MUNICIPAL (ISSM) – 2022
Realizada em 29/03/2022
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
Tiago Santos de Jesus(suplente)- Representante da Controladoria-Geral do Município (CGM)

Convidados:
Ana Clara Andrade de Almeida - Chefe de Gabinete da Superintendência
Carlos Henrique da Rocha Santos - Presidente do Comitê de Investimentos e Gestor de Recursos do ISSM
Ernâni Bernardino Alves de Sena-Diretor Administrativo e Financeiro do ISSM

Secretária:
Francisca Naiana Aguiar Moreira

Pauta da Reunião:

I) Aprovação do Relatório de Governança Anual de 2021 do ISSM e do Relatório de Prestação de Contas do
Conselho Fiscal;
II) Aprovação da Prestação de Contas do 4º trimestre de 2021;
III) Aprovação do Relatório de Avaliação Atuarial de 2022;
IV) Aprovação do Relatório de Gestão dos Investimentos do ISSM de fevereiro de 2022;
V) O que ocorrer.

Anexos:
I) Parecer N° 05/2022;
II) Parecer N° 06/2022;
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ATA DA 03ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR

Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, por volta das 10h30min, 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), Tiago Santos de Jesus (suplente), os dois representando a Controladoria-Geral do
Município (CGM); EMANUELLE ROCHA REIMÃO DOS REIS (membro titular), representando o Instituto de
Seguridade do Servidor 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, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA
SANTOS, Presidente do Comitê de Investimentos e Gestor de Recursos do ISSM e ERNÂNI BERNARDINO
ALVES DE SENA, Diretor Administrativo e Financeiro do ISSM. Foi registrada a presença de todos os
conselheiros e dos convidados supracitados, dispensando-se a assinatura destes últimos por ser facultativa
a presença dos mesmos, os quais não possuem poder de voto nas deliberações proferidas pelo Conselho. A
teor do art. 85, §7º, da Lei Complementar n° 1644/2020, após verificação do quórum legal, foi estabelecida
a seguinte pauta: I) Aprovação do Relatório de Governança Anual de 2021 do ISSM e do Relatório de
Prestação de Contas do Conselho Fiscal; III) Aprovação da Prestação de Contas do 4º trimestre de 2021; III)
Aprovação do Relatório de Avaliação Atuarial de 2022; IV) Aprovação do Relatório de Gestão dos
Investimentos do ISSM de fevereiro de 2022; V) O que ocorrer. Aberta a reunião, foi dada a palavra à Chefe
de Gabinete da Superintendência ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA que iniciou apresentando o Relatório
de Governança Anual de 2021. Falou dos indicadores, sendo o primeiro o de aposentadoria, explicando que
em 2021 o ISSM teve 118 aposentadorias requeridas, sendo 117 concedidas, oito arquivadas e sete
indeferidas, indicando uma boa redução do acervo de processos do Instituto, diminuindo bastante a
quantidade de processos pendentes dos anos anteriores. A maior parte das aposentadorias requeridas
continua sendo as de professor e a média de idade para requerimento de aposentadoria foi de 60,79 anos.
Sobre a pensão por morte observou que houve um aumento nas solicitações de pensão devido ao COVID19, sendo 34 requerimentos e 31 concessões, com sete processos de pensão por morte indeferidos. O ISSM
fez o recadastramento em 2021 de três formas diferentes: pela Caixa Econômica Federal, presencialmente
no Instituto e por vídeo, totalizando 1.377 aposentados e 122 pensionistas recadastrados pela Caixa
Econômica, 231 aposentados e 73 pensionistas recadastrados presencialmente no ISSM e 57 aposentados e
10 pensionistas recadastrados por vídeo. Observou a importância do recadastramento visto que através
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Reunião:

feitos 12.132 atendimentos remotos, sendo 1.816 atendimentos feitos pela Ouvidoria e 10.316
atendimentos feitos pela previdência, sendo que o principal canal desses registros foi o WhatsApp. Dos
atendimentos realizados apenas 584 foram avaliados e relataram um nível de satisfação de 94,7% com o
atendimento do Instituto, sendo que 75,34% consideraram o atendimento excelente e 20,03%
consideraram ter recebido um bom atendimento. Continuou falando sobre as ações de diálogos com os
segurados que ocorreram em 2021. Falou também da compensação previdenciária, sendo essa uma
atividade de grande relevância realizada pela Diretoria de Previdência, tendo sido apurado com essa
compensação R$ 12.222.789,76. Deu prosseguimento, passando para o item de Gestão financeira e
contábil. Relatou que o ISSM teve uma receita de R$ 148.772.667, sendo esse valor 75% da receita
projetada. Sobre as despesas, o Instituto alcançou 62% da despesa orçada e o resultado financeiro foi R$
25.482.026,89, um superávit financeiro de 17%. As contribuições dos segurados e a compensação
previdenciária são a principal fonte de receitas do ISSM. Os pagamentos com os benefícios e as despesas
administrativas são os responsáveis pela maior parte das despesas. Observou que em 2021 o PIS/PASEP era
incluído integralmente em despesa administrativa, mas que em 2022 isso já foi alterada a classificação
contábil. Apresentou gráficos com receitas, despesas, resultados financeiros, quantitativo de segurados,
balanço patrimonial, e demonstrativos enviados. Ressaltou que os restos a pagar inscritos no exercício de
2021 estão dentro dos preceitos da Lei Complementar nº 101/2000. Passou para o item Gestão de
Investimentos, explicando que a parte inicial já é de conhecimento do Conselho Fiscal, por já ter sido
apresentada e aprovada anteriormente no Relatório de Prestação de Contas Anual do Comitê de
Investimentos realizada na reunião anterior. Explicou que o ISSM alcançou 7% da meta e teve uma
rentabilidade de R$ 4.138.723,47, além de ter tido um aumento do patrimônio mesmo no cenário atual.
Mostrou em gráficos a rentabilidade e a distribuição da carteira, seguindo para o próximo item que é a
Gestão Atuarial. Mostrou que o ISSM alcançou 88% da receita projetada e ultrapassou a despesa projetada,
principalmente por causa do PIS/PASEP. O Instituto não alcançou a meta atuarial, chegando a 94% do
patrimônio projetado. Sobre as contratações, a mais relevante foi a contratação da Caixa Econômica
Federal para realizar o recadastramento, além da DATAPREV que foi uma contratação obrigatória.
Continuou mostrando uma tabela com os contratos vigentes no Instituto. Mostrou os demais dados da
gestão jurídica, comunicação, ouvidoria, gestão de pessoas, controladoria e os principais acontecimentos
do ano. Seguiu apresentando o Relatório de prestação de contas do Conselho Fiscal, em que observou que
foram realizadas 10 reuniões ordinárias e 01 reunião extraordinária, tendo sido emitido 15 pareceres.
Relembrou as principais decisões tomadas pelo Conselho Fiscal, encerrando a apresentação. Com a palavra,
o presidente do Conselho Fiscal, ANDERSON DOS SANTOS ROCHA declarou não ter nenhuma ressalva sobre
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dele foram identificados 48 óbitos, cessando o pagamento dos referidos benefícios. Ressaltou que foram

nem manifestações em contrário, foram aprovados por unanimidade o Relatório de Governança anual de
2021 e seus anexos e o Relatório de Prestação de Contas do Conselho Fiscal do 4º trimestre, sem
ressalvas. Em seguida, o presidente da reunião passou ao item 2) Aprovação da Prestação de Contas
do 4º Trimestre. Com a palavra, o presidente do Conselho Fiscal, ANDERSON DOS SANTOS ROCHA relatou
as dúvidas sobre a prestação de contas do quarto trimestre. Citou o inventário, os restos a pagar e a
possível reclassificação de alguns fundos de investimento. Ressaltou que no inventário existem alguns bens
que não foram localizados e qual seria a providência tomada pelo ISSM em relação a essa questão. Com a
palavra, o Diretor Administrativo e Financeiro, ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA, explicou que alguns
bens foram cedidos para outras Secretarias no passado e o ISSM vai abrir um processo administrativo para
tentar localizar esses bens. Sobre os bens inservíveis e irrecuperáveis existe a possibilidade de se fazer um
leilão ou de dar baixa no processo. Observou que sobre a pendência contábil a respeito de uma sindicância
em curso as providências cabíveis já estão sendo tomadas. Sobre as classificações relatou que já estão
sendo providenciadas, além de estarem sendo tomadas as providências para implantação de vários
sistemas que otimizem o trabalho no Instituto. Com a palavra, o presidente do Conselho fiscal questionou
sobre o SIAFIC(integração dos sistemas), sobre a LGPD(Lei Geral de Proteção de Dados) e sobre o E-social.
Ao pedir a palavra, o Diretor Administrativo e Financeiro informou que já existem medidas sendo tomadas.
Sobre o E-social, destacou que já foram feitos cursos e que o sistema já está sendo implementado.
Declarou ter feito um requerimento na Secretaria de Administração (SECAD) para que os pagamentos dos
aposentados e pensionistas fossem feitos dentro do mês, visto que o salário dos mesmos não sofre
modificações durante o mês, tendo recebido resposta positiva da Secretaria da Administração. Sobre o
SIAFIC o processo de implantação ainda está lento e que o ISSM depende da Prefeitura de Camaçari para a
implantação. Com a palavra, o presidente da reunião aconselhou o Diretor Administrativo a continuar
cobrando os responsáveis pela implantação do SIAFIC, registrando todas as cobranças. Seguindo, o Diretor
Administrativo e Financeiro declarou que sobre a LGPD o Instituto já contratou uma especialista para a
implantação no ISSM e que os trabalhos já foram iniciados. O presidente da reunião perguntou sobre os
restos a pagar de 2014 e qual o tratamento que está sendo dado para essa questão. O Diretor
Administrativo explicou que já iniciou um processo de sindicância sobre esse assunto. Ao pedir a palavra, o
Diretor Administrativo e Financeiro ressaltou que está aguardando a Secretaria de Administração definir a
tabela de temporalidade do município visto que é um documento de extrema importância para o ISSM e
que já abriu uma sindicância para essa questão. Não havendo dúvidas nem manifestações em contrário,
foram aprovados por unanimidade a Prestação de Contas do 4º Trimestre de 2021, conforme parecer em
anexo. Ato contínuo, a Chefe de gabinete da Superintendência, ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA seguiu
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o Relatório de Governança e o Relatório de Prestação de Contas do Conselho Fiscal. Não havendo dúvidas

avaliação é 31/12/2021. Comentou que existem 7.889 participantes entre ativos, aposentados e
pensionistas, que a idade média é de 52 anos, que os professores representam 28,67% dos servidores
ativos, que os benefícios concedidos correspondem a 43,13% da folha dos ativos e que a relação é de 2,7
ativos para cada benefício concedido. Ressaltou que a principal premissa da avaliação atuarial é a taxa de
juros, que é imposta pela Secretaria de Previdência, levando em conta nosso passivo atuarial. E essa taxa
vem caindo, aumentando o déficit atuarial. Falou sobre o patrimônio constituído e sobre as reservas
matemáticas calculadas, ressaltando que o déficit atuarial do Instituto passou para - R$ 1.001.795.350,34,
mas mesmo com o aumento do déficit, não houve modificação no plano de equacionamento do Instituto
nem nas alíquotas normais de contribuição definidos na Lei 1644/2020. Mostrou que o déficit atuarial
aumentou R$ 173.127.967,49 em relação a 2021, sendo a alteração na taxa de juros responsável por 86%
desse aumento. Observou que além da taxa de juros, a tábua de mortalidade e as demais alterações
impactam diretamente no déficit atuarial, finalizando a apresentação. Não havendo dúvidas nem
manifestações em contrário, foi aprovado por unanimidade o Relatório de Avaliação Atuarial de 2022.
Com a palavra, o Presidente do Comitê de Investimentos e Gestor de recursos do ISSM, CARLOS HENRIQUE
DA ROCHA SANTOS iniciou a apresentação do item 4) Relatório de Gestão dos Investimentos de fevereiro
de 2022 do Comitê de investimentos. Mostrou a distribuição da carteira, a rentabilidade da carteira no
mês de fevereiro, ressaltando que o IPCA foi para 1,01 e a meta foi para 1,41, performando a carteira em 0,32. O alcance da meta foi negativo em - 0,23 e a rentabilidade foi negativa em -R$ 1.247.470,28.
Ressaltou que o cenário nacional e internacional interfere bastante nesses resultados, citando a alta
inflação e as tensões geopolíticas com a invasão da Rússia na Ucrânia, entre outros acontecimentos. Falou
sobre as decisões do mês do Comitê de Investimentos que tiveram que reduzir a posição em renda variável
e em multimercado para proteger a carteira. Seguiu mostrando os indicadores do mercado, onde o IPCA e a
SELIC tem perspectiva de alta e o PIB tem uma projeção de estabilidade para 2022. Continuou falando
sobre o cenário econômico mundial e mostrou a distribuição da carteira, observando que no mês de
fevereiro houve uma redução no patrimônio do Instituto. Mostrou que o acumulado de 2022 foi -13% e
que a rentabilidade foi de R$ -1.220.060,32. Mostrou, também, os ativos, as aplicações, os resgates, a
rentabilidade e os riscos. Observou que as alocações e os riscos estão dentro do limite permitido pela
política de investimentos. Além disso, citou outros fatos relevantes ocorridos no Comitê de Investimentos
em fevereiro, como o recebimento de R$ 43.000,00 da REAG Distribuidora de Títulos e valores S/A
referentes aos valores apurados no mês anterior, o planejamento do comitê para 2022 e a elaboração do
cronograma de atividades, finalizando a apresentação. Não havendo dúvidas nem manifestações em
contrário, foi aprovado por unanimidade o Relatório de gestão do Comitê de Investimentos do mês de
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com a apresentação do item 3) Relatório de avaliação atuarial de 2022, observando que a data-base da

Superintendência, ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA, passou para o último item da pauta, 5) O que
ocorrer, onde apresentou as ações de capacitação aprovadas pelo Conselho Administrativo e
Previdenciário para o ano de 2022, ressaltando que o foco do ISSM em 2022 será capacitar e certificar os
conselheiros e os servidores. O presidente do conselho fiscal, ANDERSON DOS SANTOS ROCHA observou
que provavelmente não haverá mudança nas datas das reuniões do Conselho e que podem ser mantidas as
reuniões no modelo virtual, visto que estão dando certo. Encerrou a reunião, agradecendo a presença de
todos. E nada mais havendo passível de registro, eu, FRANCISCA NAIANA AGUIAR MOREIRA, na qualidade
de secretária designada pela Portaria n° 34/2022, de 24 de janeiro de 2022, lavrei a presente ata de reunião
que vai por mim e pelos demais assinada digitalmente.

Camaçari, 29 de março de 2022.

ANDERSON DOS SANTOS ROCHA

EMANUELLE ROCHA REIMÃO DOS REIS

Presidente e membro titular

Membro titular

Representante da Controladoria-Geral do Município Representante do Instituto de Seguridade do Servidor
(CGM)

Municipal (ISSM)

MARINEIDE ALVES DA SILVA

FRANCISCA NAIANA AGUIAR MOREIRA

Membro titular

Secretária

Representante dos servidores públicos efetivos do
município de Camaçari
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fevereiro de 2022, conforme parecer em anexo. Ao pedir a palavra, a chefe de gabinete da

Dispõe sobre o relatório de gestão dos
investimentos do Instituto de Seguridade
do Servidor Municipal referente ao mês de
fevereiro de 2022.

Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal ISSM, com fundamento na Lei Complementar nº 1644/2020 em sua 3ª Reunião
Ordinária, APROVAM o Relatório Mensal de Gestão dos Investimentos referente ao
mês de fevereiro do ano de 2022 e assevera sua conformidade com a Política de
Investimentos.

Camaçari, 29 de março de 2022.

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° 05/2022 – CONSELHO FISCAL DO ISSM

Dispõe sobre a prestação de contas do Instituto de
Seguridade do Servidor Municipal referente ao 4º
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 4° trimestre do exercício de 2021.
2. ANÁLISE
Após análise da documentação referente ao 4º trimestre de 2021, especificamente: 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, não foi observado
nenhum ponto que merecesse ressalva.
A meta atuarial no período em análise não foi alcançada, dado o reflexo dos impactos da
pandemia do covid-19 e instabilidade do mercado financeiro, porém em relação ao acumulado
anual se obteve resultado positivo, somados a conformidade dos investimentos com a Política
de Investimentos, fundamentos que nos fazem aprovar as contas apresentadas.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto restam aprovadas as contas do ISSM referentes ao 4° trimestre de 2021.

Camaçari, 29 de março de 2022.

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° 06/2022 – CONSELHO FISCAL DO ISSM
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