SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL (ISSM) – 2021
Realizada em 30/06/2021

Participação:
Membros do Conselho Fiscal:
Anderson dos Santos Rocha (presidente) - Representante da Controladoria-Geral do
Município (CGM)
Emanuelle Rocha Reimão dos Reis - Representante do Instituto de Seguridade do
Servidor Municipal (ISSM)
Marineide Alves da Silva - Representante dos servidores públicos efetivos do município
de Camaçari
Convidados:
Ana Clara Andrade de Almeida - Chefe de Gabinete da Superintendência
Carlos Henrique da Rocha Santos - Presidente do Comitê de Investimentos
Secretária:
Rita de Cássia Martins Sousa Nascimento

Pauta da Reunião:
I) Parecer de aprovação do Relatório de Gestão dos Investimentos do ISSM de Maio de
2021;
II) Avaliação e aprovação das contas do 1º trimestre de 2021 do ISSM.
Reunião:
Anexos:
I) Parecer N° 07/2021
II) Parecer N° 08/2021
Reunião:
Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, por volta das 15h, por
videoconferência na plataforma de comunicação Google Meet, conforme prevê o art. 85,
§9º, da Lei Complementar n° 1644/2020, reuniram-se ordinariamente os membros do
Conselho Fiscal do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal (ISSM), sob a
presidência do primeiro, ANDERSON DOS SANTOS ROCHA (membro titular),
representando a Controladoria-Geral do Município (CGM); EMANUELLE ROCHA
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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE

Municipal (ISSM); e MARINEIDE ALVES DA SILVA (membro titular), representando os
servidores públicos efetivos do município de Camaçari; Estando presentes os seguintes
convidados:

ANA

CLARA

ANDRADE

DE

ALMEIDA,

chefe

de

Gabinete

da

Superintendência, e CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, presidente do Comitê
de Investimentos. A teor do art. 85, §7º, da Lei Complementar n° 1644/2020, após
verificação do quórum legal, foi estabelecida a seguinte pauta: I) Parecer de aprovação
do Relatório de Gestão dos Investimentos do ISSM de Maio de 2021; II) Avaliação e
aprovação das contas do 1º trimestre de 2021 do ISSM. Aberta a reunião, o presidente
do Conselho Fiscal, ANDERSON DOS SANTOS ROCHA, registrou a presença de todos
os conselheiros e convidados supracitados, dispensando-se as assinaturas destes últimos
em razão do meio virtual pelo qual ocorreu a reunião e por ser facultativa a presença dos
mesmos, os quais não possuem poder de voto nas deliberações proferidas pelo
Conselho. Em seguida passou ao primeiro item da pauta, I) Parecer de aprovação do
Relatório de Gestão dos Investimentos do ISSM de Maio de 2021, concedendo a
palavra ao presidente do Comitê de Investimentos CARLOS HENRIQUE DA ROCHA
SANTOS para apresentação do referido relatório. O presidente do Comitê de
Investimentos iniciou a apresentação demonstrando a rentabilidade da carteira no mês de
maio, que foi de 122%. Relatou que foram aplicados novos recursos em CDI por conta do
pagamento do 13º e explicou que as despesas administrativas seriam realizadas com
recursos atrelados ao CDI. Comentou sobre os principais acontecimentos no cenário
macroeconômico, como a revisão de alta do IPCA, da SELIC e do PIB no mês de maio.
Disse que os membros das sete principais economias do mundo, G7, discutiram a adoção
de uma alíquota mínima global para imposto de renda das empresas em países da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), mas não houve
consenso. Disse que os membros da Organização Mundial do Comércio discutiram a
quebra de patentes das vacinas a fim de acelerar a vacinação em países em
desenvolvimento. No âmbito nacional, citou a retomada das discussões da reforma
tributária e da reforma administrativa. Em seguida, passou a apresentar a distribuição dos
ativos por segmento e por instituição financeira, ressaltando que o patrimônio do ISSM
passou de pouco mais de R$ 350 milhões em abril para mais de R$ 358 milhões em maio.
Destacou que a meta estabelecida foi superada pelo segundo mês consecutivo,
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REIMÃO DOS REIS (membro titular), representando o Instituto de Seguridade do Servidor

resultados alcançados com a renda variável, com uma rentabilidade superior aos R$ 4
milhões de reais no mês. Comentou, ainda, sobre os investimentos no exterior, que
tiveram rentabilidade negativa diante da queda do dólar após registrar performances
positivas consecutivas desde a entrada do ISSM no segmento. Citou resumidamente os
dados relativos a aplicações e resgates no período, resultando no saldo positivo de cerca
de R$ 2 milhões. Explicou a relação rentabilidade versus risco de ativos, demonstrando
que os indicadores fecharam o mês positivamente. Afirmou que, mais uma vez, os riscos
permaneceram dentro do patamar determinado pela Política de Investimentos do Instituto.
Disse que não houve alteração quanto ao enquadramento em relação à Resolução
3.922/2010, com os fundos que estavam desenquadrados permancendo na mesma
situação. Explicou que em relação a um dos fundos fechados para resgate, Sculptor,
houve uma decisão favorável em relação ao ISSM em 27 de maio, determinando a
disponibilização dos valores em face do ISSM e o bloqueio de bens dos requeridos.
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS encerrou a apresentação, colocando-se à
disposição para esclarecimentos. Não havendo dúvidas, após comentários e análises dos
conselheiros, foi aprovado por unanimidade o Relatório de Gestão dos Investimentos do
ISSM de Maio de 2021. Passando ao item II) Avaliação e aprovação das contas do 1º
trimestre de 2021, após apreciação e comentários dos conselheiros, verificou-se que as
contas do 1º trimestre de 2021 do ISSM encontram-se regulares, sem ressalvas,
conforme o Parecer n° 08/2021, que se encontra anexo. O presidente do Conselho Fiscal,
ANDERSON DOS SANTOS ROCHA, encerrou a reunião, agradecendo a presença de
todos. E nada mais havendo passível de registro, eu, RITA DE CÁSSIA MARTINS
SOUSA NASCIMENTO, na qualidade de secretária designada pela Portaria n° 02/2021,
de 28 de janeiro de 2021, lavrei a presente ata de reunião que vai por mim e pelos demais
assinada digitalmente.

ANDERSON DOS SANTOS ROCHA
Presidente e membro titular do Conselho
Fiscal
Representante da Controladoria-Geral do

MARINEIDE ALVES DA SILVA
Membro titular do Conselho Fiscal
Representante dos servidores públicos
efetivos do município de Camaçari
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demonstrando os esforços empreendidos no alcance da meta anual. Ressaltou os

EMANUELLE ROCHA REIMÃO DOS REIS
Membro titular do Conselho Fiscal
Representante do Instituto de Seguridade do
Servidor Municipal (ISSM)

RITA DE CÁSSIA MARTINS SOUSA
NASCIMENTO
Secretária
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Município (CGM)

Dispõe sobre o relatório de gestão dos investimentos do
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal referente
ao mês de maio de 2021.

Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - ISSM, com
fundamento na Lei Complementar nº 1644/2020 em sua 5ª Reunião Ordinária, APROVAM o
Relatório Mensal de Gestão dos Investimentos referente ao mês de maio do ano de 2021 e assevera
sua conformidade com a Política de Investimentos.

Camaçari, 30 de junho de 2021.
ANDERSON DOS SANTOS ROCHA
Conselheiro Titular – Presidente
EMANUELLE ROCHA REIMÃO DOS REIS
Conselheira Titular
MARINEIDE ALVES DA SILVA
Conselheira Titular
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PARECER N° 07/2021 – CONSELHO FISCAL DO ISSM

Dispõe sobre a prestação de contas do Instituto de
Seguridade do Servidor Municipal – ISSM, referente ao
1º trimestre de 2021.
1. RELATÓRIO
O Conselho Fiscal do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - ISSM, com fundamento na
Lei Complementar 1644/2020, manifesta-se sobre a prestação de contas do Instituto referente ao 1°
trimestre do exercício de 2021.
2. ANÁLISE
O Conselho Fiscal analisou documentação referente ao 1º trimestre de 2021, quais sejam: Relatório
de Controle Interno, Aplicações e Resgates - APR, Demonstrativo de Aplicações e Investimentos
dos Recursos - DAIR, Demonstrativos Contábeis, Demonstrativo de Informações Previdenciárias e
Repasses - DIPR, Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN, Política de Investimentos,
Notificações e deliberações do TCM-BA sobre as contas do Instituto, Relatório Mensal de
Investimentos e Relatório de Governança Corporativa.
Após apreciação dos documentos supracitados se constatou que as ressalvas trazidas nos pareceres
anteriores foram atendidas, sobretudo as que se relacionavam aos registros contábeis a partir de
janeiro de 2021, porém salientamos que seria apropriado que alterações dessa natureza sejam
comunicadas ao Conselho.
Os resultados dos investimentos no 1º trimestre foram negativos, a meta atuarial no período em
análise não foi alcançada dado os efeitos suportados em virtude da pandemia ocasionada pelo vírus
Covid – 19, contudo destacamos que os investimentos estão de acordo com a Política de
Investimentos em vista disso aprovamos as contas apresentadas.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto restam aprovadas as contas do ISSM referentes ao 1° trimestre de 2021.
Camaçari, 30 de Junho de 2021.
ANDERSON DOS SANTOS ROCHA
Conselheiro Titular – Presidente
EMANUELLE ROCHA REIMÃO DOS REIS
Conselheira Titular
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PARECER N° 08/2021 – CONSELHO FISCAL DO ISSM
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MARINEIDE ALVES DA SILVA
Conselheira Titular
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