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INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL

Dl CAMAÇARI

Ofício n". 005/2018-DAF

SEGOV- SECRETARIA DE GOVERNO

Senhor

HELDER ALMEIDA

Secretário

Camaçari-Ba, 10 De Janeiro de 2018,

Senhor Secretário ,

Encaminhamos através, o relatório de resultados mais relevantes obtidos pela gestão do
Instituto durante o exercício de 2017 bem como as principais metas de cumprimento para
o ano de 2018.

Certos de contar com a colaboração de Vossa Senhoria, aproveitamos a oportunidade
para renovar votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

lÕábAN DE
Diretor Adm. e Financeiro Issm

REÇ|5>DA
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1. PRONUNCIAMENTO DO SUPERINTENDENTE

Foi traçado para o Instituto de Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari, desde o início do

ano de 2017, metas de trabalho visando o desenvolvimento e modernização das ferramentas e

métodos de atividades dos serviços prestados aos usuários do ISSM, assim como a adoção de forte

austeridade no controle dos gastos e iniciação de maior transparência da gestão.

O reconhecimento e compensação de todo esforço é exatamente os resultados positivos obtidos ao

encerrar o exercício de 2017 com todos os relatórios de atividades apresentados pelas Diretorias

do Instituto com resultados positivos (como será demonstrado ao longo deste trabalho) além de ser

apresentado um substancial aumento patrimonial que integra os recursos financeiros do Instituto

embora a grande maioria dos RPPS existentes no Brasil afora tenha apresentado quadro de déficit

financeiro.

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

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

difundirmos os dispositivos de transparência do Instituto.

Durante o exercício de 2017 o cenário econômico do país, com seus altos e baixos influenciado por

demandas políticas e judiciais atingiu fortemente os rendimentos financeiros exigindo uma gestão

ágil, eficiente e sucessiva de alocação dos recursos financeiros do ISSM, por parte da Diretoria de

Administração e Finanças, no sentido de proteger o patrimônio investido e garantir o atendimento

da Meta Atuarial anual, conforme legislação pertinente.

Para o ano de 2018 o cenário econômico do país aparenta ser ainda mais desafiador, uma vez que

o governo federal vem sinalizando o inicio de politica de incentivo de crescimento econômico no

setor produtivo em todos os seguimentos, com forte redução da taxa de juros, o que, via de regra,

exigirá arrojamento na politica de investimentos (até então conservadora) com maior exposição de

riscos nas alocações dos investimentos, buscando retornos não atrelados a juros domésticos (que

estarão em queda livre, muito abaixo da meta atuarial).
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É imperioso ressaltar que a responsabilidade e compromisso adotado durante todo ano de 2017

por parte do chefe do executivo municipal, garantindo a pontualidade e regularidade nos repasses

dos recolhimentos previdenciários devidos ao Instituto, foi um dos fatores que teve grande

influência na positividade dos resultados alcançados e não poderia deixar de ser aqui relatado.

Os expressivos resultados alcançados em 2017a favor do ISSM é a confirmação que foi adotada

uma gestão previdenciária, administrativa e financeira correta, eficaz e eficiente e que a

caminhada está sendo realizada no sentido do crescimento e desenvolvimento.

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

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

positiva e progressista.

Mauricio Santos Costa

Diretor Superintendente
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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. Assembléia 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 n°. 997/2009.

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

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

titulares e dois suplentes. Suas competências estão discriminadas na Lei Municipal n°. 997/2009.

4. Diretoria Executiva - E 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 n°. 4826/2009.
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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, de forma

justa a atendendo a todos os princípios legais e contribuindo para a continuidade e perpetuidade da

existência do Instituto, através da administração eficiente dos recursos financeiros.

II.3 Visão

Garantir o pagamento dos benefíeios prevideneiários aos segurados e seus dependentes, gerindo as

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

II.4 Valores

Ética;

Comprometimento;

Responsabilidade;

Eficiência;

Respeito;

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 Prevideneiário;

e) 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.

III.4 Controle Interno e Auditoria

A 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 Prevideneiário;

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

pelo Conselho Administrativo e Prevideneiário ou pela Diretoria Executiva;

c) Comunicar ao Conselho Administrativo e Prevideneiário 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.
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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.

As atividades relevantes desenvolvidas nesta Diretoria, considerando aquelas não cotidianas durante

o exercício de 2017:

IV.1.1 Contenção de gastos administrativos

Durante o exercício de 2017 a gestão adotou postura de austeridade nos gastos administrativos do

Instituto, mantendo um percentual de 67,325% do valor aprovado em seu orçamento anual, tendo

realizado gastos á razão de R$ 93.412.879,21 (noventa e três milhões quatrocentos e doze mil

oitocentos e setenta e nove reais e vinte e um centavos), quando o orçamento destinado era de

R$ 138.748.695,00 (cento e trinta e oito milhões setecentos e quarenta e oito mil seiscentos e

noventa e cinco reais), deixando, então de realizar gastos no montante de R$ 45.335.815,79
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(quarenta e cinco milhões trezentos e trinta e cinco mil oitocentos e quinze reais e setenta e nove

centavos).

Do montante orçado para as despesas Administrativas, R$ 22.602.439,00 (vinte e dois milhões

seiscentos e dois mil quatrocentos e trinta e nove reais), apenas R$ 3.650.265,66 (três milhões

seiscentos e cinqüenta mil duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) foram

utilizados, representando 16,15% do valor planejado.

Conforme tabela abaixo, detalhamos os gastos realizados com a Gestão Administrativa do ISSM no

exercício financeiro 2017.

CATEGORIA DA DESPESA
ORÇADO

DESPESAS COM PESSOAL 10.762.439,00
Contratação por tempo determinado 300.000,00
Salários e Gratificações 6.500.000,00
Contribuição Previdenciária (INSS) 1.400.000,00
Outras Despesas - Contratos Terceirização 295.000,00
Sentenças Judiciais 456.309,00
Despesas Exercícios Anteriores 205.000,00
Indenizações e Restituições 254.100,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas 803.004,00
Compensação ao RGPS 176.006,00
Contribuição Previdenciária (ISSM) 220.000,00

Pessoal Requisitado 153.020,00

DESPESAS CORRENTES 7.287.000,00

Benefícios Assistenciais 51.000,00
Diárias 331.000,00
Material de Consumo 529.000,00

Material de Distribuição Gratuita 57.000,00
Passagens 489.000,00
Outras Despesas - Contratos Terceirização 156.000,00
Consultorias 631.000,00

Serviços Pessoa Física 299.000,00
Serviços Pessoa Jurídica 1.270.000,00
Auxílio Alimentação 5.000,00
Obrigações Tributárias 1.855.000,00
Auxílio Transporte 5.000,00
Sentenças Judiciais 412.000,00
Despesas Exercícios Anteriores 415.000,00
Indenizações e Restituições 387.000,00
Compensação ao RGPS 395.000,00

INVESTIMENTOS 4.553.000,00
Obras e Instalações 3.125.000,00
Equipamentos e Material Permanente 1.428.000,00

VALOR

DISPENDIDO

2.244.57231
0,00

1.812.372,23

283.163,03

0^
0^
0,00

0,00

56.103,06

0,00

92.933,99

0,00

0,00

23.400,00

35.518,26

0,00

40.394,52

30.413,92

368.950,00

0,00

234.805,08

3.132,00

647.322,17

1.949,62

0,00

0,00

0,00

12.840,23

6.967,55

0,00

6.967,55

% DO VALOR

ORÇADO

20,86%

0,00%

0,00%
•Ttl!

mim

42,24%

0,00%

0,00%

7,07%

6,71%

txiiu^

»1^A9

19,50%

58,47%

0,00%

18,49%

62,64%

34,90%

38,99%

0,00%

0,00%

0,00%

3,25%

0,15%

0,00%

0,49%
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A referida redução de gastos não ocasionou diminuição na qualidade dos serviços prestados pelos

servidores em gestões anteriores, tão pouco representou piora nas condições de trabalho dos

servidores do Instituto, ao contrário, a correta gestão de recursos humanos otimizou algumas tarefas

do cotidiano, eliminou os "retrabalhos", proporcionando maior rapidez e eficiência no atendimento

dos processos além de diminuir a carga de trabalho dos servidores. Prova disso é a quantidade dos

servidores existentes do Instituto em 2017 que conta com 29 servidores no seu quadro funcional, já

incluindo os três membros da Diretoria Executiva, quando em gestão anterior o quadro era de 54

servidores.

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

De acordo com a previsão orçamentária do ano de 2017, 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%.

Como já explanado em tópico anterior a quantidade dos servidores existentes do Instituto em 2017

que conta com 29 servidores no seu quadro funcional, já incluindo os três membros da Diretoria

Executiva, quando em gestão anterior o quadro era de 54 servidores.

IV. 1.3 Qualificação dos servidores

O ISSM buscou realizar diversos treinamentos e aperfeiçoamento de servidores de forma eficiente e

estratégica que resultou em importantes melhoras no desempenho de atividades administrativas, á

saber:

1- Treinamento, capacitação Pregão presencial, pregão eletrônico e processos licitatórios- Foi

encaminhado cinco servidores do Instituto que atualmente integram a Comissão Permanente

de Licitação do ISSM além de serem membros da comissão de almoxarifado e patrimonial

do ISSM.
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2- Treinamento, Capacitação Controladoria Interna para Município - Foi encaminhado cinco

servidores do Instituto dentre os quais o controlador interno do Instituto.

3- Treinamento, Capacitação para certificação financeira CPA-IO- Foi encaminhado cinco

servidores do Instituto para treinamento e obtenção da certificação CPA-IO, ocasião em que

todos foram aprovados no exame junto a ANBIMA, atualmente são membros do comitê de

Investimentos do ISSM, vale relatar que desde o seu inicio, o ISSM jamais possuiu um

comitê de investimentos cujo membros são certificados CPA-10;

4- Capacitação e atualização Resolução 4.604/Bacen- Foi encaminhado os membros do comitê

de Investimentos para estudo e atualização á nova regra de alocação de investimentos e

enquadramento de instituições financeiras. Resolução 4.604/Bacen, para garantia de

legalidade de enquadramento das aplicações do Instituto.

IV. 1.- Estudo enfrentamento déficit atuarial

Durante o ano de 2017 foi destinada atenção especial face a situação do déficit atuarial do Instituto,

hoje no montante aproximado de 840.000.000,00 (Oitocentos e Quarenta Milhões de Reais). A

gestão anterior adotou um procedimento de amortização a longo prazo, através de alíquotas

suplementares anuais que não vem sendo eficaz em seu propósito uma vez que não está havendo

uma redução efetiva do déficit além de onerar perversamente a municipalidade.

Assim, essa gestão vem aprofundando estudos junto ao técnico atuarial e assessorias financeiras do

ISSM no sentido de buscar uma solução efetiva para enfrentamento da situação deficitária.

Neste sentido, enviamos propostas para apresentação de Projeto de Lei, junto a Câmara Municipal,

para a realização de dação em pagamento de imóveis de domínio da municipalidade para redução

efetivo do déficit atuarial, conforme legislação pertinente.
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Essa solução efetiva reduzirá significamente o déficit atuarial da municipalidade face ao Instituto

que por sua vez aumentará seu patrimônio contribuindo para a garantia futura dos benefícios dos

servidores.

V. 1.5- Estudo de cálculo de estabilidade econômica nos benefícios concedidos

Realizado o estudo na verba de estabilidade econômica, foi levantado erros de cálculo em 118

(cento e dezoito) benefícios concedidos por gestão anterior, gerando uma evasão mensal média de

R$ 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais), correspondente a R$ 2.340.000,00 ( Dois Milhões,

Trezentos e Quarenta Mil Reais) no ano de 2017.

Foi encaminhando pedido de parecer á Procuradoria Geral do Município, tendo sido atendido e está

sendo elaborados os processos administrativos, individuais, garantindo o direito do contraditório e

da ampla defesa dos beneficiários para posteriormente efetuarmos a exclusão dos valores a maior.

Os processos de benefícios concedidos no âmbito da gestão de 2017 que possuíam estabilidade

econômica já foram realizados com os cálculos corretos.

IV. 1.6- Política de investimentos 2017 e 2018

A política de investimentos de 2017 já havia sido aprovada desde outubro/2016, conforme

regulamento, logo, foi elaborada pela gestão anterior. A mesma certamente havia sido elaborada

dando seguimento a política de investimentos do ano anterior (2015) tendo em vista os altos

rendimentos que os fundos de renda fixa estavam sendo contemplados devido as altas taxas de juros

praticados pelo Governo Federal á época.

Assim sendo, a política de investimentos de 2017 tinha perfil extremamente conservador além de

serem de curtíssimo prazo, aliás, recomendada ante o estudo de cenário á época da sua elaboração.

Ocorre que desde meados do ano de 2017 o cenário econômico brasileiro foi seriamente afetado em

razão de operações da Policia Federal junto a políticos, seguidos de delações que envolveram

diversos e principais empresários brasileiros, ocasionando importantes influencias negativas no
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ambiente financeiro, além do mais, o governo federal iniciou movimentos de contenção e redução

da taxa de juros para incentivar os seguimentos produtivos, afetando seriamente os rendimentos dos

fundos de investimentos de renda fixa, porque atrelados a juros domésticos no curto e médio prazo.

Assim, mantivemos a politica de investimentos, com perfil de conservadora, o máximo de tempo

possível, evitando a exposição de capitais a riscos de mercado, no entanto, desde o mês de

Agosto/2017 os rendimentos dos fundos de investimentos de renda fixa começaram a fechar com

resultados negativos ocasionando assim, uma baixa performance do portfólio de investimentos do

Instituto, finalizando o mês com resultados poucos expressivos, exigindo, por conseguinte a tomada

de postura menos conservadora de investimentos.

Neste sentido, foi convocada assembléia com o Conselho Administrativo no mês de Outubro/2017,

ocasião em que realizamos a alteração da politica de investimentos já pra o ano de 2017,

contemplando os meses de Novembro/2017 e Dezembro/2017 e para o exercício de 2018

permitindo-se investimentos em renda variável e de Crédito privado, dentro dos limites legais da

Resolução 3.922 alterada pela Resolução 4.604, retomando, então a retomada de batimento da meta

atuarial.

1.7- Aumento dos Ativos Financeiro do ISSM

A seriedade e lucidez na tomada de decisões para alocação dos investimentos ao longo do exercício

de 2017, contando com o eficiente acompanhamento do Comitê de Investimentos que atuou de

forma isenta e presente por parte dos seus membros, garantiram o batimento acima da meta atuarial

do ano de 2017 (considerado até o mês de Novembro/2017 ora que na elaboração do relatório ainda

não havia sido divulgada a meta para o mês de Dezembro/2017) que era de 8,12% e foi alcançada o

percentual de 10,75% , ou seja, houve batimento da meta á razão de 132,41%, culminando, assim

em resultado de 32,41% acima da meta atuarial obrigatória.

Com tais resultados, houve um aumento considerável no patrimônio financeiro do Instituto, pois ao

iniciarmos o ano de 2017 havia um montante de R$ 231.042.589,63 ( Duzentos e Trinta e Um

Milhões, Quarenta e Dois Mil, Quinhentos e Oitenta e Nove Reais, Sessenta e Três Centavos),
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outrossim , encerramos o exercício com o valor de R$ 279.766.119,30 ( Duzentos e Setenta e Nove

Milhões, Setecentos e Sessenta e Seis Mil, Cento e Dezenove Reais, Trinta Centavos), ou seja,

houve uma evolução patrimonial fínanceira á razão de R$ 48.723.529,70 ( Quarenta e Oito

Milhões, Setecentos e Vinte e Três Mil, Quinhentos e Vinte e Nove Reais, Setenta Centavos).

Vale relatar que, somente com rendimentos obtidos em decorrência da eficiência na alocação dos

investimentos, foram obtidos o valor de R$ 25.042.938,12 (Vinte e Cinco Milhões, Quarenta e Dois

Mil, Novecentos e Trinta e Oito Reais, Doze Centavos).

V. 1.8- Recuperação de investimentos em Fundos Fechados

Ao iniciarmos a gestão, encontramos na carteira de investimentos do Instituto um FIC-Fundo de

Investimentos em Cotas, que investiu 100% em um Fundo de investimento de crédito privado

denominado Piatã. Esse fundo encontra-se fechado para resgate e investimentos desde o ano de

2014 por encontrar-se com diversas irregularidades dentre as quais as de fraudes contra o sistema

financeiro e produção de garantias irreais.

O montante que o ISSM havia investido era de R$ 10.000.000,00 (Dez Milhões de Reais).

Nossa gestão promoveu diversas assembléias gerais de cotistas, realizamos substituição dos

Gestores e Administradores do referido fundo e já conseguimos recuperar o montante de

2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais), cujo valor já foi resgatado a favor do Instituto e

devidamente investido em fundo de liquidez, patrimônio do ISSM.

Durante o ano de 2018 continuaremos a empenhar mais esforços junto a este fundo no sentido de

buscar outros resgates antes da sua liquidação final.
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VI. 1.9- Calendário de reuniões Administrativas

Durante o exercício de 2017 buscamos cumprir o calendário de reuniões administrativas

regulamentares junto ao Comitê de Investimentos, Conselho Administrativo e Conselho Fiscal,

embora com relação aos dois últimos essa não seja tarefa do Instituto pois possuem corpo próprio.

Assim, foi possível a realização de 12 (doze) reuniões junto ao Comitê de investimentos,

comprimindo integralmente o calendário estabelecido para o exercício, 03 (três) reuniões junto ao

Conselho Administrativo e 02 (duas) reuniões junto ao Conselho Fiscal.

Buscaremos no ano de 2018 incentivar a realização de maior número possível de reuniões junto aos

Conselho Administrativo e Fiscal, embora essa não seja tarefa da Gestão, conforme já dito

anteriormente, porém entendemos a importância que tais reuniões proporcionam a boa gestão do

Instituto.

VII. 1.10- 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 § 2° da Lei n°

4.320 de 1964 e portaria STN n° 448/02.

Atualmente o Instituto possui contabilmente bens móveis em seu patrimônio permanente no total

de R$ 453.964,28 (quatrocentos e cinqüenta e três mil e novecentos e sessenta e quatro reais e

vinte e oito centavos), outrossim, realizamos a acurácia física destes bens e foi constatada

discrepância quantitativa entre os bens escriturados e aqueles que existem de fato, assim, estamos

realizando a abertura de processo administrativo para levantamento de causa das diferenças e

possível apuração de responsabilidade.
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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;

■  Gerencia de Cadastro e Informações;

Além das atribuições previstas no Regimento Interno do ISSM, a Diretoria de Previdência executa

as atribuições da Compensação Financeira entre o Regime Geral de Previdenciária Social e os

Regimes Próprios de Previdência Social, na contagem reciproca de tempo de contribuição.

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 á 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;
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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;

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

Autarquia;

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 fíns de emissão da

DIRF;

r) Executar outras atividades correlatas^

Neste sentido, foram realizadas as atividades discriminadas abaixo:

MES

JANEIRO

FEVEREIRO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

TOTAL

Tabela 1- Processos previdenciários
APOSENTADORIAS APOSENTADORIAS PENSÕES PENSÕES
REQUERIDAS CONCEDIDAS REQUERIDAS CONCEDIDAS
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Além dos processos de aposentadorias e Pensões por Morte, foram acompanhados pela Gerência de

Previdência e pela Diretoria de Previdência, os processos de cunho administrativo, que se referem à

manutenção dos benefícios previdenciários e informações á Secretaria de Administração, conforme

demonstramos a seguir:

Tabela 2- Processos Administrativos

NATUREZA DO PROCESSO ^
Abono de PERMANÊNCIA

Adiantamento do 13° salário
Alteração de Endereço
Averbação
Certidão de Inteiro Teor
Certidão Negativa de Benefício Previdenciário
Conversão de Pecúnia de Licença Prêmio
Cópia de Processo
Isenção de Imposto de Renda
Mudança de Nome
Outros

Q

Progressão horizontal

Revisão de Benefício
Total

UANTIDADE

61

01

00

121

00

00

08
U
10
02
39

02

29

286

Gerência de Assistência Social

A Gerência de Assistência Social compete:

a) Realizar a classificação econômico-social dos segurados do ISSM;

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;
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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 2017, a Gerência de Assistência Social, realizou as atividades abaixo relacionadas.

Visitas Domiciliares do Programa de valorização do aposentado e pensionista:

Tem como objetivo, de contribuir com a melhoria da qualidade de vida dos 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 enviado relatório para a

Diretoria de Previdência e Assistência Social, para acompanhamento e 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 à 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.

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

aproveitamento dos participantes.

Encaminhamentos e orientações:

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

Gerência de Assistência Social, junto aos servidores ativos, afastados em auxílio doença, em licença

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

assistencial do Município e do Estado.
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Acompanhamento e controle da oficina de Dança e Teatro:

Acompanhar e controlar a freqüência dos participantes, as oficinas têm como objetivo 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. Salientamos que a partir deste

ano (2017) as oficinas são ministradas semanalmente através da parceria com a Secretaria de

Cultura.

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 aconteceram quinzenalmente,

ás quartas-feiras, com palestras educativas de temas diversos e comemorações dos aniversariantes .

Felicitações diárias aos aposentados e pensionistas aniversariantes:

Durante o ano de 2017, 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".
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AÇAO

01 Recadastramento anual (visita domiciliar) Jan - Dez

02 Pensão por morte (sindicância)

03 I Pensão por morte (visita domiciliar)

Visita domiciliar

05 :
P
i

articipação em conferências, reuniões e
naugurações.

2017 I DESCRIÇÃO DAAÇAO
Atualizar as informações pessoais, garantindo o atendimento
para os que possuem dificuldade de locomoção ou doenças
graves, que impossibilitem sua ida até ao ISSM.
Instrumentalizar o processo de pensão por morte, na condição
da Relação de União Estável

Instrumentalizar o processo de pensão por morte.
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. Como também, com o objetivo
de concessão de Pensão.

Participação dos aposentados e pensionistas do Grupo de
Convivência Amizade e Paz, e dos servidores deste ISSM, em

Jan - Dez conferências, reuniões e inaugurações pertinentes aos serviços
prestados pela gerência de Assistência Social.

Jan - Dez

Jan - Dez

Jan - Dez

TOTAL

66 segurados

08 servidores

07 servidores

73 visitas

30 eventos

Atendimentos, encaminhamentos e

orientações
Jan - Dez

Encaminhamentos e/ou orientações realizados pela Gerência
de Assistência Social para a rede sócio assistencial.

113

segurados
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Atividades realizadas com o Grupo de Convivência Amizade e Paz

AÇÃO
-Participação no Miss Bahia da 3^
Idade

-Reunião de retomo das atividades do

Gmpo

-Reunião e Comemoração dos
aniversariantes

-Comemoração da Páscoa
03

-Reunião do Grupo

- Realização do Programa de Preparo
para Aposentadoria (PPA)

-Homenagem ao dia das mães

-Feira junina

-Festa Junina

-Homenagem ao Servidor Público
Aposentado

-Reunião do Gmpo e avaliação do 1°
semestre

2017 DESCRIÇÃO DAAÇAO
-Ação de caráter sociocultural, com a função de contribuir com o protagonismo da pessoa idosa,

J®" contando com a presença de uma aposentada do ISSM.

-Palestra Envelhecimento Ativo: Como envelhecer bem

Mar -Apresentação teatral das praias de Camaçari

-Participação do Gmpo de Convivência Amizade e Paz

-Palestra sobre Páscoa

Maio

-Participação do Gmpo de Convivência com apresentações de acolhimento aos participantes do
PPA.

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

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

Jun "O Forró do Aposentado ocorreu em três dias, em uma estrutura montada no pátio da prefeitura;

-Comemoração do dia do servidor aposentado.

jul -Participação do Gmpo de Convivência Amizade e Paz
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-Reunião e Homenagem ao dia dos
pais

-Palestra informativa para o Grupo de
Convivência.

-Palestra informativa para o Grupo de
Convivência.

-Reunião do Grupo sobre Desfile
Cívico ^

-Desfile cívico dos 259 anos de

Camaçari

„  T ^ j u -Campanha de arrecadação de alimentos não-perecíveis e de higiene pessoal e brinquedos, junto-Reunião e Lançamento da campanha ^ • . . . , . . ^ ^ ^ ,
09 ^ XT t 1 c 1VI' • Out Secretarias municipais envolvendo todo a Comunidade Camaçariense e Empresarial, paraQO JNât3.1 oOllUânO I

doar as Creches Comunitárias do Município.

-Reunião e Avaliação do 2° semestre - Participação do Grupo de Convivência Amizade e Paz

-Roda de conversa do Conselho do -Participação do Grupo de Convivência Amizade e Paz na roda de conversa sobre o Conselho do
jQ Idoso Idoso

-Apresentação da peça "Espetáculo -Participação dos integrantes do grupo de teatro do Grupo de Convivência Amizade e Paz em
da Vida" pela Oficina de Teatro. apresentação no Teatro Alberto Martins e arrecadação de donativos

-Confraternização de Natal e -Confraternização de encerramento dos aposentados e pensionistas do Grupo de Convivência
comemoração dos aniversariantes do Amizade e Paz, com a realização de um amigo secreto, com a participação da Gerência de
2° semestre Assistência Social, da Diretora da Previdência e Assistência Social e do Superintendente do

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

-Participação do Grupo de Convivência na Palestra sobre "Força do Pensamento".

- Participação do Grupo de Convivência na Palestra sobre "Prevenção da Memória"

-Participação do Grupo de Convivência no desfile cívico em comemoração pelos 259 anos de
Camaçari.
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-Missa na Paróquia Catedral de São
Thomaz de Cantuária

- Campanha Natal Solidário

-Confraternização de encerramento e
avaliação da oficina de teatro

ISSM.

-Entrega de donativos arrecadados na bilheteria do Teatro Alberto Martins

-Entrega de presentes aos idosos do Abrigo São Francisco de Assis

-Participação dos integrantes do grupo de teatro do Grupo de Convivência Amizade e Paz com a
realização de avaliação individual pelos integrantes.
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Gerência de Cadastro de Informações

A Gerência de Cadastro e Informações compete:

a) Proceder à inscrição e o cadastramento dos segurados ativos, inativos, pensionistas e seus

dependentes;

b) Organizar e manter atualizado o cadastro de informação dos segurados ativos, inativos,

pensionistas e seus dependentes;

c) Analisar, implantar e manter alterações de dados cadastrais de segurados ativos, inativos,

pensionistas e seus dependentes que impliquem na percepção ou cancelamento dos benefícios

previdenciários;

d) Processar anualmente o censo dos segurados inativos e pensionistas da Autarquia;

e) Acompanhar as alterações dos dados cadastrais para fins de avaliações e relatórios atuariais;

f) Fomecer informações a servidores inativos e pensionistas às seguradoras para fins de pagamento

de prêmios e seguros;

g) Expedir certidões e outros documentos de interesse dos beneficiários, quando autorizado;

h) Expedir a identificação dos beneficiários da Autarquia;

i) Executar outras atividades correlatas;

j) Instituir e manter permanentemente atualizado um sistema de pronta informação acerca dos

benefícios e dos serviços de Autarquia;

1) Acompanhar a tramitação de processos relativos á eoneessão de benefícios, informando ao

interessado, quando solicitado;

Recadastramento de Aposentados e Pensionistas

De acordo com o Art. 110, da Lei Munieipal n°. 997/2009, o recenseamento é obrigatório e

realizado anualmente no mês do aniversário do aposentado e do pensionista. A não realização por

parte dos beneficiários 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

2017.
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Tabela 11. Recadastramentos de aposentados e pensionistas

MES

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

TOTAL

APOSENTADOS PENSIONISTAS OBITOS

Setor de Compensação Previdenciária

A partir do ano de 20II a Diretoria de Previdência passou a coordenar e executar o trabalho de

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

contratação de empresa terceirizada para a realização desse serviço.

Em 2017 foram enviados para o sistema de compensação previdenciária 152 requerimentos, sendo

aprovados e concedidos 115, no valor total R$ 10.772.300,61 (Dez milhões, setecentos e setenta e

dois mil, trezentos reais e sessenta e um centavos).

Tabela 12. Resultados da compensação previdenciária

2006/2017

Processos Trabalhados 1979
Processos em Análise no sistema COMPREV 84

Total de Processos Aprovados

, Total de processos mantidos
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Nota: Observa-se que no período do ano de 2006 a 2017 o ISSM recuperou aproximadamente

R$ 75.000.000,00 (Setenta e cinco milhões de reais).

Salientamos que a realização deste trabalho através de servidores próprios do ISSM, gera

indiscutivelmente uma economicidade que fortalece financeiramente o Instituto, além de contribuir

para alavancar as metas apontadas nos relatórios atuariais.
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V. PRINCIPAIS AÇÕES PARA 2018

O Instituto está sempre buscando se aprimorar e a fim de se tomar 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. Auditoria nos Processos de Benefícios: Objetivando aferir possíveis erros seja de cálculos

ou enquadramentos nos processos administrativos de aposentadoria e pensão concedidas

desde o início do Instituto.

2. Realização de convocação de aprovados Concurso Público: convocação de posse dos

aprovados no concurso público realizado pelo Instituto para formação dos servidores

efetivos, conforme legislação pertinente.

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. Implantação do Programa Pro Gestão RPPS: Implantar o programa Pro gestão RPPS,

conforme recomendações do MPS, na busca da excelência, normalização e transparência da

gestão do Instituto.

5. Digitalização e modernização de Arquivo: Objetivando a digitalização e modemização do

arquivo geral do Instituto que atualmente conta com 2.200 processos administrativos físicos

e arquivados de forma totalmente manual.

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.
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VI. CONCLUSÃO

2017 foi um ano no mínimo atípico, preliminarmente tratou-se de início de gestão, não somente no

Instituto como em toda municipalidade depois de mais de uma década de uma gestão arcaica e com

pouco compromisso com a máquina pública municipal de um modo geral, exigindo dos gestores

grande esforço no sentido de conhecer bem a carteira e seus problemas para iniciar os primeiros

passos de sua gestão.

Em segundo lugar, foi um ano de muita instabilidade tanto na área política como na área

econômica, tendo sido gerado uma crise financeira que afetou todos os seguimentos do pais.

Como não se bastasse os RPPS de um modo geral sofreram o agravante da falta de aprovação da

reforma previdenciária, o que contribuiu para implantar um ambiente de insegurança e incertezas

do futuro dos Institutos de um modo geral, principalmente com relação aos servidores públicos.

Ainda assim, avaliamos de forma positiva a gestão que foi adotada no Instituto, principalmente

porque foram cumpridas todas etapas administrativas de prestação de contas aos órgãos

fiscalizadores e de controle, obtivemos uma diminuição considerável nos gastos administrativos,

obtivemos aumento de patrimônio financeiro em favor do Instituto e alcançamos a meta atuarial

Os desafios continuarão para o ano de 2018 e certamente não serão menores que o ano de 2017,

mas temos plena certeza que estamos prontos para os novos desafios e contribuiremos em prol do

ISSMpara que ao final nossa gestão não seja estéril. Esse é nosso compromisso!

Mauricio Santos Costa

Diretor Superintendente
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