIATÃ FUNDO DE 
INVESTIMENTO RENDA
FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO 
PRIVADO 
IV. O que ocorrer.
Anexos
· Planilha sobre o credenciamento
· Relatório Semestral de Diligências
Reunião
Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois 
mil e vinte e dois, às 14h00min, atendendo às 
determinações da Lei Complementar nº 1644/2020, 
reuniram-se extraordinariamente os membros do Comitê 
de Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 
SANTOS, presidente do Comitê de investimentos e gestor 
de recursos do ISSM, DIEGO RODRIGUES DE 
MAGALHÃES, membro titular, MILENA TAVARES DO 
SACRAMENTO, membro titular, DIEGO SILVA DE 
SOUZA, membro suplente, ERNÂNI BERNARDINO 
ALVES DE SENA, membro nato e Diretor Administrativo e 
Financeiro do ISSM e PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES, membro nato e Diretor 
Superintendente do ISSM, com a participação dos 
seguintes convidados: ISIS LOBO DE SOUZA, assessora 
especial I e ACÁCIA CHAVES REIS, tesoureira. A teor do 
art. 22, item I, da Portaria n° 77/2021, após verificação do 
quórum legal para instalação, foi estabelecida a seguinte 
pauta: I. Credenciamentos de Instituições financeiras e 
fundos de investimentos do Santander; II) 
Apresentação do Relatório Semestral de Diligências; 
III) Manifestação de voto da PIATÃ FUNDO DE 
INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO 
PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO; IV) O que 
ocorrer Aberta a reunião, o presidente do Comitê de 
investimentos e gestor de recursos do ISSM, CARLOS 
HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, registrou a presença 
dos membros e convidados supracitados e iniciou o 
primeiro item da pauta: I. Credenciamentos de 
Instituições financeiras e fundos de investimentos do 
Santander. Falou que se trata do credenciamento de 
Administrador, Gestor, e Fundos de Investimentos. Iniciou 
a apresentação com as instituições financeiras, que tem 
como ADMINISTRADOR o BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S.A. (CNPJ 90.400.888/0001-42) e como 
GESTOR o SANTANDER BRASIL GESTÃO DE 
RECURSOS LTDA. (CNPJ 10.231.177/0001-52). 
Ressaltou que todas as instituições atendem ao disposto 
na Resolução CMN nº 4963/2021 e estão aptos a serem 
credenciados. Continuamente, passou à apresentação 
dos Fundos de investimento que, também, já estão aptos a 
se rem c redenc iados :  SANTANDER AÇÕES 
DIVIDENDOS FIC FI (CNPJ/MF N° 13.455.174/0001-90) 
enquadrado no art. 8º, I da Resolução CMN nº 4963/2021; 
SANTANDER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 
CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI LONGO PRAZO 
(CNPJ/MF N° 17.138.474/0001-05) enquadrado no art. 7º, 
v, b da Resolução CMN nº 4963/2021; SANTANDER 
RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL 
PREMIUM FIC FI (CNPJ/MF N° 02.224.354/0001-45) e 
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SANTANDER RENDA F IXA CRESCIMENTO 
INSTITUCIONAL ADVANCED FIC FI (CNPJ/MF N° 
06.095.438/0001-87) enquadrados no art. 7º, III, a da 
Resolução CMN nº 4963/2021; SANTANDER RENDA 
FIXA IMA-B 5 PREMIUM FIC FI (CNPJ/MF N° 
13.455.117/0001-01), enquadrado no art. 7º, I, b da 
Resolução CMN nº 4963/2021; SANTANDER GLOBAL 
EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO 
INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI  (CNPJ/MF N° 
17.804.792/0001-50) e SANTANDER GO GLOBAL 
EQUITY ESG REAIS MULTIMERCADO IE FI (CNPJ/MF 
N° 34.258.351/0001-19) enquadrados no art. 9º, II da 
Resolução CMN nº 4963/2021. Ressaltou que todas as 
informações sobre os Fundos e as Instituições Financeiras 
constam na planilha que vai em anexo à ata e que eles já 
foram objeto de análise pela SMI Consultoria. DIEGO DA 
SILVA DE SOUZA pontuou que existe uma nova categoria 
nos novos modelos de credenciamento que é o emissor de 
ativo financeiro e disse que surgiu a dúvida se deveria 
incluir esse termo, visto que o SANTANDER é um emissor, 
mas que não existe essa previsão no edital de 
credenciamento, portanto esse assunto não foi incluído na 
pauta. Logo em seguida, os membros do Comitê de 
Investimentos, após análise da documentação 
apresentada, observando, entre outros critérios, as 
condições de segurança, rentabilidade, solvência e 
liquidez dos ativos, decidiram, por unanimidade, declarar 
credenciados os reportados fundos e as instituições 
financeiras, para todos os efeitos legais. Ato contínuo 
passou para o próximo item da pauta: II. Apresentação do 
Relatório Semestral de Diligências. DIEGO 
RODRIGUES DE MAGALHÃES disse que se trata do 
primeiro relatório de diligências elaborado pelo Comitê de 
Investimentos e que conta com a participação de todos os 
membros e convidados para aperfeiçoar o material. Disse 
que as informações foram coletadas pelos membros 
DIEGO SILVA DE SOUZA e ACÁCIA CHAVES REIS e que 
o relatório visa proporcionar mais transparência à gestão 
dos recursos do Instituto, a fim de adotar as melhores 
práticas no que se refere ao Pró-Gestão. Falou que o 
objetivo do relatório é apresentar a composição do 
patrimônio dos fundos de investimentos, analisar a 
situação patrimonial, fiscal e comercial das empresas 
investidas, analisar o relatório de rating dos ativos e o 
relatório de avaliação de imóveis. Continuou, 
apresentando o relatório para os membros do Comitê. Fez 
uma observação sobre o item 2, que trata da análise da 
composição do patrimônio dos fundos de investimentos 
em relação ao fundo Piatã, que apresentou 519,99% de 
valores a receber e que essa informação foi extraída do 
site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). DIEGO 
SILVA DE SOUZA ressaltou que todas as informações 
sobre o fundo Piatã foram retiradas do site da CVM. ISIS 
LOBO DE SOUZA sugeriu colocar uma nota explicativa 
para uma melhor compreensão sobre os dados do Fundo 
Piatã. MILENA TAVARES DO SACRAMENTO disse que 
como o resultado é baseado em um percentual do 
patrimônio líquido, pode ter ocorrido uma redução do valor 
do patrimônio, então essa dívida representa o patrimônio 
líquido atual. Após debates e considerações, ficou 
decidido acrescentar uma nota explicativa sobre as 
informações do fundo Piatã. PEDRO JORGE VILLAS 
BOAS ALFREDO GUIMARÃES disse ter gostado do 
relatório, mas achou que no item das considerações finais 

não deveriam ter enfatizado que não foi encontrada 
nenhuma situação que envolva riscos ao patrimônio 
investido do ISSM, visto que existem ativos na carteira cujo 
processo de investimento não foi adequado e que, 
atualmente, não é permitido desinvestir nesses fundos por 
estarem fechados para resgate. DIEGO RODRIGUES DE 
MAGALHÃES disse que vai elaborar melhor esse item. 
PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES 
falou da reunião que ocorrerá no início de dezembro com 
investidores do fundo Kinea V e que é importante a 
participação dos membros para esclarecimentos sobre a 
empresa Blue Health Produtos Médico LTDA (CNPJ nº 
26.473.846/0001-32) já que não foram encontradas muitas 
informações sobre essa empresa. DIEGO RODRIGUES 
DE MAGALHÃES falou que não conseguiu muitas 
informações sobre os fundos que tem crédito privado, mas 
apresentou a classificação do rating das instituições 
financeiras. PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES disse que se o crédito está sendo emitido por 
um banco, não tem problema usar o rating desse banco e 
que o problema seria o fundo ter crédito emitido por outra 
instituição. DIEGO SILVA DE SOUZA disse que no próximo 
relatório irão focar mais nos emissores de crédito privado 
que estão contidos nesses fundos que o Instituto tem 
investimento. PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES pontuou que as instituições que possuem 
crédito privado têm a obrigação de disponibilizar os 
relatórios de análise de rating dos seus ativos. DIEGO 
RODRIGUES DE MAGALHÃES cont inuou a  
apresentação do relatório e disse que depois vai 
disponibilizar a versão final com todas as alterações. 
Continuamente, o Diretor Superintendente passou para o 
próximo item da pauta, III) Manifestação de voto da 
PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 
LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO 
PRIVADO. Disse que a deliberação é sobre a manutenção 
em caixa dos valores recebidos pelo Fundo em relação às 
três últimas parcelas do acordo firmado relacionado aos 
ativos GTEX e JNT, considerando o parecer da Gestora do 
Fundo. Todos os membros e convidados rejeitaram, por 
unanimidade, a proposta. E nada mais havendo passível 
de registro, o Presidente do Comitê de Investimentos e 
gestor de recursos do ISSM, CARLOS HENRIQUE DA 
ROCHA SANTOS, encerrou a reunião, agradecendo a 
participação de todos e eu, FRANCISCA NAIANA AGUIAR 
MOREIRA na qualidade de secretária designada pela 
Portaria n°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 / MEMBRO - PRESIDENTE

DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES
MEMBRO TITULAR
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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

PORTARIA Nº 112/2022
DE 22 NOVEMBRO DE 2022

Designa servidor para fins de 
fiscalização da execução do Contrato 
Administrativo nº 011/2022 para 
a tender  as  necessidades da 
Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público – STT do 
município de Camaçari/BA e dá 
outras providencias.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da Lei Orgânica do 
Município; Lei nº. 730, de 18 de maio de 2006 e Decreto nº 
4521, de 05 de outubro de 2007.

Considerando as disposições constantes na Lei Federal nº 
8.666/1993 e Lei Municipal nº 803/2007; 

RESOLVE

Art. 1º. Designar o servidor MARILTON ALVES FALCÃO, 
mat. 1015207, para atender as necessidades da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público – STT 
do município de Camaçari/BA:

I – CONTRATO Nº 011/2022, Aquisição de dispositivos 
auxiliares de sinalização viária (cones, conão, barreira 
pantográfica, balizador e etc), para atender às 
necessidades da Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público de Camaçari.

Parágrafo Único: Fica designado na qualidade de 
suplente a fim de substituir o titular especificado no inciso 
anterior, o servidor EDSON ROBERTO GOMES DA 
SILVA, mat. 101313.

Art. 2º. Essa Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 03 de 
Novembro de 2022.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 22 DE NOVEMBRO DE 2022.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE
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T SUPERINTENDÊNCIA DE
TRÂNSITO E TRANSPORTE

Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges

Assessoria de Atos e Documentação - SEGOV
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