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ATA DA 2^ REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E

PREVIDENCIÁRIO DO INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

(ISSM)-2020

Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às 10h11min, por

intermédio da plataforma de comunicação Googie Meet, em videoconferência, atendendo

às determinações do Decreto Municipal n° 7314/2020, reuniram-se ordinariamente os

membros do Conselho Administrativo e Previdenciário do Instituto de Seguridade do

Servidor Municipal (ISSM), sob a presidência do primeiro: PEDRO JORGE VILLAS BOAS

ALFREDO GUIMARÃES, diretor superintendente do ISSM, HÉLDER ALMEIDA DE

SOUZA, secretário da Administração, ANDRÉ ANILTON DOS SANTOS, subsecretário da

Administração (suplente), JOSÉ MAURÍCIO BORGES DE MENEZES, subsecretário da

Fazenda no exercício da substituição, RAFAEL COUTO RIBEIRO e CARLOS EDUARDO

BACELAR CERQUEIRA (suplente), representantes da Procuradoria-Geral do Município,

KELLY LAGO SANTOS FARIAS, representante dos servidores do Poder Executivo,

GISELE SANTOS DA SILVA, representante dos servidores do Poder Legislativo,

EVANGIVALDO RIBEIRO OLIVEIRA, representante do Sindicato dos Servidores Públicos

do Município, JOSÉ MARCELO DE SANTANA e NILTON CÉSAR DOS SANTOS

(suplente), representantes do Sindicato dos Professores da Rede Pública Municipal, com

a participação dos seguintes convidados: DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES,

CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS e TIAGO CACIM D ERRICO, membros do

Comitê de Investimentos, ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA, chefe de gabinete da

Superintendência, ISIS LOBO DE SOUZA, assessora especial I , ERNANI BERNARDINO

ALVES DE SENA, diretor de administração e finanças do ISSM, DORANEI DANTAS

COSTA, diretora de Previdência do ISSM, e RITA DE CÁSSIA MARTINS SOUSA

NASCIMENTO, analista em seguro social - comunicação. Ausentes os seguintes

conselheiros: JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES, secretário da Fazenda, e PÉRICLES

ALMEIDA DA SILVA, representante dos servidores inativos do Poder Executivo. A teor do

Decreto 7109/2019, de 04 de julho de 2019, após verificação do quorum legal, foi

estabelecida a seguinte pauta, conforme previamente disponibilizada no Diário Oficial ^
Municipal n° 1464, de 23 de julho de 2020: I) apresentação do Relatório

Governança do primeiro semestre de 2020; II) apresentação e aprovação do Plano\>^
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de Trabalho Atuarial; lll)apresentação e aprovação do Cálculo Atuarial alusivo ao

exercício 2019; IV) apresentação e aprovação do Teste de Aderência de Hipóteses

Atuariais; V) revisão do Cronograma de Trabalho do Conselho Administrativo

diante da suspensão das atividades presenciais em decorrência da pandemia do

COVID-19; VI) o que ocorrer. Aberta a reunião, o presidente do Conselho Administrativo

e Previdenciário, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, registrou a

presença dos conselheiros e dos convidados participantes, dispensando-se as

assinaturas dos membros suplentes e dos convidados em razão do meio virtual

pelo qual se deu a reunião e pela facultatividade da presença dos mesmos, os quais,

em tese, não influenciam nas eventuais deliberações proferidas por parte do Conselho.

Dito isso, ao passar para o primeiro item da pauta, I) apresentação do Relatório de

Governança do primeiro semestre de 2020, o presidente apresentou em tela o aludido

relatório, informando que o mesmo será disponibilizado aos conselheiros e publicado no

sítio eletrônico do ISSM, buscando com isso uma gestão cada vez mais transparente e

participativa, notadamente com prestação de contas e publicidade dos atos

administrativos. Informou ainda que, não obstante os efeitos decorrentes da atual

pandemia, o ISSM já concedeu 7 benefícios de pensão por morte e 48 aposentadorias no

ano de 2020, sendo 29 aposentadorias especiais de professor, 13 aposentadorias por

tempo de contribuição, 4 aposentadorias por idade e 2 aposentadorias por invalidez, as

quais eqüivalem um valor médio de beneficio de R$ 3.168,82 e uma média de idade de 60

anos. Quanto ao recadastramento anual dos aposentados e pensionistas, explicou que o

mesmo foi realizado até o início do mês de março, ocasião em que totalizava o

quantitativo de 250 recadastramentos, encontrando-se desde então suspenso por prazo

indeterminado em razão das medidas de segurança adotadas pelo ISSM por intermédio

da Portaria n° 20/2020, de 22 de março de 2020. Não obstante, alegou que o ISSM vem

desenvolvendo ações de diálogo com os seus segurados por meio das redes sociais e

dos canais institucionais disponíveis, a exemplo da Ouvidoria, tendo elaborado e

publicado cartilha previdenciária e cartilha de educação financeira, além de ter promovido

audiência pública na Câmara Municipal de Camaçari para prestação de contas do ano de

2019. Em relação aos dados financeiros e contábeis, informou que o ISSM, até o mês de yi

junho/2020, possuía 5.705 segurados ativos, 1800 aposentados e 262 pensionistas, o^^^^
que, portanto, representa o indicador de 2,77 da relação ativos versus inativos, para o^
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mesmo período. Quanto aos indicadores de arrecadação, o presidente informou que a

redução da arrecadação indicada em teia a partir do mês de março decorre da suspensão

das contribuições patronais por força da Lei n° 1623/2020, de 09 de abril de 2020, que

dispõe sobre medidas emergenciais objetivando o remanejamento de recursos públicos

para enfrentamento da pandemia do Coronavirus (COVID10), altera dispositivo na Lei

Municipal n° 997/2009, suspende a exigibilidade de contribuições previdenciárias devidas

ao ISSM, autoriza o parcelamento de débitos previdenciários e dá outras providências. No

entanto, ressaltou que tal suspensão não inviabiliza o pagamento dos benefícios

previdenciários, tampouco ocasiona prejuízo aos cofres do ISSM, na medida em que o

Instituto possui patrimônio financeiro aplicado em ativos líquidos e rentáveis, e quando do

parcelamento da dívida suspensa, o pagamento desta estará atrelado à cobrança de juros

e correção monetária seguindo a meta atuarial. Ao pedir a palavra, a conselheira GISELE

SANTOS DA SILVA indagou se foi realizado algum levantamento quanto à previsão do

montante que será parcelado e qual a garantia desse parcelamento. Em resposta ao

quanto indagado, o presidente informou que foi realizada a previsibilidade de

aproximadamente R$ 6 milhões mensais, que serão pagos com juros e correções

monetárias, levando em consideração, no mínimo, a meta atuarial (IPCA + 5,89%), sendo

que a eventual inadimplência do parcelamento poderá acarretar a suspensão do

Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) e a adoção de medidas judiciais

cabíveis por parte do Instituto, no entanto, que o valor exato somente será possível de se

obter ao final do período da suspensão com a consolidação da dívida. Dito isso,

prosseguiu apresentando o Relatório de Gestão, indicando que o ISSM registrou o

montante de R$ 57.384.154,99 de receita e R$ 58.254.156,08 de despesa, resultando

num déficit financeiro de -R$ 870.001,09 em razão da suspensão dos repasses patronais

e da crise econômica ocasionada pela pandemia. Sobre o cenário econômico,

presidente apresentou dados do Relatório Focus que apontam projeções de 1,72% para o

IPCA e 2% para a Selic, ressaltando que o crescimento tímido do PIB projetado de 1,17%

no início do ano, tornou-se em -5,95% de retração com o advento da pandemia, o que

consequentemente impactou a carteira de investimentos do ISSM, notadamente nos

meses de fevereiro e março, quando a bolsa de valores caiu mais de 40 mil pontos, o

valor do dólar subiu em comparação ao real e os preços dos títulos despencaram. ̂

Todavia, alegou que já se pode observar uma recuperação gradativa da carteira de^

/
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investimentos com a retomada da economia, a exemplo do IBOVESPA que nos últimos

dias alcançou o patamar de aproximadamente 104 mil pontos, aproximando-se dos 110

mil pontos que alcançou antes da pandemia. Em seguida, o presidente apresentou dados

sobre as atividades desenvolvidas pela Controladoria e pelo Setor Jurídico do ISSM, bem

como sobre as licitações e contratos vigentes, indicando os canais de comunicação

disponíveis do ISSM, os quais possibilitam o diálogo com os segurados mesmo no

período da pandemia. Apresentou, ainda, dados relacionados à gestão de pessoas,

declinando o quantitativo do quadro de pessoal (37 servidores) e os cursos de

capacitação promovidos pelo Instituto, a saber. Curso de Concessão de Aposentadoria e

Pensão, com atualização da EC103/2019, e Curso de Formação Básica de Regime

Próprio e Gestão de Previdenciária. Ademais disso, falou sobre os principais desafios

para o corrente ano, citando como exemplo a Emenda Constitucional n° 103, de 12 de

novembro de 2019, que determina a adequação dos municípios à reforma previdenciária,

ocasionando, desse modo, impacto de ordem atuarial e financeira ao ISSM, os impactos

decorrentes do coronavírus (COVID-19), a aderência ao Pró-Gestão e o cumprimento de

todas as ações definidas no Planejamento Estratégico diante da pandemia. Falou, ainda,

que ISSM teve a melhor classificação da Bahia no Indicador de Situação Previdenciária

dos Regimes Próprios de Previdência Social (ISP-RPPS), da Secretaria Especial de

Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, ficando entre os 14 RPPSs da Região

Nordeste que conseguiram o nível B e sendo o único RPPS baiano a alcançar a nota B no

índice. Após tais informações, o presidente apresentou o relatório das atividades

desenvolvidas pelo Órgão Colegiado no primeiro semestre, especificamente o Relatório

de Prestação de Contas do Conselho Administrativo e Previdenciário. Depois disso,

concedeu a palavra à conselheira GISELE SANTOS DA SILVA, a qual, na oportunidade,

teceu breves comentários acerca da Emenda Constitucional n° 103/2019 que veda

incidência de contribuição previdenciária sobre verbas temporárias, questionando quais

são as verbas que compõem a base de cálculo para incidência de contribuição

previdenciária dos servidores. Em resposta ao quanto questionado, o presidente explicou

que o art. 39, §9°, da Constituição, com redação introduzida pela Emenda Constitucional

n° 103/2019, vedou a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao

exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo

efetivo, o que, por conseqüência, impossibilita a concessão de estabilidade econômica no
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âmbito municipal. Explicou, ainda, que, para fins previdenciários, os servidores que

ingressaram no serviço público municipal até 31 de dezembro de 2003, isto é, antes da

Emenda Constitucional n° 41/2003, os quais gozam do regramento constitucional da

integralidade e paridade com os servidores ativos, devem ser mais afetados com a

vedação da incorporação de vantagens temporárias prevista na Emenda Constitucional n°

103/2019 do que os demais servidores que ingressaram no serviço público após 31 de

dezembro de 2003, uma vez que todas as contribuições vertidas por eles são levadas em

consideração para o cálculo da média, tendo, no entanto, parecer jurídico da

Procuradoria-Geral do Município no sentido de ser opcional a contribuição previdenciária

sobre cargo de confiança, podendo o servidor requer tal contribuição se lhe for benéfica,

cuja cópia do parecer será disponibilizada à conselheira para conhecimento. Dito isso, o

presidente colocou em votação o Relatório de Governança do primeiro semestre de 2020

e o Relatório de Prestação de Contas do Conselho Administrativo e Previdenciário, os

quais foram aprovados, à unanimidade, pelos conselheiros, para todos os efeitos legais.

Dando prosseguimento à reunião, passando ao segundo item da pauta, II) apresentação

e aprovação do Plano de Trabalho Atuarial, o presidente concedeu a palavra a chefe

de gabinete da Superintendência, ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA, a qual, na

oportunidade, explicou o objetivo do referido plano, que é promover uma gestão mais

efetiva das obrigações atuariais do RPPS, com maior tempestividade e qualidade,

devendo, para tanto, ser aprovado pelo Conselho. Em seguida, apresentou em tela a

base normativa que regulamenta o cálculo atuarial, as obrigações atuariais e prazos que

devem ser observados, bem como discorreu sobre os processos a serem seguidos pelo

RPPS. Após apresentação, o presidente colocou em votação o Plano de Trabalho Atuarial

que, tendo sido achado em conforme e não havendo divergência, foi aprovado pelo

Conselho Administrativo e Previdenciário, para todos os efeitos legais. Passado para o

terceiro item da pauta, 111} apresentação e aprovação do Cálculo Atuarial alusivo ao

exercício 2019, a chefe de gabinete da Superintendência apresentou ó referido cálculo,

esclarecendo conceitos básicos que regem a avaliação atuarial, a qual deve dispor de

informações consistentes que contemplem todos os beneficiários do RPPS na data-base

da respectiva avaliação, devendo, para tanto, observar as determinações da Secretaria

Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia em relação á base de ^

dados cadastrais, funcionais e remuneratórios dos servidores. Esclareceu, ainda, que o

Rua Francisco Drumond, s/n°. Centro Administrativo - Camaçari - Bahia CEP; 42800-500
Telefone: (71) 3621- 6823 FAX: (71) 36216617 Ouvidoria: 08000 -717700 ^

Site: /' - i / i p E-mail: L§smpmc@gmail.com ^ ^



PREFEtTURA MUNICIPAL

OE CAMAÇARI

cálculo atuarial realizado fundamenta-se em quatro bases, quais sejam: base normativa,

que é a legislação aplicada ao RPPS; base estatística, que são dados cadastrais dos

segurados do RPPS; base econômica, que são dados financeiros do RPPS; e base

técnica, que são notas técnicas atuariais e estudos complementares que devem ser

observados. Apresentou dados estatísticos através de gráficos e tabelas em tela e falou

sobre as premissas atuariais, que são parâmetros adotados pelo atuário e utilizados no

cálculo atuarial anual com base na legislação vigente e em dados que consideram as

características biométricas da massa de participantes, os objetivos pretendidos e os

benefícios previdenciários oferecidos, levando em consideração tábuas de mortalidade,

tábuas de sobrevivência, tábuas de entrada em invalidez, tábuas de rotatividade,

composição do grupo familiar, taxas de crescimento de salários, taxas de crescimento de

benefícios, dentre outras. Em sentido contínuo, apresentou as alíquotas suplementares

vigentes, discorrendo que atualmente o plano de equacionamento possui o prazo de 30

anos, sendo a amortização da alíquota crescente até 2030 e constante até 2049. No

entanto, informou que fora elaborado um novo plano de equacionamento para 35 anos,

com amortização da alíquota crescente (0,26 p.p) até 2034 e constante até 2054, sendo

que no primeiro ano a alíquota será de 18,05%, atualmente já praticada, que ora é

submetido à apreciação do Conselho. Ademais, falou sobre as alterações nas premissas

e metodologias introduzidas pela Portaria MF n° 464/2018, que afetam a estrutura do

cálculo, podendo provocar oscilações no Custo Normal e Provisões Matemáticas deste

exercício, quais sejam: redução da taxa de juros; atualização da tábua que agora

segregada por sexo - IBGE (2018); e mudança da estrutura de financiamento, antes

antecipada e agora postecipada. Por fim, falou sobre falou sobre os novos desafios que

serão enfrentados pelo RPPS com a implementação das alterações oriundas da Emenda

Constitucional n° 103/2019 e da Portaria MF n° 464/2018. Com a palavra, o presidente

colocou em votação o Cálculo Atuarial alusivo ao exercício 2019 que, em não havendo

objeções, foi aprovado, à unanimidade, pelos membros do Conselho Administrativo e

Previdenciário. Passando ao quarto item da pauta, IV) apresentação e aprovação do

Teste de Aderência de Hipóteses Atuariais, a chefe de gabinete da Superintendência

inicialmente comunicou que está já foi contratado um curso de treinamento básico de

avaliação atuarial para os conselheiros e servidores do ISSM que seria realizado em

abril/2020, mas, devido à pandemia, foi adiado para uma data oportuna. Dito isso, passou
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a apresentar o Relatório de Aderência das Hipóteses Atuariais, o qual atende à exigência

do quanto disposto no art. 17 da Portaria MF n° 464/2018 e objetiva comprovar sua

adequação às características da massa de beneficiários do RPPS, levando em

consideração o regime financeiro, o método de financiamento, as hipóteses biométricas

(tábuas de mortalidade geral e tábuas de entrada em invalidez) e as hipóteses

econômicas e financeiras (crescimento salarial e taxa de juros). Com a palavra, o

presidente colocou em votação as premissas avaliadas pelo Teste de Aderência de

Hipóteses Atuariais para a Avaliação Atuarial de 2021 e o limite mínimo de 5,40% para a

taxa de juros da meta atuarial da Política de Investimentos de 2021, os quais foram

aprovados, á unanimidade, pelos membros do Conselho Administrativo e Previdenciário,

mantendo-se as mesmas premissas já adotadas para a avaliação atuarial de 2021, haja

vista a comprovação de conformidade de aderência no referido relatório da consultoria

atuarial, bem como da conformidade da taxa referencial mínima para a Política de

Investimentos de 2021. Passando ao quinto item da pauta, a saber, V) revisão do

Cronograma de Trabalho do Conselho Administrativo diante da suspensão das

atividades presenciais em decorrência da pandemia do COVID-19, o Conselho

Administrativo e Previdenciário decidiu aprovar, à unanimidade, a respectiva revisão do

Cronograma de Trabalho, conforme documento anexo. Ao término da reunião,

considerando o último item da pauta, VI) o que ocorrer, o presidente concedeu a palavra

ao conselheiro JOSÉ MARCELO DE SANTANA, o qual perquiriu sobre a possibilidade da

criação de uma lei municipal que regulamente as verbas transitórias que não mais podem

ser incorporadas aos vencimentos. Em resposta, o presidente solicitou que fosse

formalizada uma proposta direcionada á Presidência do Conselho, observando-se o

quanto previsto no art. 39, §9°, da Constituição Federal, para, eventualmente, incluir na

pauta da próxima reunião e, a depender da deliberação do Órgão Colegiado, ser

encaminhada a respectiva minuta ao Chefe do Poder Executivo, o qual possui a

prerrogativa de propor projeto de lei que verse sobre vantagens pecuniárias de

servidores. E nada mais havendo passível de registro, o presidente do Conselho

Administrativo e Previdenciário, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES,

encerrou a reunião agradecendo a presença de todos e eu, MATEUS REISSURREIÇÃO ^
DA SILVA, na qualidade de secretário designado pela Portaria n° 72/2019, de 23 de^^r
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agosto de 2019, lavrei a presente ata

REISSURRE1ÇÃD DA SILVA

de reunião que vai por mim, MATEUS

e pelos demais assinada.

PEDRO JOR^EVILLAVBOAS ALFREDO

IIMARÂES

Diretor Superintendente do ISSM

Presidente e membro nato do Conselho

Administrativo e Previdenciário

JOSE MAURÍCIO BORGES DE MENEZES

Subsecretário da Fazenda ho exercício da
substituiçãc

Membro nato do Conselho Administrativo e

Previdenciário

KELLY UA(Jago santos farias

Representante dos servidores do Poder

Executivo

Membra do Conselho Administrativo e

Previdençfario

ev^giWdo ribeiro o\We\ra
Representante do Sindicato dos Servidores

Públicos do Município

Membro do Conselho Administrativo e

Previdenciário

HELDER ALMEIDA DÉ^UZA

Secretário da Administração

Membro nato do Conselho Administrativo e

Previdenciário

í:^

RAFAEL COUTO RIBEIRO

Representante da Procuradoria-Geral do

Município

Membro do Conselho Administrativo e

Previdenciário

JOSE MARCELO DE SANTANA

Representante do Sindicato dos

Professores da Rede Pública Municipal

Membro do Conselho Administrativo e

Previdenciário

GISELE SANTOS DA SILVA

Representante dos servidores do Poder

Legislativo

Membra do Conselho Administrativo e

Previdenciário
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INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAl

Conselho Administrativo e Previdenciário

Plano de trabalho e Cronograma de Reuniões
CAMAÇARi QAHIA

K .,Mes .  Data Horáriíx Local Tipo Pautas do Dia

Fevereiro

de 2020
13/2/2019 10:00-12:00

Sala de reunião da

Secretaria de Governo

(SEGOV)

Ordinária

1. Aprovar Relatório de Governança Corporativa Anual de 2019;

2. Aprovar Regulamento de Credenciamento de Instituições Financeiras;

3. Apresentação e aprovação do Código de Ética
4. Apreciação do Planejamento Estratégico ciclo 2020-2024;

5. Aprovação do Relatório de Prestação de Contas do Conselho.

4. Aprovação do Cronograma e Plano de Trabalho 2020;

Julho de

2020
29/7/2020 10:00-12:00 Googie Meet Ordinária

1. Aprovar cálculo atuarial 2020, referência base 2019;

2. Aprovar o estudo técnico de aderência das hipóteses biométricas,

demográficas, econômicas e financeiras do plano de benefícios do RPPS,

que deverá embasar as hipóteses atuariais adotadas na avaliação atuarial;

3. Apreciar e aprovar Relatório de Governança Corporativa do Semestre

4. Aprovar Plano de Trabalho Atuarial

5. Revisão do plano de trabalho e Cronograma do Conselho

Setembro

de 2020
10/9/2020 10:00-12:00

Sala de reunião da

Secretaria de Governo

(SEGOV) / Googie Meet

Ordinária

1. Apreciar e aprovar Relatório de Gestão Atuarial;

2. Apreciar Revisão do Planejamento Estratégico e Plano de Ação 2021;

3. Apreciar e Aprovar Orçamento 2021

Novembro

de 2020
5/11/2020 10:00-12:00

Sala de reunião da

Secretaria de Governo

(SEGOV)

Ordinária

1. Apreciar e aprovar Relatório de Governança Corporativa 03- Trimestre de

2020;

2. Aprovar a Política de Investimentos de 2021;

3. Manifestação sobre parcelamento das contribuições patronais não

repassadas em 2020 e sobre o reparcelamento decorrente do acordo já

vigente.


