MUNICIPAL (ISSM) – 2022
Realizada em 30/05/2022
Participação:

Membros do Conselho Fiscal:
Anderson dos Santos Rocha (presidente) - Representante da Controladoria-Geral do Município (CGM)
Tiago Santos de Jesus(membro suplente)- 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:
Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães - Diretor superintendente do ISSM
Carlos Henrique da Rocha Santos – Presidente do Comitê de Investimentos e Gestor de Recursos
Diego Rodrigues de Magalhães-Membro do Comitê de Investimentos

Secretária:
Francisca Naiana Aguiar Moreira

Pauta da Reunião:

1) Aprovação do Relatório de Governança Coorporativa do 1º Trimestre de 2022;
2) Aprovação do Relatório de Prestação de Contas do Conselho Administrativo e Previdenciário do 1º
Trimestre de 2022;
3) Aprovação do Relatório de Prestação de Contas do Comitê de Investimentos do 1º Trimestre de 2022;
4) Aprovação do Relatório de Prestação de contas do Conselho Fiscal do 1º Trimestre de 2022;
5)Aprovação do Relatório de Gestão dos Investimentos do ISSM de abril de 2022;
6)Avaliação e aprovação das contas do ISSM do 1º trimestre de 2022.

Anexos:
1) Parecer nº 08/2022;
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ATA DA 05ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR

Reunião:
Aos 30 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, por volta das 14h00, 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); TIAGO SANTOS DE JESUS(membro
suplente); 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:
PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, Diretor superintendente do ISSM, CARLOS HENRIQUE
DA ROCHA SANTOS, Presidente do Comitê de Investimentos e DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, membro
do Comitê de Investimentos. 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 Coorporativa do 1º Trimestre de 2022; II) Aprovação do Relatório
de Prestação de Contas do Conselho Administrativo e Previdenciário do 1º Trimestre de 2022; III)
Aprovação do Relatório de Prestação de Contas do Comitê de Investimentos do 1º Trimestre de 2022; IV)
Aprovação do Relatório de Prestação de contas do Conselho Fiscal do 1º Trimestre de 2022;

V)

Aprovação do Relatório de Gestão dos Investimentos do ISSM de abril de 2022 , VI) Avaliação e
aprovação das contas do ISSM do 1º trimestre de 2022. Aberta a reunião, O Superintendente do ISSM,
PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, iniciou apresentando o Relatório de Governança do
ISSM, objetivando dar maior transparência às ações do Instituto e prezando pelos princípios da boa
governança coorporativa. Observou que o Instituto teve, no primeiro trimestre do ano, 22 aposentadorias
requeridas e 27 aposentadorias concedidas, com um requerimento arquivado, totalizando 28 processos
analisados. O ISSM ainda tem algum acervo de processos dos anos anteriores, sendo possivelmente
processos que tiveram alguma espécie de entrave para a concessão do benefício. O ano de 2021 foi um ano
com um recorde de concessão de pensão por morte e no primeiro trimestre de 2022 já foram concedidos 5
(cinco) processos de pensão por morte de um total de 8 (oito) requerimentos, tendo apenas 4 (quatro)
processos em tramitação. O Instituto possui ainda processos de averbação de tempo de serviço, isenção de
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2)Parecer nº 09/2022;

recadastramentos, tendo sido identificados os óbitos de 10 aposentados e 01 pensionista. Foram realizados
5.838 atendimentos no período, sendo a maioria de cadastro e orientações. Ressaltou que o atendimento
remoto continua bastante intenso no ISSM, mesmo com a volta do atendimento presencial, tendo o
Instituto um índice de satisfação de 95% com os atendimentos realizados. Ressaltou a realização de uma
audiência pública para a prestação de contas de 2022 realizada na Câmara Municipal de Camaçari e
transmitida ao vivo no dia 13/04/2022. Continuou, encerrando o módulo de Previdência, ressaltando a
compensação previdenciária que arrecadou um total de R$ 3.091.542,31 para o Município de Camaçari.
Seguiu para o módulo de Gestão Financeira e contábil, mostrando que o ISSM alcançou 20% das receitas e
14% das despesas, ressaltando que as contribuições e os parcelamentos ainda são a principal fonte de
receita do Instituto, embora os rendimentos dos investimentos estejam contribuindo cada vez mais para o
aumento do Patrimônio Líquido. Continuou, falando que a taxa administrativa do ISSM alcançou 12,5% do
previsto no ano, resultando em um superávit de 30%. Ato contínuo mostrou os dados de detalhamento das
despesas que ficarão disponíveis para análise posterior. Sobre os indicadores, ressaltou que a quantidade
de aposentados só aumenta e a quantidade de servidores ativos diminui, fazendo com que o índice total de
ativos vá aumentando e dos inativos vá diminuindo, trazendo uma preocupação para o pagamento dos
benefícios no futuro. Passando para o módulo de Gestão de Investimentos ressaltou que estamos em ano
bem atípico, com a guerra na Ucrânia, final da pandemia, a retomada da economia trazendo um nível de
incerteza muito alto, contribuindo para que o ISSM não tenha conseguido chegar na sua meta inflacionária.
Por esse motivo o ISSM está buscando ativos que estejam compatíveis com a inflação, inovando na carteira,
realizando a compra de títulos públicos que são títulos emitidos pelo Tesouro Nacional com vinculação ao
IPCA. Essa inovação foi uma tentativa do Comitê de Investimentos para acompanhar a inflação. Sobre a
Gestão Atuarial, houve um aumento da dívida do Instituto em razão da redução da taxa de juros, que era
5.89 e foi para 4.84, reduzindo a perspectiva de rentabilidade do ISSM, aumentando o déficit. Mostrou os
dados do Setor Jurídico do Instituto e seguiu para as contratações, observando que foi renovado o contrato
com a Assessoria e Consultoria contábil da GRADUS mantendo as mesmas condições do contrato anterior.
Foram feitas contratações de treinamento e demais contratações de pequena monta. Sobre o setor de
Comunicação e Ouvidoria os dados mostram muitas demandas de Ouvidoria, sendo a maior parte de
solicitações, além de 26 reclamações que foram atendidas. Sobre a Gestão de Pessoas o ISSM contratou 02
novos servidores para auxiliar a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e para implantar
o novo sistema que vai ajudar a informatizar o ISSM. Além disso, mais três servidores obtiveram a
Certificação CPA 20 ANBIMA. Continuou, mostrando os dados estatísticos do trabalho do Controle Interno e
os anexos com as devidas aprovações do Conselho. Ao pedir a palavra, o presidente do Conselho Fiscal,
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imposto de renda, conversão em pecúnia, processos de progressão e outros. Foram realizados 427

próxima reunião. Encerrou a apresentação, colocando-se à disposição para esclarecimento e dúvidas. Não
havendo dúvidas nem manifestações em contrário, foi aprovado por unanimidade o Relatório de
Governança Coorporativa do 1º trimestre de 2022. Ato contínuo, passou ao item 2) Aprovação do
Relatório de Prestação de Contas do Conselho Administrativo e Previdenciário do 1º trimestre de 2022.
Fez uma breve apresentação das pautas da única reunião do Conselho Administrativo e Previdenciário no
1º trimestre do ano. Não havendo dúvidas nem manifestações em contrário, foi aprovado por
unanimidade o Relatório de Prestação de Contas do Conselho Administrativo e Previdenciário do 1º
trimestre de 2022. Ato contínuo, passou ao item 3) Aprovação do Relatório de Prestação de Contas do
Comitê de Investimentos do 1º Trimestre de 2022. Com a palavra, o membro do Comitê de Investimentos
DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, que iniciou falando que o Comitê de Investimentos é composto por 06
servidores efetivos e que todos possuem a Certificação ANBIMA. No primeiro trimestre do ano o Comitê
realizou 06 reuniões ordinárias e 12 reuniões extraordinárias. Continuou falando que a inflação aumentou
bastante e que o IPCA em janeiro de 2022 teve sua perspectiva aumentada. Para conter a alta da inflação a
SELIC também teve uma perspectiva de crescimento e consequentemente impactou na projeção do PIB
que ficou cada vez mais reduzido em 2022. Como destaque no cenário macroeconômico falou da tensão
entre as grandes potências mundiais, a invasão da Ucrânia, aumento da inflação tanto nos Estados Unidos,
na Europa e no Brasil e, consequentemente, impactando no aumento da taxa de juros. O ISSM alcançou
34% da meta, resultando em uma rentabilidade de R$ 5.768.297,14. Ainda sobre a rentabilidade falou
sobre a valorização do IBOVESPA com a entrada de capital estrangeiro na bolsa brasileira e o destaque
negativo para os índices que representam investimentos no exterior. Observou que no primeiro trimestre o
patrimônio do Instituto totalizou R$ 386.766.670,59. Seguindo, sobre a distribuição da carteira, salientou
que a maior parte dos recursos do ISSM continua investido em renda fixa e a mudança foi o aumento dos
investimentos nos títulos públicos atrelados à inflação. Foram reduzidos, também, os investimentos em
renda variável. Falou que a principal instituição financeira que faz a gestão dos recursos do Instituto é a
Caixa Econômica Federal seguida do Itáu Unibanco. Mostrou o extrato que contém todos os fundos, saldos,
investimentos, resgates e limites da política de investimentos. Ressaltou que os extratos e atas ficam
disponíveis no site do ISSM. Encerrou a apresentação, colocando-se à disposição para esclarecimentos e
dúvidas. Não havendo dúvidas nem manifestações em contrário, foi aprovado por unanimidade o
Relatório de Prestação de contas do Comitê de Investimentos do 1º trimestre de 2022. Ato contínuo,
passou ao item 4) Aprovação do Relatório de Prestação de contas do Conselho Fiscal do 1º Trimestre de
2022. Com a palavra, o presidente do Conselho Fiscal, ANDERSON DOS SANTOS ROCHA, relatou que foram
feitas 04 reuniões com 07 pareceres no primeiro trimestre de 2022. Não havendo dúvidas nem
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ANDERSON DOS SANTOS ROCHA, observou que a pauta da apresentação do cálculo atuarial ficará para a

Conselho Fiscal do 1º Trimestre de 2022. Ato contínuo, passou ao item 5) Aprovação do Relatório de
Gestão dos Investimentos do ISSM de abril 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
falando que a novidade da composição da carteira foram as primeiras letras financeiras compradas pelo
Comitê de Investimentos no montante de 40 milhões. Sobre o cenário macroeconômico citou a guerra
entre Rússia e Ucrânia que continua repercutindo, que no Brasil a preocupação em relação à inflação e o
risco fiscal continuam constantes, nos Estados Unidos a política monetária mais restritiva será
implementada ao longo do ano e na China a volta da Covid-19 trouxe medidas mais restritivas, causando
fechamento de diversas áreas importantes do país. Continuou, explicando quais os critérios utilizados para
a compra das letras financeiras pelo Comitê e quais as decisões tomadas durante o mês. Falou sobre as
projeções de alta para o IPCA, a SELIC e o PIB no mês de abril. Sobre a distribuição da carteira observou que
houve uma diminuição do patrimônio em virtude da diminuição dos ativos que compõem a carteira do
Instituto. O ISSM ficou em -87% no alcance da meta e com um acumulado de 3%, com uma rentabilidade
de R$ -4.919.018,46 e uma rentabilidade acumulada de R$ 849.278,68, tendo a carteira performado em 1,27. Falou sobre o fundo PIATÃ PREV. CRÉDITO PRIVADO que comprometeu o resultado positivo da
performance dos ativos de renda fixa. Ressaltou que o Comitê de Investimentos está investigando essa
provisão negativa desse fundo. Continuou, apresentando os ativos com suas aplicações, resgates e
rentabilidade e fez uma análise dos riscos da carteira. Ressaltou que o Comitê de Investimentos recebeu R$
26.010,63 da REAG Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários S.A., referente aos resultados apurados
no período do mês anterior, que alguns membros do Comitê de Investimentos realizaram,
presencialmente, Due Diligence nas seguintes instituições: Asset do Itaú, Asset do Bradesco, Reag
Investimentos e Asset do BTG. Não havendo dúvidas nem manifestações em contrário, foi aprovado por
unanimidade o Relatório de gestão do Comitê de Investimentos do mês de abril de 2022 conforme
parecer em anexo. O presidente do Conselho Fiscal, ANDERSON DOS SANTOS ROCHA, solicitou que o
Comitê de Investimentos envie por ofício ao Conselho Fiscal mais informações sobre o fundo PIATÃ PREV.
CRÉDITO PRIVADO. Ato contínuo, passou para o item 6) Avaliação e aprovação das contas do ISSM do 1º
trimestre de 2022. O presidente do Conselho Fiscal, ANDERSON DOS SANTOS ROCHA ressaltou que por
causa aprovação com ressalva das contas, o Conselho Fiscal vai emitir um relatório contábil anexo ao
parecer, passando a palavra para o membro suplente TIAGO SANTOS DE JESUS, responsável pela
apresentação do relatório contábil. Com a palavra, TIAGO SANTOS DE JESUS explicou que o ano exercício
de 2022 iniciou com algumas mudanças em relação aos critérios contábeis instituídas pela Secretaria do
Tesouro Nacional. Na análise feita dos relatórios contábeis do ISSM foi observado que o Instituto não
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manifestações em contrário, foi aprovado por unanimidade o Relatório de Prestação de contas do

essas divergências. Não havendo dúvidas nem manifestações em contrário, foram aprovadas COM
RESSALVAS as contas do ISSM do 1º trimestre de 2022, conforme parecer em anexo. O presidente do
Conselho Fiscal, ANDERSON DOS SANTOS ROCHA, presidente do Conselho Fiscal, 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, 30 de maio 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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seguiu as mudanças dos demonstrativos contábeis, tendo sido elaborado um relatório contábil apontando

TIAGO DOS SANTOS DE JESUS
Membro suplente
Representante da Controladoria-Geral do Município (CGM)
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__________________________________

Dispõe sobre a prestação de contas do Instituto de
Seguridade do Servidor Municipal – ISSM referente
ao 1º trimestre de 2022.

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 2022.
2. ANÁLISE
O Conselho Fiscal analisou documentação referente ao primeiro trimestre de 2022, 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 foram objeto de ressalvas alguns
procedimentos contábeis realizados, bem como a utilização parcial do PCASP estendido
2022, conforme Portaria MPS nº 509/2013. (Ver relatório de análise contábil - Anexo I).
Os resultados dos investimentos no primeiro trimestre foram positivos, no entanto a meta
atuarial no período em análise não foi alcançada. Porém, em que pese os impactos sofridos
com a crise, destacamos que os investimentos estão de acordo com a Política de
Investimentos motivo pelo qual aprovamos as contas apresentadas.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, restam aprovadas, com as ressalvas apontadas, as contas do ISSM
referentes ao 1° trimestre de 2022.
Camaçari, 30 de Maio de 2022.

ANDERSON DOS SANTOS ROCHA
Conselheiro Titular – Presidente

EMANUELLE R R DOS REIS
Conselheira Titular

MARINEIDE ALVES DA SILVA
Conselheira Titular
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PARECER N° 08/2022 – CONSELHO FISCAL DO ISSM

Dispõe sobre o relatório de gestão dos
investimentos do Instituto de Seguridade
do Servidor Municipal referente ao mês de
abril 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 5ª
Reunião Ordinária, APROVAM o Relatório Mensal de Gestão dos Investimentos
referente ao mês de abril do ano de 2022 e assevera sua conformidade com a Política de
Investimentos.

Camaçari, 30 de maio 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° 09/2022 – CONSELHO FISCAL DO ISSM
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