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DECRETO DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017

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, resolve:

EXONERAR ROBERVAL DA CRUZ SANTOS, cadastro 
nº. 829907, do cargo de Assessor Técnico II, símbolo 
GAS II, da estrutura da Secretaria de Esporte, Lazer e 
Juventude - SEJUV, em 29 de dezembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 02 DE JANEIRO DE 2018

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, resolve:

EXONERAR LEONARDO BOTELHO REIS, cadastro nº. 
830040, do cargo de Assessor Chefe, símbolo GES I-B, 
da estrutura da Secretaria do Governo - SEGOV, em 02 
de janeiro de 2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE JANEIRO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 02 DE JANEIRO DE 2018

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, resolve:

NOMEAR ALEXSANDRO DE SOUZA BARBOSA, para 
o cargo de Assessor Técnico II, símbolo GAS II, da 
estrutura da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude - 
SEJUV, em 02 de janeiro de 2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE JANEIRO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 02 DE JANEIRO DE 2018

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, resolve:

EXONERAR THYAGO CANUTO DOS SANTOS, 
cadastro nº. 830209, do cargo de Oficial do Gabinete, 
símbolo GAS III, da estrutura da Secretaria do Governo - 
SEGOV, em 02 de janeiro de 2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE JANEIRO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 02 DE JANEIRO DE 2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 

DECRETOS



que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela 
Lei Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR IVONILDES MARIA DOS SANTOS 

NASCIMENTO, para o cargo de Secretaria Executiva III, 

símbolo GAS V, da estrutura do Secretaria da 
Infraestrutura - SEINFRA, em 02 de janeiro de 2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE JANEIRO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 02 DE JANEIRO DE 2018

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, resolve:

NOMEAR JOSIVAL OLIVEIRA COSTA, para o cargo de 

Gerente, símbolo GES IV, da, da estrutura da Secretaria 
de Esporte, Lazer e Juventude - SEJUV, em 02 de janeiro 
de 2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE JANEIRO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 03 DE JANEIRO DE 2018

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, resolve:

NOMEAR THYAGO CANUTO DOS SANTOS, para o 
cargo de Assessor Técnico I, símbolo GES II, da estrutura 
da Secretaria do Governo - SEGOV, em 03 de janeiro de 
2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE JANEIRO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 03 DE JANEIRO DE 2018

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, resolve:

NOMEAR KELVI APARECIDO LIMA GOUVEIA, para o 
cargo de Gerente, símbolo GES IV, da estrutura da 
Secretaria do Governo - SEGOV, em 03 de janeiro de 
2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE JANEIRO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 10 DE JANEIRO DE 2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela 
Lei Orgânica do Município, resolve:

 
DESTITUIR LAYUNNE MARIA CARVALHO 
MAGALHAES, cadastro n°. 62028, da função de 
Confiança de Secretária de Unidade Escolar I, SUE I-B, 
da Escola Amélia Rodrigues, da estrutura da Secretaria 
da Educação - SEDUC, em 10 de janeiro de 2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 10 DE JANEIRO DE 2018. 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 15 DE JANEIRO DE 2018

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, resolve:

EXONERAR MICHELINE SANTANA DE OLIVEIRA, 
cadastro nº. 62924, do cargo de Coordenadora, símbolo 
GES I I ,  d a  e s t r u t u r a  d a  S e c r e t a r i a  d o  
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Desenvolvimento Social e Cidadania - SEDES, em 15 de 
janeiro de 2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 15 DE JANEIRO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 25 DE JANEIRO DE 2018 

                                                   
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da Lei Municipal nº. 407, de 
30 de agosto de 1998 e considerando as informações 
constantes no processo administrativo nº 17928/2015, 

                        RESOLVE

Retificar o decreto municipal de 24 DE NOVEMBRO 
DE 2017, que exonera a  servidora DENISE SOUZA DA 
SILVA LIMA, matrícula 61447, ocupante do cargo de 
Agente de Combate às Endemias, da estrutura da 
Secretaria da Saúde - SESAU, com data retroativa a 13 
de novembro de 2017, onde se lê: cadastro 61447, leia-
se: cadastro 61477.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 25 DE JANEIRO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
              SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRA ORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 2018

BIÊNIO 2017/2019

Aos Quinze dias do mês de Fevereiro  do ano de dois mil 
e Dezoito, na sala de reuniões do ISSM, foi realizada a 
primeira reunião extra ordinária com os membros 
integrantes do Comitê de Investimentos do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal 2017/2019, estando 

presentes as servidoras ARILENE SENA PAOLILO e 
ACACIA CHAVES REIS ¸ membros do Comitê de 
Investimentos  os  servidores MARCIO JORDAN DE 
MELO, Diretor Administrativo e Financeiro e os 
convidados, servidora LAIS DE SANTANA SILVA , 
Gerente administrativa e CARLOS HENRIQUE DA 
ROCHA SANTOS, Analista de Seguro Social- Ciências 
Contábeis,  á teor do art. 14 do Decreto 5359/2013. Para 
secretariar a referida reunião foi convidada a servidora 
LAIS DE SANTANA SILVA, tendo assumido, então as 
funções de secretária ad hoc. Após realizar a verificação 
do quórum estabeleceu a seguinte pauta: a) Relatório de 
visita técnica junto ao Edificio Domo corporate em 
São Bernardo do Campo, estado de São Paulo; b) 
Credenciamento dos prestadores de serviço do 
Fundo de Investimento Imobiliário ( FII) REAG 
RENDA IMOBILIÁRIA- CNPJ (MF) 17.374.696/0001 
/0001-19; c) Considerações finais e o que ocorrer.  A) 
Preliminarmente  o diretor administrativo e financeiro, srº 
Marcio Jordan de Melo,  solicitou aos membros do comitê 
de Investimentos presente, bem como do convidado srº 
Carlos Henrique da Rocha Santos que apresentassem o 
relatório de visita técnica acerca do Edifício Domo 
Corporate, estabelecido na cidade de São Bernardo do 
Campo, estado de São Paulo, realizada no dia 
31/01/2018, com objetivo de aferições e verificações face 
aos dados apresentados no Laudo de Avaliação  nº LAP-
1156 00 2017, emitido em Dezembro de 2017 pela YPC 
FAIR OPINION. Foi então apresentado relatório escrito, 
devidamente assinado por Arilene Sena Paolilo, Acácia 
Chaves Reis e Carlos Henrique da Rocha Santos, cujo 
relato em termos define que o imóvel trata-se de uma 
torre comercial coorporativa, comprovada a existência do 
imóvel  e finaliza relatando que “... Por tudo que foi 
apresentado neste relatório, observa-se que foi de 
grande proveito para o ISSM e os membros do comitê 
de investimentos, para assim melhor gerir as 
aplicações financeira do Instituto”. O diretor 
Administritativo e financeiro determinou que fosse 
anexada uma via do referido relatório e que o mesmo 
passe a ser parte integrante da referida ata. B) Na 
sequencia foi iniciado os trabalhos de credenciamento 
das seguintes instituições, todas integrante do rol de 
prestadores do Fundo de Investimento Imobiliário (FII) 
REAG RENDA IMOBILIÁRIA, quer sejam: REAG 
G E S T O R A D E  R E C U R S O S  LT D A ,  C N P J  
18.606.232/0001-53, processo administrat ivo 
0 0 0 2 3 . 0 7 . 1 0 . 3 7 7 . 2 0 1 8 ,  F R A M  C A P I TA L  
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES CNPJ 
13.673.855/0001-25, processo administrat ivo 
00021.01.10.377.2018;  CM CAPITAL MARKETS 
DISTRIBUIDORA DE T ITULOS E VALORS 
MOBILIARIOS LTDA CNPJ 02.671.743/0001-19, 
processo administrativo 00024.07.10.377.2018. Os 
documentos para analise para credenciamento foram 
enviados para consultoria financeira MENSURAR 
INVESTIMENTOS, tendo sido apresentado atos de 
credenciamentos conforme resultados seguintes:  01- 
REAG GESTORA DE RECURSOS LTDA, CNPJ 
18.606.232/0001-53, CLASSIFICAÇÃO IGQ-RP2; As 
instituições administradoras e gestoras classificadas 
neste nível apresentam histórico consistente de risco e 
retorno. São consideradas instituições com elevada 
credibilidade, tradição em gestão e sólida estrutura 
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organizacional. Contam com um eficiente controle de 
processos de investimento e de análise de risco, equipes 
com formação profissional qualificada e experiente, com 
baixo índice de rotatividade. Apresentam, ainda, 
ambiente de controle interno capaz de garantir total 
disponibilidade, integridade, tempestividade e 
rastreabilidade das informações. No geral, as instituições 
classificadas neste nível são capazes de assegurar o 
cumprimento do dever fiduciário em sua plenitude; 02- 
FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 
V A L O R E S  C N P J  1 3 . 6 7 3 . 8 5 5 / 0 0 0 1 - 2 5 ;  
CLASSIFICAÇÃO: IGP-RP1 ; As CCVM e DTVM 
classificadas neste nível apresentam histórico 
consistente de operação. São consideradas instituições 
com elevada credibilidade, tradição em gestão e sólida 
estrutura organizacional. Apresentam, ainda, ambiente 
de controle interno seguro, capaz de garantir total 
disponibilidade, integridade, tempestividade e 
rastreabilidade das informações. No geral, as instituições 
classificadas neste nível são capazes de assegurar o 
cumprimento do dever fiduciário em sua plenitude; 03- 
CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE 
TITULOS E VALORS MOBILIARIOS LTDA CNPJ 
02.671.743/0001-19; CLASSIFICAÇÃO IGP –RP 2; As 
instituições administradoras e gestoras classificadas 
neste nível apresentam histórico consistente de risco e 
retorno.
São consideradas inst i tuições com elevada 
credibilidade, tradição em gestão e sólida estrutura 
organizacional. Contam com um eficiente controle de 
processos de investimento e de análise de risco, equipes 
com formação profissional qualificada e experiente, com 
baixo índice de rotatividade.
Apresentam, ainda, ambiente de controle interno capaz 
de garantir total disponibilidade, integridade, 
tempestividade e rastreabilidade das informações. No 
geral, as instituições classificadas neste nível são 
capazes de assegurar o cumprimento do dever fiduciário 
em sua plenitude. Os termos de credenciamento foram 
devidamente anexado ás pastas dos processos 
administrativos correspondentes. Nada mais havendo 
passível de registro, eu Laís de Santana Silva, na 
condição de secretaria ad hoc, secretariei a referida 
reunião que vai por mim e demais membros assinados. 

Arilene Sena Paolilo
Comitê de Investimentos

Acácia Chaves Reis
Comitê de Investimentos

Marcio Jordan de Melo
Diretor Administrativo Financeiro

Lais De Santana Silva
Gerente de Administração

Convidado
Secretária ad hoc

Carlos Henrique Da Rocha Santos
Analista Seguro Social-Ciências Contábeis

Convidado

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS 2018

BIÊNIO 2017/2019

Aos Dez dias do mês de Janeiro  do ano de dois mil e 
Dezoito, na sala de reuniões do ISSM, foi realizada a 
primeira reunião com os membros integrantes do 
Comitê de Investimentos do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal 2017/2019, estando presentes as 
servidoras ARILENE SENA PAOLILO e ACACIA 
CHAVES REIS ¸ membros do Comitê de Investimentos  
os  servidores MARCIO JORDAN DE MELO, Diretor 
Administrativo e Financeiro e os convidados, servidora 
LAIS DE SANTANA SILVA , Gerente administrativa, 
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, Analista de 
Seguro Social- Ciências Contábeis DIEGO 
RODRIGUES DE MAGALHÃES, Analista de Seguro 
Social- Administrador, JOSÉ OLIVEIRA ARAUJO 
NETTO, Assessor técnico I, RAPHAEL KAROL CUNHA 
DA SILVA, representante da Consultoria financeira 
Mensurar Investimentos,  á teor do art. 14 do Decreto 
5359/2013. Para secretariar a referida reunião foi 
convidada a servidora LAIS DE SANTANA SILVA, tendo 
assumido, então as funções de secretária ad hoc. Após 
realizar a verificação do quórum estabeleceu a seguinte 
pauta: a) Analise de cenário econômico alusivo ao 
mês de Dezembro/2017; b) Analise de fechamento do 
exercício financeiro de 2017; c) Preparação de edital 
de credenciamento das instituições financeiras, 
administradores, gestores, distribuidores e demais 
prestadores de serviços a fundos de investimentos 
para o exercício de 2018 considerando as alterações 
introduzidas pela Resolução 4.604/2017 Bacen;  d) 
Sugestão de alocações  e resgates para pagamento 
da folha de pagamento dos beneficiários para o mês 
de Janeiro/2018; e)  Definição de calendário de 
reuniões do Comitê de investimentos de Janeiro a 
Dezembro de  2018; f) Analise de Fundo de 
Investimento Imobiliário ( FII) REAG RENDA 
IMOBILIÁRIA- CNPJ (MF) 17.374.696/0001/0001-19, 
com apresentação de relatórios OPINIÃO TÉCNICA e 
ANALISE TÉCNICA, ambos face a REAG RENDA 
IMOBILIÁRIA- FUNDO DE INVESTIMENTO 
IMOBILIÁRIO-FII-CNPJ1 Nº 17.374.696/0001-19 pelo 
Sr.º Raphael Karol Cunha da Silva, representante da 
Consultoria financeira Mensurar Investimentos Ltda. 
;  g) Considerações finais e o que ocorrer.  A) 
Preliminarmente  o diretor administrativo e financeiro, srº 
Marcio Jordan de Melo, realizou exposição de cenário 
econômico ocorrido no mês de Dezembro/2017, no 
tocante a questões que envolvam os rendimentos e 
comportamento dos fundos de investimentos de renda 
fixa, bem como atrelados aos juros domésticos, por 
representarem grande parte da totalidade dos 
investimentos do portfólio do ISSM, dando seguimento a 
mesma linha de analise realizada no mês e 
Novembro/2017 que serviu de comparativo de analise, 
em que foi constatada que os referidos investimentos 
continuaram apresentar resultados positivos, porém 
ainda abaixo da meta atuarial, entretanto, em se 
considerando o resultado do último trimestre do ano de 
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2017, o mês de Dezembro foi o que teve melhor 
desempenho, posto que os meses de Outubro/2017 e 
Novembro/2017 alcançaram 26,17% e 27,07% 
respectiva da meta atuarial, quando o mês de Dezembro 
alcançou 73,61% da meta atuaria . Esse resultado obtido 
no mês, graças ao esforço e diligencia do comitê de 
investimentos na alocações estratégicas e dinâmicas 
adotadas, contribuiu decisivamente na superação da 
meta atuarial anual no intuito de anular os resultados 
abaixo da meta obtido desde o mês de Outubro/2017. B) 
Em continuidade a ordem do dia previamente 
estabelecida, o Diretor Administrativo e Financeiro 
passou a apresentar os resultados finais do ano da 
carteira de investimentos do Instituto, expondo que B.1 ) 
Apesar dos resultados abaixo da meta nos meses de 
Outubro, Novembro e Dezembro ( 26,17%, 27,07% e 
73,84%), o resultado anual dos retornos dos 
investimentos foram de 117,84% da meta atuarial, logo, a 
mesma foi superada em 17,84%. Com efeito, a meta 
atuarial estabelecida foi de 9,12% e o Instituto obteve 
retorno de 10,75%; B.2) Ao iniciar o ano de 2017 a 
carteira de investimentos havia um saldo de R$ 
231.042.589,63 ( Duzentos e Trinta e Um Milhões, 
Quarenta e Dois Mil, Quinhentos e oitenta e Nove Reais, 
Sessenta e Três Centavos) e o Ano foi encerrado com 
novo saldo na carteira de investimentos no valor de R$ 
277.935.651,53 ( Duzentos e Setenta e Sete Milhões, 
Novecentos e Trinta e Cinco Mil, Seiscentos e Cinquenta 
e Um Reais, Cinquenta e Três Centavos),  implicando, 
então em um crescimento patrimonial no valor de R$ 
46.893.061,90 ( Quarenta e Seis Milhões, Oitocentos e 
Noventa e Três Mil, Sessenta e Um Reais, Noventa 
Centavos), sendo que deste valor foi obtido de retorno 
dos investimentos aplicados o valor de  R$ 
25.045.938,12 ( Vinte e Cinco Milhões, Quarenta e Cinco 
Mil, Novecentos e Trinta e Oito Reais, Doze Centavos) e o 
restante, ou seja R$ 21.847.123,78 ( Vinte e Um Milhões, 
Oitocentos e Quarenta e Sete Mil, Cento e Vinte e Três 
Reais, Setenta e Oito Centavos) foi referente a superávit 
do balanço financeiro. Os investimentos foram mantidos 
com concentração de maior parte em bancos de primeira 
linha e em fundos de liquidez imediata no curto e 
curtíssimo prazos, tendo sido realizado alongamento de 
5,43% do PL em fundo de médio prazo 1.044 dias no mês 
de Outubro/2017, por decisão estratégica do Comitê de 
Investimentos, devidamente aprovada pelo Conselho de 
Administração em reunião extra ordinária realizada em 
30/09/2017 na qual houve a mudança na politica de 
investimentos, conforme demonstrativo:

Com relação as expectativas de investimentos para o 
ano de 2018 e em conformidade com relatórios e 

comentários enviados pelas empresas de consultoria 
financeira contratadas pelo Instituto, Mensurar 
Investimentos e Diblasi Investimentos, ambas 
convergem que apesar das confusões políticas, 
incertezas quanto a aprovação da reforma da 
previdência no Congresso, altos índices de desemprego 
e alguns espasmos de crescimento econômico, 
podemos afirmar com (quase) certeza que o pior ficou 
para trás. O desafio daqui em diante será lidar 
novamente com a volatilidade costumeira em anos 
de eleição presidencial, com os indicadores 
econômicos e preços dos ativos no curto prazo 
oscilando conforme a divulgação de pesquisas 
eleitorais. Trabalhar com taxa de juro SELIC baixa 
também será desafiador. Isto significa que os títulos 
públicos federais terão expectativa de rendimento mais 
baixo no ano de 2018, se comparado com os resultados 
alcançados em 2017. Será necessário adicionar risco 
aos investimentos para obtenção de melhores 
retornos. Nos mercados globais, o Brasil tem se 
beneficiado da liquidez abundante e recebido fluxos de 
recursos. Atividade econômica sem sinais de pressão 
sobre a Inflação sinaliza ambiente monetário favorável 
para as economias emergentes e continuidade do 
apetite por risco. No início do ano de 2018 haverá alguns 
gatilhos para o mercado financeiro: no âmbito político, 
além do cronograma da provável votação da reforma da 
previdência no Congresso, haverá o julgamento do ex-
Presidente Lula tomando conta do noticiário e os 
possíveis impactos eleitorais em caso de condenação. O 
cenário econômico já captura situação de juros baixos e 
indica que as taxas de juros reais (descontada a 
inflação) estão abaixo da meta atuarial nos títulos NTN-B 
(fundos IMA-B) em todos os vencimentos. Os fundos da 
família IRF-M (Pré-Fixados) indicam remuneração 
abaixo da meta atuarial nos vencimentos curtos (2019). 
Nos prazos mais longos (2021) há taxa mais elevada de 
remuneração, pois embute risco da não aprovação da 
reforma previdenciária e, por conseguinte, um eventual 
novo rebaixamento no rating soberano do Brasil 
(aumentaria o risco (remuneração) dos títulos públicos 
federais). Para 2018, os olhos e medidas deverão estar 
mais voltados para as questões políticas e de 
recuperação do PIB. Assim, a alocação dos recursos 
está com o seguinte direcionamento: a) RENDA FIXA: 
deve estar centrada TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS. 
Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros 
médias entre 7% e 9% ao ano. Ainda tem capacidade de 
gerar ganhos. Fundos da família IMA-B (mais longos) 
podem ainda apresentar algum espaço para 
valorização, mas com oscilações. Os fundos CDI 
(referenciados) estarão abaixo da meta atuarial. Ativos 
de crédito privado merecem cuidado especial, análise 
bastante criteriosa e seletiva, por conta ainda do fraco 
desempenho econômico e risco de calote na economia. 
b) RENDA VARIÁVEL (AÇÕES): O mercado de renda 
variável tem reagido bem, com forte valorização. 
Contudo, a bolsa tem antecipado a melhora das 
expectativas. Importante manter posição no segmento. 
Fundos Multimercados (com renda variável) também 
surgem como alternativa. O perfil deve ser de longo 
prazo e direcionado para fundos que apostam na 
melhora dos fundamentos da economia e seus impactos 
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sobre as receitas empresas. Após a apresentação dos 
dados financeiros, o Diretor Administrativo e Financeiro 
parabenizou o esforço e dedicação a todos os membros 
do comitê de investimentos e demais servidores que 
apoiaram os trabalhos na condição de convidados e que 
o sucesso obtido no encerramento deste primeiro ano de 
gestão é uma vitória conjunta e que  considera a missão 
cumprida no exercício de 2017 uma vez que entregará 
ao Superintendente um relatório anual em que constam 
todas as metas de trabalho estabelecidas pelo mesmo 
devidamente atendidas na sua integralidade. C) na 
sequencia da pauta da reunião foi levantada a questão 
de elaborar novo edital de credenciamento das 
instituições financeiras e demais prestadores de 
serviços de fundos de investimentos para o exercício de 
2018, uma vez que o edital anterior expirou em 
31/12/2017 além da necessidade de adaptações á nova 
redação da Resolução 4.604/2017 Bacen, que alterou a 
Resolução 3.922 Bacen, neste sentido e após 
discussões acerca das principais alterações 
introduzidas pela Resolução 4.604/2017 Bacen, ficou 
estabelecido que fosse enviado a empresa de 
consultoria financeira Mensurar Investimentos para que 
a mesma elaborasse minuta do referido edital de 
credenciamento, já contemplando as alterações da nova 
Resolução, para publicação imediata no Diário Oficial do 
Município. D) Após análise do comportamento dos 
principais fundos de investimentos que integram o 
portfolio da carteira do Instituto, e considerando os 
resultados acumulados entre os dias 01/01/2018 a 
10/01/2018 foi estabelecida a seguinte estratégia de 
alocações para o mês de Janeiro/2018 considerando a 
analise do desempenho dos fundos alusivo ao mês de 
Dezembro, bem como dos resultados parciais entre os 
dias 02/01/2018 a 10/01/2018 obtidos pelo site de Indice 
de Mercados ANBIMA- (ht tp: / /www.anbima. 
com.br/informacoes/ima/ima-carteira.asp), além de 
consulta as carteiras sugeridas de alocações junto ás 
consultorias financeiras que prestam serviços ao 
Inst i tuto Diblasi  Invest imentos e Mensurar 
Investimentos, para REDUZIR aplicações nos fundos de 
benchmarks IRFM em 8%, IMA B-5 em 4%  , DI (SELIC) 
em 5,93%  e IMA B5+ em 2,44% e AUMENTAR 
aplicações nos fundos de benchmarks IDKA 2 em 20% e 
IMA GERAL em 0,74%, além de MANTER as aplicações 
nos fundos de benchmarks IMA GERAL e  IMA B, 
conforme tabela sinótica seguinte:

E) O calendário de reuniões mensais do comitê de 

investimentos foi estabelecido até o mês de 
dezembro/2017, assim, iniciou-se a discussão acerca de 
criação de novo calendário para o exercício de 2018. A 
Sr.ª Acácia dos Reis Chaves, membro do comitê de 
investimento abordou que deveríamos corrigir o dia de 
reunião mensal que outrora ocorria sempre nos dias 16 
de cada mês, outrossim, a partir do dia 10 de cada mês, já 
é possível conhecer os resultados dos retornos do mês 
anterior bem como do percentual da meta atuarial,  logo, 
o ideal seria que a reunião do Comitê ocorresse sempre 
nos dias 11 ou no máximo até  13 de cada mês,  sendo 
então possível realizar estratégia de alocações de 
investimentos aproveitando os resultados de aplicações 
ainda dentro do mês em curso, assim, colocado em 
votação simples entre os presentes, a proposta foi aceita 
por unanimidade, resultando na seguinte tabela: 

F) Na sequência dos trabalhos, o Diretor Administrativo e 
Financeiro  lembrou aos membros do comitê que houve a 
determinação de alongamento e mudança de perfil de 
investimento para moderado no importe de R$ 
25.000.000,00 ( Vinte e Cinco Milhões de Reais),  e que 
já que havia ocorrido a aplicação de R$ 15.000.000,00 ( 
Quinze Milhões de Reais) no Fundo Sculptor,  e que o 
restante, ou seja R$ 10.000.000,00 ( Dez Milhões de 
Reais) não deveriam ser alocados no mesmo fundo ( 
Sculptor)  prel iminarmente por questões de 
desenquadramento, já que ultrapassaria o limite de 5% 
do Patrimônio Líquido do instituto  e segundo em razão 
da necessidade de diversificação de investimentos, 
assim, a alocação que deveria ocorrer no mês de 
Dezembro/2017 foi adiada para o início do exercício de 
2018, proporcionando, assim um prazo maior para 
realização de estudos de fundos enquadrados  no Art. 8º  
Inciso VI, Alínea “b” da Resolução 3.922/2010 CMN, 
quando então seria trazido ao conhecimento do Comitê 
de Investimentos, para avaliação colegiada, conforme 
vem sendo procedido até o presente momento.  Neste 
sentido, o Diretor Administrativo e Financeiro havia 
enviado para análise técnica da Consultoria Mensurar 
Investimentos, o fundo REAG RENDA IMOBILIARIA- 
FUNDO DE INESTIMENTO IMOBILIARIO-FII. Neste 
momento, foi dada a palavra ao sr.º  Raphael , 
responsável da empresa de consultoria Mensurar 
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Investimentos, contratada pelo Instituto para este intuito 
(dentre outros de ordem financeira) que entregou 03 
(três) volumes de documentos, sendo  OPINIÃO 
TÉCNICA QUANTO REAG RENDA IMOBILIARIA-
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO-FII-CNPJ 
N º  1 7 . 3 7 4 . 6 9 6 / 0 0 0 1 - 1 9 ,  N A  C A R T E I R A  
INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE SEGURIDADE DO 
SERVIDOR MUNICIPAL-ISSM; ANALISE TÉCNICA DO 
REAG RENDA IMOBILIARIA e VOLUME CONTENDO 
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO EDIFICIO DOMO 
CORPORETE. Com o uso da palavra, o sr.º Raphael 
iniciou expondo que o fundo de investimento imobiliário é 
uma comunhão de recursos, captados por meio de 
sistema de distribuição de valores mobiliários e 
destinados á aplicação em empreendimentos 
imobiliários. É constituído sob a forma de condomínio 
fechado, onde o resgate de quotas não é permitido. O 
objetivo do Fundo é auferir ganhos mediante locação, 
arrendamento e/ou alienação das unidades do 
empreendimento adquirido pelo Fundo. O arrendamento 
gera receitas por meio da cobrança valor correspondente 
a um percentual do lucro auferido pela empresa 
arrendatária ou pelo pagamento de uma porcentagem do 
valor total do imóvel arrendado, podendo os dois critérios 
ser adotados concomitantemente. Caso o objetivo do 
fundo seja obter ganhos por meio da alienação dos 
imóveis adquiridos, o rendimento será resultado da 
venda dos referidos imóveis por valor superior ao 
dependido para sua aquisição. Possui Patrimônio Liquido 
atual de R$ 150.962.250,61 ( Cento e Cinquenta Milhões, 
Novecentos e Sessenta e Dois Mil, Duzentos e Cinquenta 
Reais, Sessenta e Um Centavos), Quantidade de Cotas 
em circulação: 175.000 ( Cento e Setenta e Cinco 
Milhões), Valor patrimonial de cota R$ 862,64( 
Oitocentos e Sessenta e Dois Reais, Sessenta e Quatro 
Centavos), Quantidade de Cotistas: 1.169 (Uma Mil, 
Cento e Sessenta e Nove), Taxa de Administração: 
0,30% ao ano, incidente pelo valor de mercado do fundo, 
observado o valor mínimo de R$ 30.000,00 mensais, 
reajustados anualmente pelo IGPM/FGV; Taxa de 
Performance: 20%, os prestadores de serviço do fundo 
são: Administrador; CM CAPITAL MARKETS 
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 
M O B I L I A R I O S  LT D A ;  C u s t o d i a n t e :  B R B  
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 
MOBILIARIOS S/A, Escriturador: CM CAPITAL 
MARKETS CORRETORA DE TITULOS E VALORES 
MOBILIARIOS LTDA; Coordenadores de Oferta: FRAM 
CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 
M O B I L I A R I O S  S . A ;  A u d i t o r  I n d e p e n d e n t e  
PRICEWATERHOUSE COOPERTS AUDITORES 
INDEPENDENTES. Os principais questionamentos 
direcionados ao Sr.  Raphael Karol Cunha da Silva, 
inicialmente foi em razão da viabilidade deste Fundo em 
particular por ser do seguimento imobiliário, uma vez que 
o seguimento imobiliário não encontrar-se com cenário 
promissor. Em resposta o mesmo expos que entre os 
anos de 2008 a 2012 houve um ciclo de expansão, onde 
otimismo e a escassez de imóveis de qualidade 
causaram alta dos preços e redução da vacância. Ocorre 
que em segundo momento, houve um ciclo de retração, 
onde o pessimismo generalizado causado pelas 
incertezas político-econômica e grande oferta de imóveis 

reduziram os preços e aumentaram a vacância. A partir 
de 2017, já é possível identificar um cenário diferente do 
ciclo de retração mencionado. As incertezas reduziram a 
intenção das incorporadoras em aumentar a entrega 
novos imóveis, o que ocasiona uma expectativa de novo 
estoque muito menor. É esperada a entrega de 260 mil m² 
para os anos de 2017 a 2020, ou seja, uma média anual 
de 66 mil m². Informa, ainda que tal analise encontra-se 
melhor explanada no relatório Analise Técnica Do Reag 
Renda Imobiliária, no capitulo 5- Analise Top Down. 
Houve questionamento acerca do histórico de 
rentabilidade do referido fundo, o mesmo explanou que a 
sua analise constatou que a proposta de gestão realizada 
na carteira do fundo em produzindo resultados 
satisfatórios, muito embora em virtude da crise 
econômica que o pais enfrentou os resultados foram 
abaixo do IFIX ( Índice que mede a valorização da 
indústria de fundos imobiliários com cotas negociadas na 
bolsa), quando considerado os últimos 36 meses, em que 
o IFIX apresentou percentual de 68,99% e o fundo 
rentabilizou em 13,71%. O cenário muda quando 
analisamos o período dos 12 últimos meses, que o IFIX 
valorizou 20,44% nos últimos e a cota do fundo valorizou 
31,70% no mesmo período, o equivalente a 155% do 
benchmark. Relata, ainda que tal tópico também foi 
abordado em seu trabalho de Análise Técnica Do Reag 
Renda Imobiliária, no Capitulo 8- Conclusão, por ultimo 
houve questionamento com relação a no caso de default 
no fundo o imóvel seria garantia para proteção de capital 
investido. O consultor explanou que essa é exatamente 
uma das grandes garantias que este tipo de fundo 
(Fundos de Investimentos Imobiliário) possuem: Os 
imóveis, pois são bens patrimoniais do Fundo e os 
cotistas possuem uma fração dos aludidos bens 
proporcionais aos seus investimentos. Em caso extremo 
de default no fundo, os imóveis pertencentes ao fundo 
poderão ser vendidos após todo tramite de cobranças 
aos devedores do fundo, para pagamento aos cotistas. 
Não havendo mais questionamentos a serem 
respondidos, o consultor finaliza expondo que a 
economia brasileira medida pelo PIB apresentou 
contração, resultado de uma política monetária restritiva 
combinada com inflação acima do teto da meta 
estabelecida pela autoridade monetária brasileira. 
Considerando o cenário macroeconômico atual, com a 
taxa básica de juros (Selic) em baixo nível histórico e 
inflação no piso da meta, as perspectivas para o mercado 
imobiliário são promissoras. Diante da analise dos 
fundamentos do fundo, não há óbices para aporte de 
recursos no fundo, tendo em vista o “track record” 
positivo da gestora na administração de fundos 
imobiliários, além da boa qualidade nos processos de 
gestão e controles evidenciados pela nota elevada 
atribuída por agencia classificadora de riscos. Finalizada 
a exposição da Opinião Técnica, o Comitê de 
Investimentos aprovou por unanimidade por efetuar o 
aporte no valor de R$ 10.000.000,00 (Dez Milhões de 
Reais) face ao FUNDO DE INVESTIMENTO 
IMOBILIARIO-FII  CNPJ 17.374.696/0001-19,  
outrossim, embora os documentos do rol de 
credenciamento dos Administrador, Gestor e Distribuidor 
do citado fundo, constantes do  Edital 001/2017 
houvessem sido analisado pela Consultoria financeira 
Mensurar Investimentos, ficou estabelecido que o 
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referido aporte ocorrerá após a analise e credenciamento 
dos referidos prestadores de serviço do fundo, por parte 
do Comitê de investimentos e após a publicação do Edital 
de credenciamento para o exercício de 2018 contendo as 
novas alterações introduzidas pela Resolução CMN 
4.604/2017. Ainda na sequencia das discussões deste 
tópico, Foi sugerido pela servidora Arilene Sena Paolilo 
que embora conste nos laudos de avaliação as fotos do 
Edifício Domos Corporate  e pelo fato do mesmo ser o 
principal ativo que compõe a carteira de investimentos 
seria prudente o envio de delegação para visitação in 
loco afim de aferir a veracidade das informações 
apresentadas em laudos, neste momento o Diretor 
Administrativo e Financeiro obteve junto ao 
Superintendente autorização para ordenamento da 
despesa, sendo então aprovada o envio dos servidores 
Arilene Sena Paolilo, Acácia Chaves Reis, ambas 
integrantes do Comitê de Investimentos e Carlos 
Henrique da Rocha Santos, Analista de Seguro Social- 
Ciências Contábeis do Issm, como convidado,  para no 
dia 31/01/2018  realizarem visita técnica  junto ao Edifício 
Domos Corporate na cidade de São Bernardo do Campo, 
estado de São Paulo.   G) Nas considerações finais, o 
diretor Administrativo e financeiro, srº Marcio Jordan de 
Melo, agradeceu o empenho e dedicação dos membros 
do comitê de investimentos que sempre estiveram ombro 
a ombro nas analises e tomada de decisões nos 
investimentos do Instituto, sempre primando pelo 
crescimento, e proteção dos recursos e que deveremos 
esperar novos desafios para o ano de 2018, 
principalmente com relação aos retornos nos 
investimentos que ficarão abaixo da meta atuarial em 
grande parte dos meses do ano, exigindo maior 
exposição a riscos e alongamento da carteira e que a 
análise e opinião de todos é de suma importância. 
agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo 
passível de registro, eu Laís de Santana Silva, na 
condição de secretaria ad hoc, secretariei a referida 
reunião que vai por mim e demais membros assinados. 

Arilene Sena Paolilo
Comitê de Investimentos

Acácia Chaves Reis
Comitê de Investimentos

Marcio Jordan de Melo
Diretor Administrativo Financeiro

Lais De Santana Silva
Gerente de Administração

Convidado
Secretária ad hoc

Carlos Henrique Da Rocha Santos
Analista Seguro Social-Ciências Contábeis

Convidado

Diego Rodrigues de Magalhães
Analista Seguro Social-Administração

Convidado

 

José Oliveira Araujo Netto
Assessor Técnico I

Convidado

Raphael Karol Cunha Da Silva
Representante Consultoria Financeira

Mensurar Investimentos
Convidado

INSTRUMENTO DE RESCISÃO DO CONTRATO N 
0157/2015. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
C A M A Ç A R I / B A .  C O N T R ATA D A :  L E I A U T E  
COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA. DO 
OBJETO; Este Instrumento tem por finalidade rescindir o 
Contrato n. 0157/2015;  DA QUITAÇÃO DE DIREITOS E 
OBRIGAÇÕES; Por força desta rescisão, o MUNICÍPIO 
e a CONTRATADA somente responderão por direitos e 
obrigações contratuais vigentes e concretizados até a 
presente data, declarando-se, doravante, mutuamente 
satisfeitas e quitadas quanto a quaisquer ônus 
decorrentes da formalização do instrumento rescindido. 
DA INEXISTÊNCIA DE PENALIDADES: O MUNICÍPIO 
e a CONTRATADA convencionam ainda, que a presente 
rescisão é pactuada sem a incidência de multas ou 
quaisquer tipos de penalidades. DA ASSINATURA: 
01/12/2017. ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA. 
MUNICÍPIO.

INSTRUMENTO DE RESCISÃO DO CONTRATO N 
0158/2015. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
C A M A Ç A R I / B A .  C O N T R A T A D A :  C C A  
COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.  DO 
OBJETO: Este Instrumento tem por finalidade rescindir o 
Contrato n. 0158/2015: DA QUITAÇÃO DE DIREITOS E 
OBRIGAÇÕES: Por força desta rescisão, o MUNICÍPIO 
e a CONTRATADA somente responderão por direitos e 
obrigações contratuais vigentes e concretizados até a 
presente data, declarando-se, doravante, mutuamente 
satisfeitas e quitadas quanto a quaisquer ônus 
decorrentes da formalização do instrumento rescindido. 
DA INEXISTÊNCIA DE PENALIDADES: O MUNICÍPIO 
e a CONTRATADA convencionam ainda, que a presente 
rescisão é pactuada sem a incidência de multas ou 
quaisquer tipos de penalidades. DA ASSINATURA: 
01/12/2017. ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA. 
MUNICÍPIO.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 
156/2016.  CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADO: EMPRESA GRÁFICA DA 
BAHIA - EGBA. DO OBJETO: Alterar a cláusula quarta 
do contrato nº. 015/2016; DO PRAZO: Fica prorrogado 
por mais 12 (doze) meses, de modo que, a partir de 29 de 
janeiro de 2018, passará a viger até 29 de janeiro de 
2019; DO PREÇO: Ficam mantidas as condições 
negociais do pacto ora aditado, especialmente as 
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disposições sobre o preço, no valor global de R$ 
80.114,88 (oitenta mil cento e quatorze reais e oitenta e 
oito centavos), proporcional ao período ora aditado, o 
qual permanece inalterado. As despesas para presente 
renovação contratual correrão por conta da unidade 
0808; atividade 2013; elemento 33.90.39, fonte 
0100.000; DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas 
e em pleno vigor, as demais cláusulas e disposições do 
contrato original e de seus termos aditivos, não 
modificadas por este Instrumento; DA ASSINATURA: 
16/01/2018. ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. 
MUNICÍPIO.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
P R E S T A Ç Ã O  D E  S E R V I Ç O  0 7 0 / 2 0 1 7 .  
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADO: CONSÓRCIO ILUMINA CAMAÇARI. 
DO OBJETO: Alterar o quantitativo de serviços e 
materiais inicialmente previstos no Contrato 070/2017;  
DA ALTERAÇÃO DE VALORES: Em razão do 
acréscimo previsto na Cláusula anterior fica também 
alterada a Cláusula Terceira (DO PREÇO) do Contrato nº 
070/2017, acrescendo-se ao valor original do contrato a 
importância de R$790.799,26 (setecentos e noventa mil, 
setecentos e noventa e nove reais e vinte e seis 
centavos), conforme planilha anexa assinada pelas 
partes e que passa a fazer parte integrante deste 
instrumento. Os valores acrescidos importam no 
aumento percentual de 10,39% (dez inteiros e trinta e 
nove décimos por cento) sobre o valor global do Contrato 
n. 070/2017 que era na ordem de R$7.608.538,76 (sete 
milhões, seiscentos e oito mil, quinhentos e trinta e oito 
reais e setenta e seis centavos) e passa a ser com o 
presente aditivo na ordem de R$8.399.388,02 (oito 
milhões, trezentos e noventa e nove mil, trezentos e 
oitenta e oito reais e dois centavos).  despesas 
decorrentes deste termo aditivo serão suportadas pela 
seguinte dotação orçamentária: Órgão: 06; Unidade: 06, 
Ação 4032, Elementos: 44.90.51 e 33.90.398; Fonte: 
0100.000. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas 
e em pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário e de seus Termos Aditivos, não 
modificadas por este Instrumento. DA ASSINATURA: 
03/01/2018. ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA 
SILVA.MUNICÍPIO
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