
                                                              
                                                   

I. PRONUNCIAMENTO DO SUPERINTENDENTE 

 

 

 

 

O Instituto de Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari, mostrou mais uma vez que, caminha 

pautado no princípio da boa gestão, o novo gestor, perpetuou nas ações que garantissem,   o título 

no Prêmio de Boas Práticas de Gestão Previdenciária na Categoria Grande Porte, premiação 

concedido pela Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios – 

ANEPREM. 

 

Os esforços foram realizados pelas três diretorias, com a meta de ampliação de projetos e 

programas, em benefício dos servidores aposentados e pensionistas. E, sobretudo, para 

difundirmos os dispositivos de transparência do Instituto.  

 

Redobramos a nossa preocupação durante o ano de 2015 com a crise instalada no Brasil, para 

assim gerir os recursos previdenciários do Instituto, de forma transparente, segura, atentando para 

a meta atuarial e para a necessidade de possuir uma carteira de investimentos rentável, e assim 

garantir o futuro dos nossos segurados. 

 

Neste relatório, buscamos detalhar ao máximo o trabalho realizado pela Equipe do ISSM. Com 

consciência de um esforço contínuo para alcançarmos uma posição de destaque cada vez mais.  

 

 

 

Renato Reis Brito 
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II. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL DO ISSM 

 

O Instituto de Seguridade do Servidor Municipal – ISSM é uma Autarquia, com personalidade 

jurídica, autonomia administrativa e patrimonial. Tem como finalidade promover a política de 

seguridade social da Prefeitura Municipal de Camaçari, em favor de seus segurados e dependentes. 

São segurados, os servidores públicos efetivos de qualquer esfera municipal, ativos e inativos, da 

Administração Direta, das Autarquias e Fundações, do Município de Camaçari-Bahia.   

 

II.1  Composição Administrativa 

 

A estrutura administrativa do ISSM está organizada da seguinte forma:  

  

1. Assembleia Geral dos Servidores – Organismo de maior deliberação, composto por todos os 

servidores ativos.  

2. Conselho Administrativo e Previdenciário – Órgão responsável em estabelecer as políticas 

básicas de gerenciamento do Instituto.  O Conselho é formado por sete membros titulares e 

respectivos suplentes, sendo que o Secretário da Administração e o Secretário de Fazenda são 

membros natos, cabendo ao primeiro a presidência do Conselho.  As competências estão 

discriminadas na Lei Municipal nº. 997/2009.  

3. Conselho Fiscal - É o órgão colegiado eleito por maioria simples pelo Conselho de 

Administração e Previdenciário, com aprovação da Assembleia Geral. É composto de três membros 

titulares e dois suplentes. Suas competências estão discriminadas na Lei Municipal nº. 997/2009. 

4.  Diretoria Executiva – É responsável por exercer a administração e gerenciamento do 

Instituto, com observância das diretrizes e normas baixadas pelo Conselho. Suas competências estão 

definidas no Regimento Interno do ISSM, conforme Decreto Municipal nº. 4826/2009. 

 

II.2  Missão 

 

Ser referência na gestão de Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, pela excelência na 

concessão dos benefícios previdenciários e assistência aos segurados e seus dependentes, através da 

administração eficiente dos recursos financeiros.   
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II.3  Visão  

 

Garantir o pagamento dos benefícios previdenciários aos segurados e seus dependentes, gerindo as 

políticas de investimentos e previdenciárias do servidor público do Município de Camaçari.  

 

II.4 Valores 

 

1. Ética; 

2. Comprometimento; 

3. Responsabilidade;  

4. Eficiência;  

5. Respeito;  

6. Transparência.  
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III. DIRETORIA SUPERINTENDÊNCIA 

 

A Diretoria Superintendência do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal é composta pelos 

seguintes setores: 

 Gabinete da Superintendência 

 Assessoria Técnica; 

 Assessoria Jurídica; 

 Controle Interno e Auditoria; 

 Ouvidoria e Comunicação. 

 

III.1 Gabinete da Superintendência 

 

À chefia de Gabinete compete: 

 

a) Assistir ao Diretor Superintendente em sua representação e contato com o público; 

b) Supervisionar, dirigir, orientar, controlar e avaliar a execução das atividades de apoio 

administrativo do Gabinete; 

c) Auxiliar ao Diretor Superintendente no despacho de expediente; 

d) Transmitir às demais unidades as determinações, ordens e instruções do Diretor 

Superintendente; 

e) Exercer encargos especiais que lhe venham a ser designados pelo Diretor Superintendente  

f) Executar demais atividades correlatas a sua área de atuação. 

 

III.2 Assessoria Técnica  

 

A Assessoria Técnica, que, no âmbito do ISSM, desempenha as atividades de planejamento, 

programação, orçamento, acompanhamento e modernização administrativa e possui servidores a 

disposição das três Diretorias Executivas, trabalhando em conjunto com os demais setores do 

Instituto. 
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III.3 Assessoria Jurídica 

 

À Assessoria Jurídica, que presta assistência jurídica e exerce a sua representação junto ao ISSM, 

compete:  

 

a) Assessorar a administração do ISSM em todos os assuntos de ordem jurídica, emitindo 

parecer; 

b) Assessorar o Superintendente nas reuniões do Conselho Administrativo e Previdenciário; 

c) Representar o ISSM nos foros Estadual e Federal, em qualquer instância ou Tribunal, em 

processos nos quais o mesmo for autor, réu ou terceiro interveniente; 

d) Elaborar minutas de portarias, resoluções, convênios, termos aditivos, acordos, ajustes e 

contratos, bem como de editais de licitação e documentos similares; 

e) Articular-se permanentemente com a Procuradoria Geral do Município, no desempenho de 

suas competências; 

f) Emitir parecer em processos referentes à concessão de benefícios previdenciários e licitação; 

g) Instituir e manter atualizado o arquivo da legislação pertinente às atividades do ISSM; 

h) Executar demais atividades correlatas a sua área de atuação. 

 

No exercício de 2015 a Assessoria Jurídica buscou desenvolver todas as suas competências, de 

forma a garantir a legalidade das ações adotadas pelo ISSM, neste sentido foram realizadas as 

seguintes atividades: 

 

Tabela 1 Processos Administrativos que tramitaram na Assessoria Jurídica 

Processos administrativos que tramitaram na assessoria jurídica  Quantidade 

Aposentadoria voluntaria por tempo de contribuição 54 

Aposentadoria especial de professor 22 

Aposentadoria por idade 06 

Aposentadoria compulsória 01 

Aposentadoria por invalidez 28 

Revisão de aposentadoria 47 

Pensão por morte 20 

Licitação 21 

Outros 12 

Aposentadorias indeferidas (ausência requisitos legais) 03 

TOTAL GERAL 230 
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Tabela 2 Processos judiciais em andamento 

PROCESSOS JUDICIAIS QUANTIDADE ATUAÇÃO COMARCA 

Aposentadoria por invalidez 01 Contestação Camaçari 

Falência (ATRIUM S/A) 01 Habilitação crédito São Paulo 

Embargos à execução 01 Impugnação cálculos Camaçari 

Alvará judicial 02 Informações Camaçari 

Procedimentos Ordinários 08 Contestação Camaçari 

Ação cautelar 01 Contestação Camaçari 

 

III.4 Controle Interno e Auditoria 

 

À Assessoria de Controle Interno e Auditoria compete: 

 

a) Analisar as demonstrações financeiras e demais documentos contábeis da Autarquia, 

emitindo parecer e encaminhando-os ao Conselho Administrativo e Previdenciário; 

b) Opinar sobre assuntos de natureza econômico-financeira e contábil que lhes sejam 

submetidos pelo Conselho Administrativo e Previdenciário ou pela Diretoria Executiva; 

c) Comunicar ao Conselho Administrativo e Previdenciário fatos relevantes que apurar no 

exercício de suas atribuições; 

d) Executar outras atividades correlatas 

 

As ações e atividades da Assessoria de Controle Interno e Auditoria constam no Relatório Anual de 

Controle Interno. 

 

III.5 Ouvidoria e Comunicação 

 

À Coordenação de Ouvidoria e Comunicação compete: 

1. Receber e processar as sugestões, reclamações e denúncias sobre a ilicitude, a probidade e a 

eficiência da atuação previdenciária da Autarquia, bem como, de sua gestão administrativa, 

financeira, contábil, patrimonial, atuarial e de recursos humanos; 

2. Solicitar aos órgãos colegiados e às demais unidades da Autarquia os esclarecimentos 

necessários ao desempenho da Ouvidoria, inclusive para responder à iniciativa dos interessados; 
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3. Formalizar as sugestões, denúncias e recomendações aos órgãos colegiados e às demais 

unidades integrantes da estrutura organizacional da Autarquia, através do Superintendente; 

4. Cobrar as soluções relativas às reclamações, críticas e sugestões apresentadas; 

5. Informar aos interessados o encaminhamento dado às suas reclamações, sugestões e críticas; 

6. Elaborar e encaminhar relatórios periódicos ao Diretor Superintendente; 

7. Manter a estatística relativa às reclamações, críticas e sugestões recebidas; 

8. Planejar, organizar e exercer programas de conferências, palestras, seminários, exposições, 

congressos e mesas redondas sobre assuntos de interesse da Autarquia; 

9. Assessorar o Diretor Superintendente em atividades externas; 

10. Organizar e acompanhar entrevistas dos dirigentes; 

11. Divulgar interna e externamente aos servidores e usuários, os serviços prestados e as 

políticas adotadas pelo Instituto de Seguridade do Servidor Municipal – ISSM; 

12. Elaborar e manter atualizado, um sistema de divulgação do funcionamento do Instituto de 

Seguridade do Servidor Municipal – ISSM, em forma de slides, filmes, etc.; 

13. Redigir comentários, correspondências, esclarecimentos, artigos, notas e reportagens sobre 

as atividades da Autarquia; 

14. Elaborar e manter um arquivo de endereços de autoridades e instituições; 

15. Analisar e padronizar as publicações a serem expedidas, inclusive aos usuários da 

Autarquia; 

16. Organizar e manter um arquivo de correspondências e notícias; 

17. Articular a promoção da divulgação da Autarquia; 

18. Relacionar a Autarquia com a mídia; 

19. Executar outras atividades correlatas. 

 

A má comunicação traz desgastes nas relações, agressões verbais, perda de 

tempo com retrabalho, mal entendidos, suscetibilidades afetadas, perda de 

motivação estresse. Liderar é comunicar, para atingir os objetivos da 

empresa (MARTINIANO, 2007, p.156). 

 

Logo, percebe-se que a comunicação assume um papel fundamental dentro de uma organização, ela 

é o termômetro que permite gerar um diagnóstico preciso da instituição.  

A comunicação ganhou uma amplitude e notoriedade nunca vista, hoje é necessário atuar com ética 

e seguir todos os padrões regulamentadores, e, sobretudo publicizar ou tratar com transparência 
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todas as ações realizadas pela gestão, assim a comunicação passou a ser uma ferramenta do serviço 

público e da sociedade. 

 

Nesse sentido, a Coordenação de Ouvidoria e Comunicação do ISSM , vem buscando estabelecer 

uma linha padrão para que possa atingir com coesão tanto seu público externo como o interno.  

 

5.1.1  Equipe de Comunicação 

 

O setor conta com uma funcionária formada em Comunicação Social com Habilitação em 

Jornalismo e certificada em Ouvidoria Pública pela ABO (Associação Brasileira de Ouvidores), 

pós-graduada em Gestão da Informação Business Intelingence, responsável pela Coordenação de 

Comunicação e Ouvidoria. A unidade também conta com a integração de três funcionários, a 

primeira formada em Administração e especializada em designer gráfico, sendo que a mesma 

desenvolve toda arte gráfica do órgão, já a segunda desenvolve atividades em secretariado e rotinas 

administrativas e o terceiro colabora na cobertura e divulgação dos eventos.  

 

O setor também integra a comissão de eventos do ISSM. 

 

5.1.2 Assessoramento do Diretor Superintendente 

 

Durante o exercício de 2015, a referida coordenação analisou o perfil do novo superintendente, para 

que assim pudesse realizar a assessoria com proeza. Como já esperado, houve readaptação das 

rotinas. A coordenação buscou acompanhar o diretor-superintendente nos eventos e reuniões 

pertinentes, além de atualizá-lo dos assuntos referentes à esfera pública e previdenciária.  

 

5.1.3 Ouvidoria / Lei De Acesso A Informação – LAI 

 

Durante o exercício 2015, a ouvidoria recebeu demandas as quais justificaram a importância da sua 

implementação e persistência na divulgação. A exemplo, de denúncias sobre pensões indevidas, as 

mesmas foram sigilosamente tratadas e resolvidas. 
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Com muito orgulho, falamos que através do nosso canal de comunicação, os maiores índices de 

registros são de elogios, cerca de 70%, principalmente em relação ao atendimento e prestação dos 

serviços, os demais registros referem-se à solicitação de informação, sugestões e denúncia.  

 

Atualmente a ouvidoria do ISSM possui Regimento Interno próprio, um canal de “0800” e o 

sistema TAG (disponibilizado através do termo de cooperação técnica firmado entre o Governo do 

Estado e o ISSM), além de uma caixa de sugestões, disponível na recepção do Instituto, que realiza 

pesquisa de satisfação.  

 

No entanto, observou-se que o sistema de ouvidoria, apresentou algumas falhas, o qual elevou a 

atenção para a criação de um sistema próprio de ouvidoria, o mesmo está sendo discutido com os 

técnicos da CCTGI (Central de Tecnologia da Gestão da Informação) da Prefeitura Municipal de 

Camaçari e deve ser implementado no ano de 2016. 

 

Em 2015, foi designada à Ouvidora do ISSM a responsabilidade da implantação e orientação dentro 

do Instituto sobre a Lei Acesso a Informação\LAI, através da Portaria 091/2015, que também 

requeria a criação de uma comissão para “julgamento dos prazos e definições do grau de sigilo”.  A 

solicitação foi atendida e a comissão estabelecida, a mesma já realizou algumas reuniões por 

enquanto analisa as informações que devem ser classificadas e desclassificadas, as quais receberão a 

publicidade conforme observações. 

 

Ainda em 2015 o Instituto possibilitou a Ouvidoria a participação em curso de Gestão de 

Documentos Eletrônicos, o qual permitiu um olhar técnico no tocante a elaboração e classificação 

das tabelas de temporalidades do acervo do ISSM.  No entanto, é notório que os servidores que 

compõe a comissão necessitam de “cursos de capacitação” para as tomadas de decisões no tocante a 

LAI.  

 

5.1.4 Ampliação da comunicação institucional 

 

Ampliar a comunicação institucional deve ser uma das prioridades de todo setor que atua com 

Comunicação. Logo a unidade do ISSM, perpetuou com que já vinha sendo realizado, integrando os 

valores da transparência e economicidade, essenciais na esfera pública 
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 Em 2015 foram criadas pelo ISSM inúmeras peças publicitárias informativas e comemorativas para 

os segurados, apresentamos Zezinho, que integrou as redes sociais falando um pouco sobre 

aposentadoria, também foram confeccionadas duas cartilhas, uma sobre a ouvidoria e a outra 

abordando questões da previdência, publicizamos a nossa ouvidoria e a LAI. 

 

Expandir o número de participantes no Grupo de Convivência Amizade e Paz, informar a sociedade 

como todo sobre as nossas ações e programas, tratar com transparência sobre as atividades que 

concerne atos de transparência (como recursos, despesas, aplicações financeiras, dentre outros), e, 

sobretudo estreitar a relação entre os aposentados e pensionistas e o ISSM, esses foram os principais 

que nortearam as atividades da comunicação.  

 

 

Figura 1. Capas para perfil institucional do facebook:  
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Figura 2. Peças publicitárias 

 

 

 

Figura 3. Informes de Eventos 
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Figura 4. Cartões educativos e comemorativos 
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Figura 5. Marcas Personalizadas 
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Também salientamos a necessidade de contratação de uma empresa gráfica, visto que a única 

impressora colorida disponível não permite a impressão em outros formatos e texturas de outros 

papéis dos quais muitas vezes necessitamos.  

 

Figura 6. Informes mensais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Publicidades da LAI  
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Figura 8. Zezinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nosso maior destaque no exercício de 2015, foi o portal Institucional, afirmamos que esta demanda 

era uma solicitação e antiga e continua, mas enfim, foi apresentado um novo layout e novas 

ferramentas, o que permitiu um sítio oficial mais dinâmico, transparente e bonito. 

 

O site foi criado junto a Coordenação de Tecnologia do Município e pensado para o aposentado, e 

também para atender as normas de transparências exigidas inclusive pelo Ministério de 

Transparência Social. Acredita-se que a conquista da premiação do 8 º lugar entre os RRPS de 

grande Porte e a 1ª colocação no Estado da Bahia no Prêmio de Boas Práticas de Gestão teve grande 

influências do novo sítio eletrônico, que pode ser acessado pelo www.issm.camacari.ba.gov.br. 

 

Ressaltamos que o portal ainda não atende todas as solicitações e funcionalidades solicitadas PELA 

Coordenação de Comunicação e Ouvidoria, no entanto, o processo de melhoria do mesmo é 

permanente.  
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Figura 8. Site  
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Figura 9. Marcos da Comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hoje, não se pode imaginar uma empresa que se pretenda ser líder de mercado e que 

volte as costas para o trabalho de comunicação”. (BUENO, 1995, p. 9) 

 

Os esforços da Coordenação de Comunicação e Ouvidoria foram concentrados na apresentação do 

novo portal, no entanto, não deixamos de lado a criação das peças publicitárias, pois reconhecemos 

que através das mesmas o ISSM ganhou maior notoriedade e atingiu os objetivos propostos para o 

exercício de 2015. Pensando a longo prazo já estabelecemos a novas diretrizes para o período de 

2016, no qual devemos focar com maior precisão na comunicação interna.  
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IV. DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA 

 

A Diretoria Administrativa Financeira do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal é composta 

pelos seguintes setores: 

 

 Gerência de Gestão de Pessoas: 

 Setor de Recursos Humanos; 

 Setor de Treinamento e Capacitação. 

 Gerência de Administração e Serviços: 

 Setor de Serviços Gerais; 

 Setor de Informática; 

 Setor de Material e Patrimônio. 

 Gerência Financeira e Contábil: 

 Setor de Contabilidade; 

 Setor de Arrecadação; 

 Setor de Execução e Controle Orçamentário e Financeiro. 

 Comissão Permanente de Licitação. 

 

IV.1 Gerência de Gestão de Pessoas 

 

A gestão de pessoal do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari é voltada para o 

desenvolvimento constante do seu quadro de servidores, tendo por premissa a qualificação e a 

certificação destes, a fim de garantir a prestação de um serviço de qualidade aos segurados. 

 

Desta forma compete à Gerência de Gestão de Pessoas: 

 

a) Propor normas relativas à área de pessoas com observância da legislação pertinente; 

b) Organizar e manter atualizado o registro de pessoal, bem como dos respectivos ocupantes e 

suas lotações; 

c) Controlar a frequência de pessoal; 

d) Registrar a movimentação e afastamento do pessoal; 

e) Preparar e controlar as folhas de pagamento dos servidores ativos da Autarquia; 

f) Organizar anualmente e controlar a escala de férias dos servidores da Autarquia; 

g) Organizar e manter atualizada a ficha financeira dos servidores; 
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h) Lavrar os atos relativos a pessoal e providenciar a sua publicação; 

i) Informar os processos relativos a pessoal; 

j) Expedir certificados, certidões e quaisquer outros documentos relativos aos servidores da 

Autarquia, quando autorizado; 

k) Proceder ao exame e informação de todos os processos referentes aos direitos e deveres, 

vantagens e responsabilidades dos servidores; 

l) Manter permanentemente atualizado o arquivo do setor; 

m) Promover o recrutamento, seleção e avaliação do pessoal da Autarquia, com observância da 

legislação em vigor; 

n) Elaborar e manter atualizado o Plano de Cargos e Salários da Autarquia; 

o) Elaborar e executar Programas de Avaliação de Desenvolvimento de Pessoal da Autarquia; 

p) Elaborar e executar programas de treinamento, capacitação e aperfeiçoamento dos recursos 

humanos da Autarquia; 

q) Avaliar a motivação dos servidores da Autarquia, sugerindo, quando necessário, medidas 

para elevação do grau motivacional; 

r) Elaborar e propor normas e instruções relativas ao cargo; 

s) Executar outras atividades correlatas. 

Neste sentido foram realizadas as seguintes atividades, durante o exercício de 2014: 

 

IV.1.1 Composição do quadro de servidores 

 

No final do exercício de 2015, o Instituto possuía 42 servidores no seu quadro funcional, incluindo 

os três membros da Diretoria Executiva, conforme discriminação a seguir:  

 

Gráfico 01. Composição do quadro de servidores 
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Quanto à composição do quadro de servidores, diante da notada discrepância entre servidores 

efetivos e comissionados e a fim de equalizar estes números o Instituto tem se empenhado em 

buscar os mecanismos necessários para realização do seu 1° concurso público, neste sentido foi 

realizado em 26/11/2015, a Tomada de Preços 001/2015, do tipo técnica e preço, com o objetivo de 

contratar empresa especializada em planejamento, orientação, execução e avaliação para realização 

de concurso público, destinado ao preenchimento de vagas do quadro de pessoal efetivo do 

Instituto. 

 

A empresa ganhadora do certame foi a SEPROD – Serviço de Processamento de Dados Ltda., o 

processo está em fase final de assinatura de contrato e início dos trabalhos para realização do 

certame.  

 

As vagas que serão preenchidas com este primeiro concurso, estão discriminadas abaixo: 

 

Tabela 3. Quadro de Vagas para Concurso Público 

Nível Médio:  

Nº DENOMINAÇÃO DO CARGO CARGA HORARIA VAGAS 

01 MOTORISTA 40 2 

02 TÉCNICO EM SEGURO SOCIAL  40 9 

  TOTAL   11 

Nível Médio Técnico:  

N° DENOMINAÇÃO DO CARGO CARGA HORÁRIA VAGAS 

01 TÉCNICO EM SEGURO SOCIAL COM 

FORMAÇÃO EM INFORMÁTICA 

40 1 

  TOTAL    1 

Nível Superior:  

Nº DENOMINAÇÃO DO CARGO CARGA HORARIA VAGAS 

01 ADMINISTRADOR 40 1 

02 ANALISTA EM SEGURO SOCIAL 40 2 

03 ANALISTA EM SEGURO SOCIAL - 

ADMINISTRAÇÃO 

40 1 
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04 ANALISTA EM SEGURO SOCIAL – 

ARQUIVOLOGIA 

40 1 

05 ANALISTA EM SEGURO SOCIAL – 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

40 1 

06 ANALISTA EM SEGURO SOCIAL – 

COMUNICAÇÃO 

SOCIAL/JORNALISMO 

40 1 

07 ANALISTA EM SEGURO SOCIAL – 

DIREITO 

20 1 

08 ANALISTA EM SEGURO SOCIAL – 

ECONOMIA 

40 1 

09 ANALISTA EM SEGURO SOCIAL – 

ESTATISTICA 

40 1 

10 ANALISTA EM SEGURO SOCIAL – 

PSICOLOGIA 

40 1 

11 ANALISTA EM SEGURO SOCIAL – 

SERVIÇO SOCIAL 

30 1 

12 ANALISTA EM SEGURO SOCIAL – 

TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO 

40 1 

13 AUDITOR INTERNO 40 1 

14 MÉDICO  20 1 

  TOTAL    15 

 

IV.1.2 Gestão da folha de pagamentos dos servidores do ISSM 

 

De acordo com a previsão orçamentária do ano de 2015, dos gastos com despesas administrativas, 

cerca de 47% dos recursos são destinados às despesas com vencimentos e vantagens fixas de 

pessoal e obrigações patronais.  

 

Todavia, do valor destinado ao pagamento dos vencimentos e vantagens fixas de pessoal e 

obrigações patronais, foi utilizado somente 65,81%. 
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IV. 1.3 Qualificação dos servidores 

 

O ISSM desenvolve uma política de aperfeiçoamento contínuo do seu quadro de pessoal, inclusive 

através de parcerias com outras Instituições disponibiliza cursos gratuitos nas áreas financeiras e de 

previdência. No ano de 2015 os servidores participaram dos seguintes treinamentos externos: 

 

Figura 10.  Capacitação oferecida aos servidores em 2015. 

 

 

IV.2 Gerência de Administração e serviços 

 

À Gerência de Administração e serviços compete: 

 

a) Estabelecer normas e padrões técnicos para administração de serviços gerais; 

b) Executar e controlar os serviços de expedição, recebimento, distribuição, tramitação e 

arquivamento de documentos; 

c) Promover a publicação dos atos e documentos da Autarquia, quando necessário; 

d) Coordenar e executar os serviços de telefonia, copa, limpeza, manutenção e conservação dos 

prédios; 

e) Coordenar os serviços de transporte, controlando o estoque e fornecimento de peças e 

acessórios, executando o registro de consumo de combustível e lubrificante; 

f) Organizar e promover os registros, cadastros e seguros dos veículos e manter a regularização 

dos mesmos; 

g) Controlar e executar a manutenção e controle dos bens móveis e imóveis da Autarquia; 

Cursos, Simpósios, Seminários e 

Congressos (2015): 

15º Congresso Nacional de 

Previdência da ANEPREM 

27º Seminário Nacional de 

Previdência Social  

 

Curso de Gestão de Documentos 

Eletrônicos 

1º Simpósio de Assistência 

Social 

 

49º Congresso Nacional da 

ABIPEM  
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h) Orientar o público internamente, zelando pela manutenção da ordem; 

i) Controlar, disciplinar e fiscalizar o uso do estacionamento da Autarquia; 

j) Zelar pelo sistema anti-incêndio, fazendo revisões periódicas no equipamento e sua carga, 

treinando pessoal para seu uso; 

k) Executar e controlar os serviços de portaria e vigilância dos prédios da Autarquia; 

l) Elaborar as diretrizes e ações relacionadas com a informatização dos processos, análise dos 

negócios, organização das informações, gestão de contratos e recursos de informática, bem 

como pela normatização das políticas de informática; 

m) Liberar o acesso aos usuários do sistema; 

n) Recomendar quanto aos equipamentos e programas a serem utilizados na Autarquia; 

o) Levantar as necessidades de negócios, análise, organização, modelagem e customização dos 

dados, utilizando recursos computacionais; 

p) Viabilizar e manter o ambiente operacional, prestando atendimento e orientação técnica a 

clientes (internos/externos) e corpo técnico, bem como, a implementação da infraestrutura, 

especificação e 

q) manutenção do parque computacional e da padronização do software; 

r) Receber, armazenar, transferir e despachar os materiais, equipamentos e medicamentos da 

Autarquia; 

s) Efetuar o controle e conferência do recebimento, comunicando à área de compras, quando 

houver irregularidade; 

t) Providenciar o adequado manuseio e armazenagem dos materiais, equipamentos e 

medicamentos; 

u) Manter atualizado o controle físico-financeiro dos estoques e da movimentação dos itens 

armazenados; 

v) Inspecionar, periodicamente, as condições de conservação e uso dos bens móveis, imóveis e 

equipamentos da Autarquia; 

w) Propor a alienação de materiais e equipamentos considerados obsoletos e inservíveis; 

x) Efetuar controle específico dos itens perecíveis estocados; 

y) Elaborar relatório mensal de consumo da Autarquia; 

z) Elaborar balancetes mensais e balanço anual de material; 

aa) Promover inventários periódicos dos bens patrimoniais da Autarquia; 

bb) Zelar pelo cumprimento das normas e instruções de administração de material e patrimônio; 
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cc) Promover o cadastramento e tombamento dos bens móveis e imóveis da Autarquia, bem 

como o controle de sua utilização; 

dd) Manter organizado arquivo de mapas e layout dos bens imóveis da Autarquia; 

ee) Elaborar e executar sistemática de fiscalização dos bens móveis; 

ff) Informar sistematicamente ao Setor de Contabilidade, os dados relativos aos bens 

patrimoniais da Autarquia, necessários aos balancetes e balanço anual; 

gg) Executar outras atividades correlatas. 

 

IV.2.1 Arquivo e Almoxarifado 

 

Também o arquivo de documentos, bem como o almoxarifado de bens de consumo, funcionam 

atualmente no mesmo espaço, devido às deficiências estruturais já mencionadas, o que provoca 

alguns entraves quanto à organização dos mesmos. 

 

Todavia, foram estabelecidos controles manuais e através de sistema de almoxarifado, que 

permitem o controle do uso dos bens de consumo, bem como os registros de ingresso e retiradas dos 

documentos arquivados. 

 

IV.2.2 Gestão de Contratos  

 

Segundo Hely Lopes Meireles, “a Gestão de Contratos é um conjunto de procedimentos 

administrativos que envolvem a supervisão, o acompanhamento, a fiscalização e a intervenção na 

execução contratual, de tal forma que garanta a fiel observância das cláusulas contratuais e a 

perfeita realização do objeto, que tem como fundamento o atendimento de uma necessidade pública, 

considerando os aspectos técnicos da contratação, o cronograma de trabalho e a qualidade do 

material e serviço contratados.”. 

 

No exercício de 2015 o Instituto possuía os seguintes contratos em andamento: 

Objeto: Contrato para Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria 

Contábil 

CONTRATADO (A): PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA SOCIEDADE SIMPLES 

LTDA 

CNPJ: 14.976.682/0001-87 

Contrato: 001/2015 

Processo Administrativo: 001/2015 
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Data da Vigência: 06/01/2015 a 06/01/2016 

  

 

Objeto: Contrato para Prestação de Serviços de Passagens Aéreas  

CONTRATADO (A): TONY DANDARA FREDUAH MENSAH 

CPF: 034.526.815.-64 

Contrato: 002/2015 

Processo Administrativo: 002/2015 

Data da Vigência: 02/03/2015 a 31/12/2015 

  

 

Objeto: Contrato para Prestação de Serviços Técnica Especializados de consultoria e Assessoria a 

Regime Próprio de Previdência Social 

CONTRATADO (A): ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULT. ATUARIAL LTDA 

CNPJ: 10.773.805/0001-21 

Contrato: 003/2015 

Processo Administrativo: 006/2015 

Data da Vigência: 05/03/2015 a 05/12/2016 

 

 

Objeto: Contrato para Prestação de Serviços de Aulas Práticas de YOGA 

CONTRATADO (A): NADIANÁRIA DA SILVA MOREIRA 

CPF: 050.999.275-72 

Contrato: 004/2015 

Processo Administrativo: 008/2015 

Data da Vigência: 06/04/2015 a 31/12/2015 

 

 

Objeto: Contrato de empresa para aquisição de equipamentos de informática  

CONTRATADO (A): PATRICIA DANTAS ALVES DE OLIVEIRA-ME 

CNPJ: 13.641.746/0001-26 

Contrato: 005/2015 

Processo Administrativo: 007/2015 

Data da Vigência: 18/05/2015 a 18/05/2016 (GARANTIA) 

 

 

Objeto: Contratação de empresa para Locação de Veículos Automotores.  

CONTRATADO (A): RADIAL TRANSPORTES DE VEÍCULOS E CARGAS LTDA 

CNPJ: 07.249.276/0001-57 

Contrato: 006/2015 

Processo Administrativo: 009/2015 

Data da Vigência: 25/05/2015 a 25/12/2015 

 

 

Objeto: Prestação de Serviços de Fornecimento de Material de Limpeza  

(Lote II) 

CONTRATADO (A): AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA-EPP 

CNPJ: 07.805.424/0001-72 

Contrato: 007/2015 
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Processo Administrativo: 010/2015 

Data da Vigência: 19/06/2015 a 27/12/2015 

 

 

Objeto: Prestação de Serviços de Fornecimento de Material de Gêneros alimentícios (Lote III) 

CONTRATADO (A): B.E SANTANA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 

CNPJ: 17.790.153/0001-82 

Contrato: 008/2015 

Processo Administrativo: 010/2015 

Data da Vigência: 19/06/2015 a 19/12/2015 

 

 

Objeto: Prestação de Serviços de Fornecimento de Material denominado como Outros. (Lote IV) 

CONTRATADO (A): DANFIT COMERCIAL LTDA-ME 

CNPJ: 05.482.197/0001-66 

Contrato: 009/2015 

Processo Administrativo: 010/2015 

Data da Vigência: 19/06/2015 a 19/12/2015 

 

 

Objeto: Prestação de Serviços de aquisição de Impressoras Multifuncionais (GARANTIA) 

CONTRATADO (A): B.E SANTANA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 

CNPJ: 17.790.153/0001-82 

Contrato: 010/2015 

Processo Administrativo: 016/2015 

Data da Vigência: 04/08/2015 a 04/08/2016 

 

 

Objeto: Prestação de Aquisição de Toner´s e Pen Drives 

CONTRATADO (A): FG DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 

CNPJ: 02.986.540/0001-11 

Contrato: 011/2015 

Processo Administrativo: 011/2015 

Data da Vigência: 11/08/2015 a 11/01/2016 

 

 

Objeto: Aquisição de Material de Expediente 

CONTRATADO (A): AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA-EPP 

CNPJ: 07.805.424/0001-72 

Contrato: 012/2015 

Processo Administrativo: 010/2015 

Data da Vigência: 27/08/2015 a 27/12/2015 

 

 

Objeto: Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria/Consultoria Técnica Financeira ao 

Conselho Administrativo e Fiscal deste ISSM no Processo de Administração e Gestão da Carteira 

de Investimento 

CONTRATADO (A): DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 

CNPJ: 03.866.812/0001-02 
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Contrato: 013/2015 

Processo Administrativo: 021/2015 

Data da Vigência: 01/09/2015 a 01/12/2015 

 

 

Objeto: Prestação de Serviços para Licenciamento de Sistema em ambiente WEB de Gestão de 

Compras e Materiais e Gestão de Pessoas. 

CONTRATADO (A): ALZ TECNOLOGIA CONSULTORIA E PROJETOS  

CNPJ: 05.361.614/0001-12 

Contrato: 5° Termo Aditivo nº. 014/2015 ao Contrato 012/2011 

Processo Administrativo: 024/2011 

Data da Vigência: 17/09/2015 a 17/09/2016 

 

CONTRATADO (A): PRESTCARD SERVIÇOS LTDA 

CNPJ: 07.438.697/0001-26 

Contrato: 3° Termo Aditivo nº. 015/2015 ao Contrato 009/2012 

Processo Administrativo: 009/2012 

Data da Vigência: 14/09/2015 a 14/09/2016 

 

Objeto: Prestação de Serviços de Custódia Qualificada e Controladoria de Ativos. CONTRATADO 

(A): CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

CNPJ: 00.360.305/0001-04 

Contrato: 016/2015 

Processo Administrativo: 025/2015 

Data da Vigência: 15/12/2015 a 15/12/2016 

 

IV.2.3 Contrato de locação de veículos 

 

A questão da locação ou aquisição de frotas de veículos na administração pública é uma questão 

muito debatida, principalmente no que tange à economicidade que cada opção trará ao Órgão, no 

caso do ISSM, atualmente é praticado a locação dos veículos. 

 

Em 2015 foi realizado o Pregão Presencial 009/2015, cujo objeto foi a locação de dois veículos para 

realização das atividades externas do ISSM, na oportunidade saiu vencedora a empresa Radial 

Transporte de Veículos e Logística de Cargas.  

 

O que teve forte influência na decisão deste Instituto foi justamente o fato de que se houvesse 

optado pela aquisição dos veículos, esta implicaria não somente no dispêndio com o valor bruto dos 

automóveis, mas requereria a contratação de seguros, manutenção dos veículos, dentre outras 

despesas, que atualmente encontram-se cobertas pelo contrato de locação. 
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Ressalvando que o valor ofertado pelo Fornecedor que ganhou a licitação foi de R$ 19.000,00 

(dezenove mil reais) sendo que o contrato referia-se a locação de dois veículos por oito meses, ou 

seja, por cada veículo locado é pago a quantia de R$ 1.187,50 (um mil cento e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos) o que totaliza R$ 2.375,00 (dois mil e trezentos e setenta e cinco reais) 

mensais, sendo que este valor corresponde a aproximadamente 31% do que era pago no contrato de 

locação anterior, o que demonstra a economicidade praticada pelo ISSM. 

 

IV.2.4 Contrato de fornecimento de combustível 

 

A fim de subsidiar o contrato de locação de veículos, o Instituto possui um contrato, decorrente do 

pregão presencial 008/2012, com a empresa PRESTCARD Serviços Ltda, CNPJ 07.438.697/0001-

26, para fornecimento de vale combustível. Na tabela abaixo, fica demonstrado o consumo dos 

últimos meses: 

Tabela 4. Consumo de Combustível 

Mês 
Combustível utilizado/ 

Litros 

 Valor Total do Combustível 

(R$) 

jan/15 670,09  R$      2.069,48  

fev/15 405,16  R$      1.440,00  

mar/15 261,51  R$         925,00  

jun/15 210,06  R$      1.587,48  

jul/15 167,06  R$         585,00  

ago/15 127,76  R$         445,00  

set/15 217,46  R$         702,78  

out/15 329,93  R$      1.205,00  

nov/15 297,63  R$      1.120,00  

dez/15 308,25  R$      1.180,00  

TOTAL  R$    11.259,74  
 

 

Ressalte-se que as principais finalidades da utilização do veículo são propiciar o deslocamento dos 

Diretores e dos servidores durante atividades externas, bem como atender às demandas da Gerência 

Social, no que tange a realização de sindicâncias, visitas domiciliares para coletar dados para o 

censo que está sendo realizado com os aposentados e pensionistas e recadastramento “in loco” para 

os segurados impossibilitados de se locomover. 

 

 



                                                              

29 

 

IV.2.5 Gestão dos bens móveis permanentes 

 

Quanto aos bens móveis permanentes, estes são definidos como sendo aqueles que, em razão de seu 

uso corrente, têm durabilidade e utilização superior a dois anos, conforme artigo 15 § 2º da Lei nº 

4.320 de 1964 e portaria STN nº 448/02. 

 

Atualmente o Instituto possui bens móveis em seu patrimônio permanente no total de R$ 

453.964,28 (quatrocentos e cinquenta e três mil e novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e 

oito centavos), ressalvando que em 2015, obedecendo ao que preceitua os conceitos do Plano de 

Contas Aplicado ao Setor Público, foi dado sequência ao o processo de depreciação deste 

patrimônio, sendo que até o momento foram incluídos os bens adquiridos a partir do exercício de 

2014, neste contexto, o valor da depreciação foi de R$ 11.565,96 (onze mil e quinhentos e 

sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos), sendo, portanto, o saldo atualizado do 

patrimônio, deduzindo o valor depreciado de R$ 442.398,32 (quatrocentos e quarenta e dois mil e 

trezentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos). 

 

IV.3 Gerência Financeira e Contábil 

 

À Gerência Financeira e Contábil compete: 

 

a) Executar a escrituração contábil da Autarquia e proceder à contabilização orçamentária, 

financeira e patrimonial; 

b) Organizar e apresentar os balancetes mensais e o balanço anual da Autarquia; 

c) Manter conta corrente de todos os credores do Instituto a qualquer título; 

d) Fiscalizar e controlar, em articulação com a Assessoria competente, a execução financeira 

do orçamento e de créditos adicionais; 

e) Examinar e revisar os processos de pagamento; 

f) Apurar e controlar o pagamento de restos a pagar; 

g) Controlar a concessão de adiantamentos e diárias, seus prazos de utilização e de 

comprovação; 

h) Controlar a execução de convênios, acordos e contratos, mediante relatórios mensais de 

posição financeira; 



                                                              

30 

 

i) Realizar, em articulação com a Assessoria competente, a auditagem nas demais unidades da 

Autarquia, com vistas ao cumprimento dos dispositivos legais pertinentes; 

j) Organizar e manter permanentemente atualizado o registro das contribuições recolhidas pela 

Autarquia; 

k) Providenciar, junto aos órgãos competentes, os elementos necessários aos lançamentos 

mensais das amortizações de operações de crédito realizadas; 

l) Providenciar os dados e elementos indispensáveis à elaboração e manutenção de outros 

controles julgados necessários; 

m) Manter registro da arrecadação da Autarquia, mantendo atualizado o total da receita com a 

discriminação das diversas fontes; 

n) Registrar, anualmente, os créditos provenientes da dívida ativa, fornecidos pelo Setor de 

Execução e Controle Orçamentário e Financeiro, para efeito de controle; 

o) Fazer previsão, análise, registro e controle contábil de valores orçamentários e extra 

orçamentários destinados à Diretoria Administrativa e Financeira; 

Preparar os documentos de empenho e de suas alterações;  

p) Emitir cheques e ordens bancárias, quando autorizado; 

q) Fazer o registro e o controle contábil da despesa orçamentária e extra-orçamentária da 

Diretoria Administrativa e Financeira; 

r) Preparar os planos de aplicação dos recursos destinados à Diretoria Administrativa e 

Financeira; 

s) Informar à Gerência competente, as alterações de crédito, quando necessário; 

t) Elaborar demonstrativos de execução orçamentária necessários à prestação de contas; 

u) Proceder ao controle contábil de depósitos bancários e a movimentação de fundos e de 

outros ingressos; 

v) Acompanhar e controlar, em articulação com a Gerência competente, a execução financeira 

do orçamento e de créditos adicionais utilizados pela Gerência de Execução e Controle 

Orçamentário e Financeiro; 

w) Controlar a concessão de adiantamentos, seus prazos de utilização e de comprovação; 

x) Executar outras atividades correlatas 

 

Além de realizar todas as atividades rotineiras e inerentes ao setor, a Gerência Financeira Contábil 

realizou as seguintes atividades: 
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IV.3.1 Gestão dos recursos 

 

O Instituto de Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari adota as boas práticas de gestão dos 

investimentos, com aprovação da Política Anual de Investimentos, respeitando as determinações da 

Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN. 

 

IV.3.2 Instituições credenciadas 

 

O Instituto realiza as aplicações financeiras dos recursos disponíveis em Instituições financeiras que 

foram devidamente credenciadas, e atendem aos critérios de solidez, segurança e liquidez.  

 

Desta forma o ISSM está atendendo ao que preceitua o Art. 3º, IX, da Portaria MPS/GM nº 519, de 

24 de agosto de 2011, alterada pela Portaria MPS nº 440, de 09 de outubro de 2013, que estabelece 

que na gestão própria, antes da realização de qualquer operação, o RPPS deve assegurar que as 

instituições escolhidas para receber as aplicações tenham sido objeto de prévio credenciamento.  

 

Há duas Instituições que possuem recursos do ISSM, a saber: Security Asset e Incentivo 

Investimentos, nas quais as aplicações foram realizadas antes do credenciamento, em 2008 e em 

2009, respectivamente, todavia por se tratar de Fundos de longo prazo, o resgate já foi solicitado, 

entretanto o prazo final de vencimento destas aplicações é 2016. Sendo que assim que o recurso 

estiver disponível será redirecionado para uma entidade credenciada. 

 

Figura 11. Entidades Credenciadas 

 
 

 

Figura 11. Relação de entidades credenciadas 

 
Gráfico 2. Disponibilidades por Instituição Financeira 
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Gráfico 2. Distribuição de recursos por Entidade Credenciada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.3.3 Disponibilidades Financeiras 

 

Os recursos financeiros acumulados pelo Instituto, nos últimos anos, tem apresentado crescimento a 

cada ano, na atual gestão iniciada em 2015, houve um incremento de patrimônio de mais de R$ 

27.000.000,00 (vinte e sete milhões de reais). 

 

Este aumento se deve ao trabalho de resgate dos recursos através da compensação previdenciária, 

da repactuação do parcelamento do débito previdenciário decorrente do período de 1994-2004, da 

boa gestão dos recursos no mercado financeiro, dentre outras ações. 

 

Figura 12. Evolução dos recursos disponíveis 
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IV.3.4 Produtos de Investimento  

 

A Resolução CMN 3922/2010, dispõe sobre as aplicações dos recursos dos RPPS, e em seu Artigo 

2º, estabelece que os recursos devem ser alocados nos seguintes segmentos de aplicação:   

I - renda fixa; 

II - renda variável; e 

III - imóveis. 

 

Até o momento, o ISSM tem optado por manter a integralidade dos seus recursos no segmento de 

renda fixa, conforme Art. 7º da Resolução CMN 3922/2010, distribuindo-os da seguinte forma: 

 

Tabela 5. Modalidades de aplicação 

Modalidade de aplicação 

Limite 

Resolução Limite Alocação 

a. Renda Fixa - Art. 7º  100,00% 100,00% 

a.1. Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, "a"  100% 6,07% 

a.2. FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  100% 52,77% 

a.3. Operações Compromissadas - Art. 7º, II  15% 0,00% 

a.4. FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III  80% 9,93% 

a.5. FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV  30% 24,25% 

a.6. Poupança - Art. 7º, V  20% 0,01% 

a.7. FI em Direitos Creditórios - aberto - Art. 7º, VI  15% 0,00% 

a.8. FI em Direitos Creditórios - fechado - Art. 7º, VII, "a"  5% 0,00% 

a.9. FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b"  5% 6,99% 

 

Tabela 5. Produtos de investimentos 

Modalidade/ Resolução 3922/2010 Produtos de Investimentos 

Títulos do Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, "a"  Notas do Tesouro Nacional - Série F 

 

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, “b”.  

BB Prev. Renda Fixa IRFM-1 TP FIC FI 

FI Caixa Brasil IMA-B TP RF LP 

FI Caixa Brasil IMA-B5 TP RF LP 

FI Caixa Brasil IMA-B5+ TP RF LP 

FI Caixa Brasil IMA Geral 

FI Caixa Brasil IRFM1 TP RF 

FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III 
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF LP  

BB Previdenciário RF IMA-B FI 

FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV  

Bradesco FI Referenciado DI PREMIUM 

Caixa Brasil DI Longo Prazo 

Caixa FI Brasil TP RF LP 
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Modalidade/ Resolução 3922/2010 Produtos de Investimentos 

Poupança - Art. 7º, V  Bradesco 

FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b"  
FIC de FI LP RF PREV Crédito Privado 

FI Security Referenciado DI LP Cred. Privado 

 

IV.3.5 Meta Atuarial 

 

Desta forma, obedecendo ao que preceitua o Ministério da Previdência Social, sobre a necessidade 

de se estabelecer uma meta atuarial para cada exercício, foi estabelecido que fosse de IPCA + 6% 

a.a., o que em 2015, resultou em uma meta de 17,31% (até dezembro/15), sendo que o Instituto 

realizou 63,03% da meta atuarial, atingindo 10,91% de rentabilidade da carteira, isto porque o 

ISSM optou por manter uma carteira defensiva, alocando os novos recursos em Fundos que 

privilegiam os títulos de curto prazo e demonstram-se mais estáveis. 

 

Todavia, ressalte-se que segundo informações da Di Blasi Consultoria Financeira, no ano de 2015, 

com a disparada da inflação NENHUM INVESTIDOR RPPS OU NÃO conseguiu alcançar a 

meta.  Com a inflação acima de 10% no ano e a meta acima de 17% em 2015, no ano, o único ativo 

que teve rendimento considerável foi o dólar. Obviamente, RPPS não podem aplicar diretamente na 

moeda estrangeira. 

 

Assim, mesmo colocando hipoteticamente 100% do patrimônio do ISSM em risco conseguiríamos 

alcançar a meta. As rentabilidades em 2015 oscilaram entre 7% e 10%, dependendo da posição em 

renda variável. 

 

Levando em consideração a máxima da economia de que a quanto maior o risco do investimento 

maior será o seu retorno, a fim de privilegiar a segurança dos recursos deste Instituto, optou-se, 

portanto, por privilegiar investimentos de menor risco, que garantissem um retorno próximo ou 

compatível com a meta. 

 

IV.3.6 Controle do Débito Previdenciário 

 

No ano de 2012, o Município, através da Lei Municipal 1261/2012, repactuou o débito 

previdenciário, oriundo do período de 1994 – 1999. Desta repactuação foram firmados dois termos 

de parcelamento, da parte servidor, em 60 meses, e da parte empregador, em 240 meses. Todo o 
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processo contou com a supervisão e orientação do Ministério da Previdência Social, e encontra-se 

regular e sendo quitado corretamente. 

 

No ano de 2015 o montante pago a título de parcelamento do débito previdenciário foi de 

R$15.920.987,39 (quinze milhões e novecentos e vinte mil e novecentos e oitenta e sete reais e 

trinta e nove centavos). 

 

IV.3.7 Gestão orçamentária 

IV.3.7.1 Receita arrecadada 

A receita para o exercício de 2015 foi estimada em R$ 103.847.620,00 (cento e três milhões e 

oitocentos e quarenta e sete mil e seiscentos e vinte reais), conforme demonstrado no quadro a 

seguir: 

Tabela 6. Demonstrativo da Receita. 
 

RECEITA 

 

ORÇADA 

 

% 

 

ARREC. 

 

% 

% 

REALIZ. 

RECEITAS CORRENTES 20.768.072,00 30,36 52.978.880,63 48,24% 104,47% 

Receita de Contribuição 18.312.034,00 26,77 34.644.950,48 31,54% 123,26% 

Contrib. Prev. do Regime Próprio 16.893.737,00 24,69 25.682.990,29 23,38%   117,32% 

Compensação Previdenciária 1.418.297,00 2,07 8.961.960,19 8,16% 144,19% 

Receita Patrimonial 2.141.575,00 3,13 18.104.159,21 16,48% 81,28% 

Outras Receitas Correntes 314.463,00 0,46 229.770,94 0,21% 69,07% 

Rec. Correntes Intra-orçamentária 47.645.542,00 69,64 56.851.280,35 51,76% 106,99% 

Contrib. Previdenciária do RPPS 32.625.596,00 47,69 40.930.292,96 37,27% 107,66% 

Rec. da Divida Ativa não Tributária 15.019.946,00 21,95 15.920.987,39 14,50% 105,33% 

TOTAL  68.413.614,00 100,00 109.830.160,98 100,00% 105,76% 

 

 

Percebe-se que houve um superávit de receita de 5,76%, decorrentes principalmente das seguintes 

situações: os valores de compensação previdenciária, que não apresentam fato gerador comprovado 

até o momento da confecção da proposta orçamentária; os valores decorrentes da receita 

patrimonial, referentes aos rendimentos das aplicações no mercado financeiro, que dependem de 

diversas variáveis externas, que ocorrem ao longo do exercício; aumento das receitas de 

contribuição previdenciária, decorrentes das novas contratações e dos reajustes concedidos pelo 

Município ao longo do exercício.  
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IV.3.7.2  Despesas realizadas 

 

A despesa para o exercício de 2015 foi estimada em R$ 103.847.620,00 (cento e três milhões e 

oitocentos e quarenta e sete mil e seiscentos e vinte reais), conforme demonstrado no quadro 

abaixo:  

Tabela 7. Demonstrativo da despesa. 

 

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA 

 

ORÇADA 

 

% 

 

PAGA 

 

% 

% 

REALIZ. 

Despesas Correntes  R$  102.547.620,00  98,75%  R$        80.152.050,40  99,87% 78,16% 

Gestão das ativ. da previdência  R$    92.860.620,00  89,42%  R$        75.896.586,70  94,56% 81,73% 

Gestão das ações de apoio aos serv. 

inativos em proc. de aposentadoria 
 R$         575.000,00  0,55%  R$                 2.000,00  0,00% 0,35% 

Gestão das ações administrativas   R$    10.392.000,00  10,01%  R$          4.253.463,70  5,30% 40,93% 

Despesas de Capital  R$      1.300.000,00  1,25%  R$             107.763,10  0,13% 8,29% 

TOTAL   R$  103.847.620,00  100,00%  R$        80.259.813,50  100,00% 77,29% 

 

Percebe-se que houve uma economia de 22,71% do valor destinado à despesa administrativa no 

exercício de 2015. 

 

IV.3.8 Gestão atuarial 

 

A Constituição Federal (art. 40, caput) estabelece que os regimes próprios devam ser estruturados 

segundo o critério do equilíbrio financeiro e atuarial. O equilíbrio financeiro é aquele que garante 

que, em um exercício financeiro, as receitas previdenciárias pagarão as despesas previdenciárias. 

No caso do equilíbrio atuarial, as receitas devem ser suficientes para pagar as despesas, mas em um 

período maior, fixado pelo cálculo atuarial. Assim, a título de exemplo, haverá desequilíbrio se, 

mesmo existindo equilíbrio ou superávit em um exercício, nos exercícios posteriores previstos no 

cálculo atuarial, os recursos se demonstrem insuficientes para o pagamento dos benefícios futuros. 

Deste modo, além do equilíbrio no exercício financeiro, o regime próprio deve ter um plano de 

custeio que garanta os recursos necessários para o pagamento das despesas projetadas para os 

exercícios posteriores previstos no cálculo atuarial. 

 

Neste sentido, as últimas avaliações atuariais realizadas por este Instituto tem apontado um aumento 

do déficit técnico atuarial, ou seja, ficou constatado que mesmo com o superávit operacional, no 

futuro o ISSM necessitará recorrer à Fazenda Municipal para arcar com seus compromissos. 
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Desta forma, a fim de realizar o estudo de medidas que viabilizem o equacionamento deste déficit, é 

que em dezembro de 2013 foi criada a Comissão de Equacionamento Atuarial. 

 

Após a realização de três reuniões presenciais, e da elaboração de duas avaliações atuarias, de 

maneira comparativa, foi elaborada pela Consultoria em Atuária deste Instituto, Aliança 

Consultoria, um estudo que apontou as alternativas possíveis para que o Município possa financiar 

o Déficit. 

 

Em 2015, foi definido juntamente com a Prefeitura Municipal de Camaçari o Plano de 

Equacionamento Atuarial, conforme nota explicativa emitida pela Consultoria em Atuária:  

 

Informamos que os apontamentos mencionados pelo MPS, através da NOTIFICAÇÃO DE 

IRREGULARIDADE ATUARIAL - NIA Nº 0445/2014, foram saneados mediante a apresentação da 

Avaliação Atuarial de 2015, conforme o Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA 2015 

enviado em 01/07/2015. Para tanto, descrevemos a seguir as justificativas solicitadas e apresentados no 

DRAA 2015: 

 

a) Implementar em lei a alternativa escolhida para equacionamento do déficit, quais sejam, o plano de 

amortização por alíquotas de contribuição suplementar ou por aportes periódicos. 

 

Em conformidade com a Avaliação Atuarial do exercício de 2015, instituiu-se um plano de equacionamento do Déficit 

através de alíquotas de contribuição suplementar. Tal Plano de Equacionamento foi implementado através da Lei 

Municipal nº 1.396, de 29 de junho de 2015. 

 

b) Retificar o DRAA, consignando-se as justificativas técnicas quanto à taxa de crescimento da 

remuneração, utilizada na avaliação atuarial, em relação à média dos três últimos anos, conforme previsto 

nas Instruções de Preenchimento do Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial - DRAA. 

 

Em conformidade com a Avaliação Atuarial do exercício de 2015 a taxa de crescimento salarial utilizada foi 

de 1,00% a.a. Segue abaixo a justificativa constante do Parecer Atuarial: 

“Para a utilização da taxa de crescimento salarial descrita acima, fez-se uma projeção do crescimento 

salarial dos servidores ativos com base no banco de dados enviado. Esta projeção foi elaborada a partir de 

uma regressão exponencial do salário médio dos servidores por idade. Desta forma, chegou-se à conclusão de 

que a cada ano de trabalho no Município o salário real do servidor sofre um impacto de 1,67%. Desta forma, 

recomenda-se um acompanhamento constante desta hipótese, e caso tal nível de crescimento se confirme nos 

próximos anos, a taxa de crescimento salarial deverá ser alterada”. 
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c) Retificar o DRAA, consignando-se as justificativas técnicas quanto à adequação da Taxa de 

Crescimento dos Benefícios do Plano, utilizada na Avaliação Atuarial, conforme previsto nas Instruções de 

Preenchimento do Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial - DRAA. 

Conforme apresentado no DRAA 2015, a Taxa de Crescimento dos Benefícios do Plano utilizado foi de 0,00% 

a.a., uma vez que consideramos apenas a atualização monetária dos mesmos pelo índice que compõe a meta 

atuarial do Plano, definido na Política de Investimentos do RPPS. 

 

O plano apresentado foi acatado pelo Ministério da Previdência Social e atualmente a situação do 

equilíbrio atuarial está regular junto ao mencionado Ministério. 

 

IV.4 Comissão Permanente de Licitação 

 

À Comissão Permanente de Licitação compete: 

 

a) Planejar, coordenar e controlar a execução das atividades de licitação, no âmbito no ISSM; 

b) Organizar e manter permanentemente atualizado cadastro de pessoas físicas e jurídicas, para 

efeito de participação em licitação; 

c) Elaborar um manual de procedimentos para realização de licitação, com observância da 

legislação municipal específica; 

d) Cumprir e fazer cumprir a legislação municipal pertinente à licitação, em qualquer 

modalidade; 

e) Executar outras atividades correlatas. 

 

Neste sentido segundo o art. 3º, da Lei 8666/1993 a licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 

do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

 

Em 2015 foram realizados os processos licitatórios discriminados a seguir, bem como as dispensas 

e inexigibilidades, conforme previsões nos artigos 24 e 25 da Lei 8666/1993: 

 

 



                                                              

39 

 

Tabela 08. Processos Licitatórios 

PROCESSO TIPO OBJETO FORNECEDOR CNPJ/CPF VALOR 

001/2015 INEXIGIBILIDADE 

Contratação de 

empresa 

especializada em 

Assessoria 

Financeira e 

Contábil. 

PI SERVIÇOS DE 

CONTABILIDAD

E PÚBLICA 

SOCIEDADE 

SIMPLES 

14.976.682/0001-87 

R$ 116.311,00 

(cento e 

dezesseis mil 

e trezentos e 

onze reais) 

002/2015 INEXIGIBILIDADE 
Contratação de 

instrutor de Dança. 

TONY-

DANDARA 

SANTOS 

FREDUAH 

MENSAH 

034.526.815-64 
R$ 10.000,00 

(dez mil reais) 

003/2015 DISPENSA 

Contratação de 

empresas para 

confecção de 

camisas. 

SNC SERVICE - 

COMÉRCIO, 

SERVIÇO E 

REPRESENTAÇÃ

O LTDA 

02.326.623/0001-84 

R$ 2.000,00   

( dois mil 

reais) 

004/2015 DISPENSA 

Filiação na 

Associação 

Brasileira de 

Instituições de 

Previdência 

Estaduais e 

Municipais - 

ABIPEM 

ASSOCIACAO 

BRASILEIRA DE 

INSTITUICOES 

DE 

PREVIDENCIA 

ESTADUAIS E 

MUNICIPAIS 

 

29.184.280/0001-17 

R$ 1.620,00   

( um mil e 

seiscentos e 

vinte reais) 

005/2015 INEXIGIBILIDADE 

Participação de 

Servidores do 

Instituto de 

Seguridade do 

Servidor Municipal-

ISSM, no 27º 

Seminário Nacional 

de Previdência 

Social e 5º 

Congresso Estadual 

da ASSIMPASC. 

ASSOCIACAO 

BRASILEIRA DE 

INSTITUICOES 

DE 

PREVIDENCIA 

ESTADUAIS E 

MUNICIPAIS 

29.184.280/0001-17 

R$ 2.300,00   

(dois mil e 

trezentos 

reais) 

006/2015 INEXIGIBILIDADE 

Contratação de 

empresa 

especializada de 

assessoria e 

consultoria 

previdenciária. 

ALIANÇA 

ASSESSORIA E 

CONSULTORIA 

ATUARIAL 

LTDA 

10.773.805/0001-21 

R$59.000,00 

(cinquenta e 

nove mil 

reais) 

007/2015 
PREGÃO 

PRESENCIAL 

Aquisição de 

Computadores 

PATRICIA 

DANTAS ALVES 

DE OLIVEIRA-

ME 

13.641.746/0001-26 

R$ 101.675,75 

(cento e um 

mil seiscentos 

e setenta e 

cinco reais e 

setenta e cinco 

centavos) 
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PROCESSO TIPO OBJETO FORNECEDOR CNPJ/CPF VALOR 

008/2015 INEXIGIBILIDADE 

Contratação de 

professor para 

ministrar aulas de 

Yoga. 

NADIANÁRIA 

DA SILVA 

MOREIRA 

050.999.275-72 

R$ 7.092,00 

(sete mil e 

noventa e dois 

reais) 

009/2015 
PREGÃO 

PRESENCIAL 
Locação de Veículos 

RADIAL 

TRANSPORTE 

DE VEÍCULOS E 

LOGÍSTICA E 

CARGAS 

72.492.760/0001-57 

R$ 19.000,00 

(dezenove mil 

reais) 

010/2015 
PREGÃO 

PRESENCIAL 

Material de 

expediente, 

limpeza, gêneros 

alimentícios e 

outros. 

DANFIT 

COMERCIAL 

LTDA 

BE SANTANA 

SERVIÇOS DE 

INFORMÁTICA – 

ME 

AME 

COMERCIAL DE 

MATERIAIS DE 

ESCRITÓRIO 

LTDA 

05.482.197/0001-66 

17.790.153./0001-82 

07.805.424/0001-72 

R$ 2.313,00 

(dois mil 

trezentos e 

treze reais) 

R$ 5.449,90 

(cinco mil 

quatrocentos e 

quarenta e 

nove reais e 

noventa 

centavos) 

R$ 9.930,00  

(nove mil e 

trezentos e 

trinta reais) 

 

011/2015 
PREGÃO 

PRESENCIAL 

Aquisição de Toner’s 

e Pen Drives. 

FG 

DISTRIBUIDORA 

E COMÉRCIO 

LTDA ME 

02.986.540/0001-11 

R$ 25.949,21 

(vinte e cinco 

mil 

novecentos e 

quarenta e 

nove reais e 

vinte e um 

centavos) 

013/2015 INEXIGIBILIDADE 

Inscrição de servidor, 

no Curso de Gestão 

de Documentos 

Eletrônicos. 

CONSULTRE 

CONSULTORIA 

E 

TREINAMENTO 

LTDA 

36.003.671/0001-53 

R$ 2.490,00 

(dois mil 

quatrocentos e 

noventa) 

014/2015 INEXIGIBILIDADE  

Inscrição de 

servidores no 1º. 

Simpósio de 

CRF 

CONSULTORIA 

LTDA - ME 

19.585.797/0001-64 

R$ 700,00 

(setecentos 
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PROCESSO TIPO OBJETO FORNECEDOR CNPJ/CPF VALOR 

Assistência Social reais) 

015/2015 INEXIGIBILIDADE 

Participação dos 

servidores 49º 

Congresso Nacional 

da Abipem. 

ASSOCIACAO 

BRASILEIRA DE 

INSTITUICOES 

DE 

PREVIDENCIA 

ESTADUAIS E 

MUNICIPAIS 

29.184.280/0001-17 

R$ 1.640,00 

(mil 

seiscentos e 

quarenta) 

016/2015 DISPENSA 

Aquisição de 

impressoras 

multifuncional. 

BE SANTANA 

SERVIÇOS DE 

INFORMÁTICA – 

ME 

 

17.790.153./0001-82 

 

R$4.406,00 

(quatro mil e 

quatrocentos e 

seis reais) 

017/2015 
PREGÃO 

PRESENCIAL 

Material de 

expediente. 

AME 

COMERCIAL DE 

MATERIAIS DE 

ESCRITÓRIO 

LTDA 

 

07.805.424/0001-72 

R$ 17.500,00 

(dezessete mil 

e quinhentos) 

018/2015 DISPENSA 
Aquisição de Placas 

de Patrimônio 

LAMARCA 

COMUNICAÇÃO 

VISUAL E 

EVENTOS LTDA 

10.279.344/0001-35 

R$ 1.650,00 

(mil 

seiscentos e 

cinquenta) 

019/2015 DISPENSA Filiação Aneprem. 

ANEPREM – 

ASSOC.NAC. DE 

ENT. DE 

PREVIDÊNCIA 

02.869.624/0001-75 

R$ 600,00 

(seiscentos 

reais) 

020/2015 DISPENSA 

Contratação de 

empresa 

especializada na 

confecção de capas 

de processo de 

Pagamento, 

Administrativos, 

Pensão e 

Aposentadoria, para 

atender as demandas 

do Instituto de 

Seguridade do 

Servidor Municipal. 

CARLOS 

HENRIQUE DE 

MENEZES 

DANTAS 

18.940.900/0001-84 

R$ 6.200,00 

(seis mil e 

duzentos 

reais) 

021/2015 INEXIGIBILIDADE 

Contratação de 

empresa 

especializada no 

DI BLASI - 

CONSULTORIA 

FINANCEIRA 

034.526.815-64 

R$ 6.400,00 

(seis mil e 
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PROCESSO TIPO OBJETO FORNECEDOR CNPJ/CPF VALOR 

assessoramento dos 

recursos financeiro 

do Instituto de 

Seguridade do 

Servidor Municipal. 

LTDA - EPP quatrocentos) 

022/2015 DISPENSA 

Aquisição de 

equipamentos para 

escritório: 

Fragmentadora de 

Papel e Aparelhos 

telefônicos, a fim de 

atender as demandas 

do Instituto de 

Seguridade do 

Servidor Municipal. 

BE SANTANA 

SERVIÇOS DE 

INFORMÁTICA - 

ME 

17.790.153/0001-82 

R$ 1.681,35 

(mil 

seiscentos e 

oitenta e um 

reais e trinta e 

cinco 

centavos) 

023/2015 INEXIGIBILIDADE 

PARTICIPAÇÃO 

DE SERVIDORES 

DO INSTITUTO DE 

SEGURIDADE DO 

SERVIDOR 

MUNICIPAL-ISSM, 

NO 15º 

CONGRESSO 

NACIONAL DE 

PREVIDÊNCIA DA 

ANEPREM / 

ASSOCIAÇÕES 

ESTADUAIS. 

ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DE 

ENTIDADES DE 

PREVIDÊNCIA 

DOS ESTADOS E 

MUNICÍPIOS 

02.869.624/0001-75 

R$ 1.800,00   

( mil e 

oitocentos 

reais) 

024/2015 
TOMADA DE 

PREÇO 

Contratação de 

empresa 

especializada para 

realização de 

Concurso Público 
(planejamento, 

organização, 

coordenação, 

execução e 

avaliação), destinado 

ao preenchimento de 

vagas do quadro de 

pessoal efetivo do 

Instituto de 

Seguridade do 

Servidor Municipal- 

ISSM, Autarquia 

Pública Municipal. 

SEPROD- 

SERVIÇO DE 

PROCESSAMENT

O DE DADOS 

LTDA-ME 

07.196.055/001-68 

R$ 208.250,00 

(duzentos e 

oito mil e 

duzentos e 

cinquenta 

reais) 

025/2015 DISPENSA 

Contratação de 

empresa 

especializada para 

prestação de serviço 

de custódia 

qualificada de ativo, 

CAIXA 

ECONOMICA 

FEDERAL 

00.360.305/0001-04 

R$ 18.000,00 

(dezoito mil 

reais) 
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PROCESSO TIPO OBJETO FORNECEDOR CNPJ/CPF VALOR 

consistente na 

guarda, liquidação 

física e financeira. 
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V. DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

De acordo com o Regimento Interno deste Instituto, as atividades da diretoria de previdência e 

assistência social englobam as atividades realizadas pelas gerências que a compõem, sendo estas: 

 

 Gerência de Previdência Social; 

 Gerência de Assistência Social. 

 

V.1 Gerência de Previdência Social 

 

À Gerência de Previdência Social compete: 

 

a) Receber, examinar e instruir os pedidos de aposentadoria, procedendo à análise; 

b) Efetuar os cálculos para fixação e a revisão da renda atribuída ao aposentado da 

Administração Pública Municipal; 

c) Preparar os processos relativos aos pedidos de aposentadoria, encaminhando-os ao Setor de 

Pagamento de Benefícios da Gerência Financeira e Contábil; 

d) Elaborar e controlar a expedição dos atos administrativos referentes à concessão de 

aposentadoria; 

e) Receber, examinar e instruir os pedidos de pensão, procedendo à análise; 

f) Efetuar os cálculos para fixação e a revisão da renda atribuída ao pensionista; 

g) Preparar os processos relativos aos pedidos de pensão, encaminhando-os ao Setor de 

Pagamento de Benefícios da Gerência Financeira e Contábil; 

h) Elaborar e controlar a expedição dos atos administrativos referentes à concessão de 

benefícios sob sua guarda; 

i) Instituir e manter atualizado um manual de procedimentos técnicos e administrativos 

pertinente à concessão de benefícios sob o seu controle; 

j) Instituir e manter permanentemente atualizado, um sistema de controle sobre os requisitos e 

as condições legais exigidas para o pagamento de pensão e auxílio; 

k) Solicitar exames, perícias médicas e sindicâncias, quando exigidas para concessão de 

benefícios; 

l) Processar a implantação e manutenção dos benefícios previdenciários concedidos pela 

Autarquia; 
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m) Controlar as alterações nas folhas de pagamento dos aposentados e pensionistas; 

n) Acompanhar os procedimentos determinados por sentenças judiciais; 

o) Supervisionar e controlar os pagamentos de contribuição dos segurados em licença sem 

vencimento; 

p) Processar a análise e liberação de pagamento de benefícios não efetivados; 

q) Implantar e controlar a isenção de imposto de renda e detentores de benefícios 

previdenciários por motivo de invalidez, bem como a depuração de dados para fins de emissão da 

DIRF; 

r) Executar outras atividades correlatas. 

 

Neste sentido, foram realizadas as atividades discriminadas abaixo: 

 

Tabela 9. Processos previdenciários 

MÊS 
APOSENTADORIAS 

REQUERIDAS 

APOSENTADORIAS 

CONCEDIDAS 

PENSÕES 

REQUERIDAS 

PENSÕES 

CONCEDIDAS 

JANEIRO 2 6 1 1 

FEVEREIRO 7 12 3 2 

MARÇO 12 2 2 3 

ABRIL 7 2 3 1 

MAIO 12 15 1 1 

JUNHO 13 12 1 0 

JULHO 8 11 4 4 

AGOSTO 6 11 3 1 

SETEMBRO 6 05 4 3 

OUTUBRO 20 13 0 2 

NOVEMBRO 10 10 3 0 

DEZEMBRO 13 03 1 2 

TOTAL 116 102 26 20 

 

Além dos processos de aposentadorias e pensões por morte, foram acompanhados pela Gerência de 

Previdência, os processos de cunho administrativo, que se referem à manutenção dos benefícios 

previdenciários conforme demonstramos a seguir: 
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Tabela 10. Processos Administrativos 

NATUREZA DO PROCESSO QUANTIDADE 

Abono de PERMANÊNCIA 29 

Adiantamento do 13º salário 02 

Alteração de Endereço 05 

Averbação 64 

Certidão de Inteiro Teor 07 

Certidão Negativa de Benefício Previdenciário 08 

Conversão de Pecúnia de Licença Prêmio 13 

Cópia de Processo 12 

Isenção de Imposto de Renda 03 

Mudança de Nome 01 

Outros 02 

Progressão horizontal 47 

Revisão de Benefício 23 

Total 217 

 

19.1.2 Recadastramento de aposentados e pensionistas 

 

De acordo com o Art. 110, da Lei Municipal nº. 997/2009, o recenseamento dos aposentados e 

pensionistas é realizado anualmente no mês do aniversário do segurado, o não cumprimento por 

parte do segurado implicará no bloqueio de seus proventos até que o mesmo regularize a situação, a 

seguir demonstramos quantos recadastramentos foram realizados ao longo do ano de 2015. 

 
Tabela 11. Recadastramentos de aposentados e pensionistas 

MÊS APOSENTADOS PENSIONISTAS ÓBITOS 

JANEIRO 101 26 03 

FEVEREIRO 102 19 03 

MARÇO 121 35 01 

ABRIL 106 15 04 

MAIO 103 27 02 

JUNHO 125 29 02 

JULHO 122 39 03 
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MÊS APOSENTADOS PENSIONISTAS ÓBITOS 

AGOSTO 136 22 03 

SETEMBRO 130 33 00 

OUTUBRO 126 28 05 

NOVEMBRO 112 31 00 

DEZEMBRO 123 35 01 

TOTAL 1407 339 27 

 

19.2 Setor de Compensação Previdenciária 

 

Desde 2011 a Diretoria de Previdência é a responsável por realizar este trabalho de Compensação 

Previdenciária, o que reduziu consideravelmente o custo com as despesas de contratação de 

empresa terceirizada para realizar este serviço. 

 

Desde 2006 foram realizados 1224 aprovados requerimentos e o ISSM já compensou mais de R$ 60 

milhões de reais.  

Tabela 12. Resultados da compensação previdenciária 

Processos Trabalhados     1452 

Processos em Analise 52 

Processos Indeferidos  66 

Total de Processos Aprovados 1224 

 

Finalizamos o ano de 2015, com apenas 52 processos pendentes, referentes ao período de 2006 a 

2015, os quais estão sendo trabalhados por este Setor para envio de novos requerimentos.   

 

Salientamos que a realização deste trabalho dentro do próprio ISSM é indiscutivelmente vantajosa, 

além de fortalecer financeiramente o Instituto e alavancar as metas apontadas nos relatórios 

atuariais. 

19.3 Gerência de Assistência Social 

 

À Gerência de Assistência Social compete: 

a) Realizar a classificação econômico-social dos segurados do ISSM; 
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b) Promover, periodicamente, pesquisas destinadas ao conhecimento do meio social, das 

condições de vida e das necessidades dos segurados; 

c) Desenvolver e executar programas, projetos e atividades, visando informar e orientar o 

beneficiário sobre os aspectos relativos à saúde, ao planejamento familiar, à socialização e ao 

trabalho; 

d) Realizar sindicâncias e investigações sociais destinadas à instrução de processos relativos a 

pedidos de benefícios e de serviços; 

e) Desenvolver planos habitacionais para os segurados do ISSM;  

f) Desenvolver junto ao comércio e aos prestadores de serviços promoção de descontos e redução de 

preços, beneficiando os servidores públicos municipais; 

g) Executar outras atividades correlatas.  

 

No ano de 2015 foram realizadas as seguintes atividades na Gerência de Assistência Social: 

 

   Visita Domiciliar do Programa de valorização do aposentado e pensionista: 

 

 Contribuir com a melhoria da qualidade de vida dos aposentados e pensionistas do ISSM a partir da 

realização das visitas domiciliares aos aposentados e pensionistas do ISSM, identificando as 

demandas dos segurados e realizando as possíveis intervenções junto aos órgãos Municipais e 

Estaduais. Vale salientar que, mensalmente é realizada a sistematização e análise das informações 

colhidas durante as visitas sendo estas, encaminhadas em forma de relatório à Superintendência 

para futuras intervenções. 

 Programa de Preparo Para Aposentadoria (PPA): 

 Propiciar a oportunidade de reflexão sobre os aspectos sociais da aposentadoria e preparar os 

participantes para uma nova fase de vida, esclarecendo pontos relevantes em relação a pré- 

aposentadoria e pós-aposentadoria, discutir sobre as reações negativas com relação ao desligamento 

profissional despertando a necessidade de planejamento adequado para o uso do tempo livre e a 

relação interpessoal aposentado versus família. 

É relevante salientar que o evento foi bastante proveitoso e superando as expectativas em relação ao 

aproveitamento dos participantes. 
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 Encaminhamentos e orientações: 

Atender as demandas identificadas nas visitas domiciliares e espontâneas, vindas diariamente à 

Gerencia de Assistência Social, junto aos servidores ativos, afastados em auxilio doença, em licença 

maternidade, aposentados, pensionistas e seus respectivos familiares com o apoio da rede 

socioassistencial do Município e do Estado. 

 Acompanhamento e controle da oficina de dança e yoga: 

 Acompanhar e controlar a realização da aula, para que o objetivo que é desenvolver uma mescla de 

conhecimentos e teorias corporais que repercutem no resgate à sensibilidade e a integração de 

comportamentos emocionais dos aposentados, proporcionando um ganho à saúde e 

consequentemente uma considerável melhoria na qualidade de vida dos aposentados e pensionistas, 

seja rigorosamente atendido. É relevante salientar que, a oficina de dança é ministrada 

semanalmente por instrutor habilitado. 

 Realização de reuniões de acompanhamento do Grupo de Convivência Amizade e Paz 

do ISSM 

O Grupo de Convivência tem como o objetivo valorizar o Servidor Aposentado e pensionista, bem 

como contribuir para sua melhoria na qualidade de vida. As reuniões acontecem todas as segundas-

feiras e quintas –feiras em que, temos palestras  educativos com temas diversos, de escolha dos 

aposentados e pensionistas, comemorações festivas como lavagens, São João, dia das Mães, dia dos 

Pais , Desfile Cívico, Natal, aniversários, dentre outras. 

Vale ressaltar que, houve um aumento significativo do número de participantes no grupo de 

convivência amizade e paz, acreditamos que seja devido aos Eventos, Oficinas e Palestras, que 

acorreram durante o corrente ano. Assim como, a partir de convites formalizados durante as visitas 

domiciliares e a oferta da oficina de dança semanalmente. 

 Acompanhamento Médico: 

 Foram realizados atendimentos, acompanhamentos e encaminhamentos referente aos serviços e as 

situações de saúde dos servidores do ISSM, e os Aposentados e Pensionistas sinalizados pelo 

Serviço Social durante as visitas domiciliares. Bem como analisar os recadastramentos anuais dos 

respectivos segurados, destacando as situações de saúde para possíveis orientações e 

encaminhamentos. 
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 Felicitações diárias aos aposentados e pensionistas aniversariantes: 

 Foram realizadas ligações diárias com o objetivo de desejar felicitações aos aposentados e 

pensionistas, com o propósito de sensibilizar e demonstrar o valor dos Segurados junto a 

Instituição. Aproveitando a oportunidade, os mesmos são informados sobre a necessidade de 

realizar o recadastramento, sendo, também, identificados aqueles que se encontram em dificuldades 

de locomoção, para que seja realizado o recadastramento “in loco”. 

Dentre as atividades da Gerência Social, destaca-se ainda a realização das seguintes: 

 

1. Receber e incluir os novos Servidores afastados, pela Junta Médica, nas alterações para 

folha de pagamento de auxílio-doença; 

 

2. Receber, examinar e instruir os pedidos de licença maternidade; 

 

3. Acompanhar o controle de perícia médica para os servidores aposentados por invalidez; 

 

4. Realizar recadastramento domiciliar para os aposentados e pensionistas impossibilitados de 

comparecer ao ISSM; 

 

5. Realizar sindicância e investigações sociais destinadas à instrução de processos relativos a 

pedido de benefícios de Pensão por morte ou de serviços; 

 

6. Realizar visita domiciliar destinados a instrução de Processo de Pensão; 

 

7. Elaboração de Relatório Diários das Atividades; 

 

8. Atividades administrativas. 

Iniciamos o ano de 2015, no total de 157 Servidores afastados em Auxilio doença, submetendo-se a 

perícia médica regularmente pela Junta Médica Oficial do Município e 21 Licenças Maternidade.  

Chegamos ao mês de junho tivemos um total de 136 servidores afastados em auxilio doença e 55 

servidores em Licença Maternidade. Vale ressaltar, que foi informado o período até o mês de junho, 

pois foi até o referido mês que o pagamento do auxilio doença e licença maternidade era 

responsabilidade do ISSM. 
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Nº AÇÃO 2015 DESCRIÇÃO DA AÇÃO TOTAL 

01 Recadastramento anual (visita domiciliar) Jan – Dez Atualizar as informações pessoais, garantindo o atendimento 

para os que possuem dificuldade de locomoção ou doenças 

graves, que impossibilitem sua ida até ao ISSM. 

 

73 segurados 

02 Pensão por morte (sindicância) Jan – Dez Instrumentalizar o processo de pensão por morte. 06 servidores 

03 Pensão por morte (visita domiciliar) Jan – Dez  Instrumentalizar o processo de pensão por morte.  

14 servidores 

04 Visita domiciliar 

 

Jan – Dez  São realizadas visitas domiciliares aos aposentados e 

pensionistas do ISSM, identificando as demandas dos 

segurados e realizando as possíveis intervenções junto aos 

órgãos Municipais e Estaduais. 

 

 

107 visitas 

05 Participação em conferências, reuniões e 

inaugurações. 

Jan – Dez Participação dos aposentados e pensionistas do Grupo de 

Convivência Amizade e Paz, e dos servidores deste ISSM, em 

conferências, reuniões e inaugurações pertinentes aos serviços 

prestados pela gerência de Assistência Social. 

 

08 eventos 

06 Atendimentos, encaminhamentos e 

orientações 

Jan - Dez Encaminhamentos e/ou orientações realizados pela Gerência 

de Assistência Social para a rede socioassistencial. 

 

252 segurados 

07 Adiantamento 13º salário 

 

Jan – Dez Instrumentalizar o processo de adiantamento 13º salário e de 

acordo a justificativa do pedido, realizar visita domiciliar. 

 

 

02 segurados 

08  

Acompanhamento Médico 

 

Jan – jun São realizados acompanhamentos e encaminhamentos aos 

servidores do ISSM e aos Aposentados Sinalizados pela 

Gerência de Assistência Social, durante visita “in loco”. 

 

236 atendimentos 

09 Perícia em aposentados por invalidez Jan-Jun Realizar perícia médica anualmente, o aposentado por 

invalidez, até a idade de 60 anos. 

13 servidores 



        

52 

 

Nº AÇÃO 2015 DESCRIÇÃO DA AÇÃO TOTAL 

10 Entrada no benefício de auxílio-doença Jan-Jun Orientar sobre os procedimentos e direitos quando no uso do 

benefício. 

147 servidores 

11 Entrada no benefício do salário 

maternidade 

Jan-Jun Orientar sobre os procedimentos e direitos quando no uso do 

benefício. 

55 servidores 

12 Felicitações aos Aposentados e 

Pensionistas pelo seu aniversário 

Jan-Dez Desejar felicitações aos aposentados e pensionistas, com o 

propósito de sensibilizar e demonstrar o valor dos Segurados 

junto a Instituição. Aproveitando a oportunidade, os mesmos 

são informados sobre a necessidade de realizar o 

recadastramento, sendo também, identificados aqueles que 

encontram-se em dificuldades de locomoção, para que seja 

realizado o recadastramento “in loco”. 

1050 segurados 
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Atividades realizadas com o Grupo de Convivência Amizade e Paz: 

 

Nº AÇÃO 2015 DESCRIÇÃO DA AÇÃO 

01 -Bloco de Carnaval do 

Aposentado 
FEV -Participação dos aposentados e pensionistas, juntamente com os funcionários do ISSM no Bloco 

de Carnaval. 

02  

-Participação na marcha das 

mulheres 

 

-Lavagem de Arembepe 

 

-Comemoração da Pascoa 

Mar  

-Participação das funcionárias e das mulheres do Grupo de Convivência Amizade e Paz na 

marcha das mulheres 

 

-Participação do Grupo de Convivência Amizade e Paz juntamente com os funcionários do ISSM 

e sua Diretoria. 

-Palestra sobre Páscoa e Dinâmica de  integração 

 

03 -Palestra informativa para o 

Grupo de Convivência 

-Presença no Programa de Preparo 

para Aposentadoria (PPA) 

 

 

Abr -Palestra informativa sobre a Dengue e Zika Virus 

-Participação do Grupo de Convivência com apresentações de acolhimento aos participantes do 

PPA. 

04  

-Homenagem ao dia das mães 

 

 

 

Maio  

-Comemoração do dia das mães no grupo de convivência Amizade e Paz. 

 

05  

-Feira junina 

 

-Festa Junina 

Jun  

-Barracas montadas no pátio da prefeitura, para venda de produtos típicos do São João; 

 

-O forró do aposentado ocorreu em três dias, em uma estrutura montada no pátio da prefeitura; 
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-Homenagem ao Servidor Público 

Aposentado 

 

-Comemoração do dia do servidor aposentado. 

06  

-Palestra informativa para o 

Grupo de Convivência. 

Jul -Participação do Grupo de Convivência na Palestra sobre Hipertensão. 

 

 

 

 

 

07  

-Homenagem aos pais 

aposentados 

 

Ago  

-Comemoração do dia dos pais no Grupo de Convivência Amizade e Paz junto com os pais do 

ISSM. 

 

 

 

08  

-Desfile cívico dos 255 anos de 

Camaçari 

 

Set  

-Participação do Grupo de Convivência no desfile cívico em comemoração pelos 255 anos de 

Camaçari. 

 

08 -Seminário em atenção à pessoa 

idosa. 

 

 

Out - Participação do Grupo de Convivência no seminário. 
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09  

-Inicio da campanha do natal 

solidário 

 

 

-Palestra informativa para o 

Grupo de Convivência 

 

Nov  

-Campanha de arrecadação de alimentos não-perecíveis e de higiene pessoal e brinquedos, junto 

as Secretarias municipais envolvendo todo a Comunidade Camaçariense e Empresarial, para 

doar as Creches Comunitárias do Município. 

 

 

-Participação do Grupo de Convivência na palestra sobre Sexualidade na terceira Idade. 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

-Encerramento das atividades do 

grupo 

 

 

-Entrega das doações da 

Campanha Natal Solidário. 

Dez  

-Confraternização dos aposentados e pensionistas do Grupo de Convivência Amizade e Paz, com 

a realização de um amigo secreto, com a participação da gerência de assistência social, Diretora 

e Superintendente. 

 

-Entrega dos donativos arrecadados da campanha do natal solidário, ao asilo São Francisco de 

Assis e as Creches Comunitárias do Município. 
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VI.  PRINCIPAIS AÇÕES PARA 2016 

 

O Instituto está sempre buscando se aprimorar e a fim de se tornar o melhor RPPS do País, para o 

próximo ano além de enriquecer as ações que já vem sendo realizadas, pretende ainda realizar as 

ações discriminadas abaixo: 

 

1. Sede do RPPS: objetivando suprir as deficiências de estrutura física do ISSM, devemos 

intensificar as solicitações de parceria com o município para que o mesmo possa realizar a 

doação de um espaço onde passe a funcionar o Instituto. 

 

2. Realização do Concurso Público: equalização da discrepância entre servidores efetivos e 

comissionados, através da realização do primeiro concurso público do ISSM. 

 

3. SIPREV: Instalação do SIPREV, que é uma ferramenta de gestão das informações 

referentes a servidores públicos (civis e militares), ativos, inativos, pensionistas e demais 

dependentes, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios que possuam Regime Próprio 

de Previdência Social – RPPS. 

 

4. Censo: atualização cadastral da base de dados dos segurados do ISSM. 

 

5. Ampliar os mecanismos de divulgação das informações: proporcionar cada dia mais 

transparência às ações e atividades desenvolvidas pelo Instituto. 

 

6. Atualizar a Legislação: promover as adequações necessárias às legislações previdenciárias, 

tendo em vista as constantes atualizações na Legislação Federal. 

 

7. Capacitação dos servidores: promover cursos em parceria com outras Instituições para 

qualificar os servidores do ISSM. 

 

8. Gerenciamento do arquivo: buscar uma alternativa para informatizar o arquivamento dos 

documentos do ISSM. 
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VII. CONCLUSÃO 

 

O ano de 2015, foi bastante peculiar para o Brasil e não muito diferente para o ISSM, nos 

deparamos com grande dilema, como gerir o nosso RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) 

diante do atual cenário?  

 

Mais uma vez mostramos o quanto somos e eficiente e porque merecemos o reconhecimento na 

colocação de 8º lugar no Brasil e 1º na Bahia, no Prêmio de Boas Práticas  de Gestão.  

 

Reconhecemos que foi um ano intenso, nos deparamos com grandes mudanças no sistema 

previdenciário brasileiro, além do aperfeiçoamento dos controles, tanto externo como interno, o que 

na prática esse segundo item só trouxe benefícios. Por isso, o nosso trabalho foi de continuar 

gerindo este Instituto sem medir esforços para viabilizar, expandir e proporcionar melhorias em 

todas unidades.  

 

Não batemos a meta atuarial, assim como nenhum outro RPPS, mas crescemos  um pouco mais de 

R$ 27. 000.000,00 (vinte e sete milhões de reais), e temos sob controle o débito previdenciário, sem 

contar na economicidade das despesas administrativas. 

 

Os três pilares enquanto a esfera previdenciária foram alcançados, trabalhamos com celeridade na 

concessão dos benefícios, qualidade no atendimento e prestação dos serviços. Os nossos servidores 

tiveram a possibilidade de participar da gestão dos recursos previdenciários, além da inserção e  

continuação  dos programas e projetos sociais.  

 

Continuamos a passos largos na construção de um ISSM, cada vez mais transparente, seguro e 

democrático, tudo isso percebível através do trabalho em unidade da comunicação e dos mais 

setores.  

 

Temos em curso, algo nunca feito no Município em beneficio de todos os segurados, a realização do 

concurso público do ISSM, o mesmo encontra-se em tramitação corrente.  
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Para 2016, sabemos que será um ano um tanto quanto peculiar, pois será um período eleitoral e que 

ainda deve sofrer com as variáveis da crise financeira. No entanto, os nossos esforços serão ainda 

maiores para que possamos continuar desenvolvendo ações que fortaleça e assegure o Regime 

Próprio de Previdência Social de Camaçari. Esse é nosso compromisso!  

 

 

 

Renato Reis Brito                                   

Diretor Superintendente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciente em ____ / ____ / _____ 

        

Ademar Delgado das Chagas 

Prefeito  
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ANEXO I 

Acervo Fotográfico das atividades do 

ISSM em 2015 
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Foto 01: Programa de Preparo para Aposentadoria 

 

 
Foto 02: Participação dos Aposentados na Lavagem de Arembepe 2015. 
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Foto 03: Curso Preparatório para Certificação CPA 10 
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Foto 04: Aula de Dança do Grupo de Convivência Amizade e Paz 

  

 
Foto 05: Aula de Ioga do Grupo de Convivência Amizade e Paz 

 

 
Foto 06: Palestra sobre “Sexualidade na 3ª idade” promovida para os aposentados e 

pensionistas  
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Foto 07: Apresentação da Quadrilha dos Aposentados no Arraiá da Integração 

 

 

 

 

 
Foto 08: Participação do ISSM no desfile Cívico em homenagem ao aniversário da Cidade de 

Camaçari. 
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Foto 09: Campanha Outubro Rosa. 

 

 
Foto 10: Campanha Novembro Azul. 
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Foto 11: Campanha Natal Solidário. 

 

 
Foto 12: Comemoração pelo Prêmio de Boas Práticas de Gestão Previdenciária. 
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