SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL (ISSM) – 2021
Realizada em 27/05/2021

Participação:
Membros do Conselho Fiscal:
Anderson dos Santos Rocha (presidente) - Representante da Controladoria-Geral do
Município (CGM)
Emanuelle Rocha Reimão dos Reis - Representante do Instituto de Seguridade do
Servidor Municipal (ISSM)
Marineide Alves da Silva - Representante dos servidores públicos efetivos do município
de Camaçari
Convidados:
Ana Clara Andrade de Almeida - Chefe de Gabinete da Superintendência
Carlos Henrique da Rocha Santos - Presidente do Comitê de Investimentos
Secretária:
Rita de Cássia Martins Sousa Nascimento
Pauta da Reunião:
I) Avaliação e aprovação das contas do 1º trimestre de 2021 do ISSM;
II) Aprovação do Relatório de Governança Corporativa do 1º Trimestre de 2021;
III) Aprovação do Relatório de Prestação de Contas do Conselho do 1º Trimestre de 2021;
IV) Aprovação do Relatório de Gestão Atuarial do 1º Trimestre de 2021;
V) Parecer de aprovação do Relatório de Gestão dos Investimentos do ISSM de Abril de
2021;
VI) Avaliação e aprovação das contas do 4º trimestre de 2020.
Anexos:
I) Parecer N° 05/2021
II) Parecer N° 06/2021
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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, por volta das 15h,
por videoconferência na plataforma de comunicação Google Meet, conforme prevê o art.
85, §9º, da Lei Complementar n° 1644/2020, reuniram-se ordinariamente os membros do
Conselho Fiscal do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal (ISSM), sob a
presidência do primeiro, ANDERSON DOS SANTOS ROCHA (membro titular),
representando a Controladoria-Geral do Município (CGM); EMANUELLE ROCHA
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, e CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, presidente do Comitê
de Investimentos. A teor do art. 85, §7º, da Lei Complementar n° 1644/2020, após
verificação do quórum legal, foi estabelecida a seguinte pauta: I) Avaliação e aprovação
das contas do 1º trimestre de 2021 do ISSM; II) Aprovação do Relatório de
Governança Corporativa do 1º Trimestre de 2021; III) Aprovação do Relatório de
Prestação de Contas do Conselho do 1º Trimestre de 2021; IV) Aprovação do
Relatório de Gestão Atuarial do 1º Trimestre de 2021; V) Parecer de aprovação do
Relatório de Gestão dos Investimentos do ISSM de Abril de 2021; VI) Avaliação e
aprovação das contas do 4º trimestre de 2020. Aberta a reunião, o presidente do
Conselho Fiscal, ANDERSON DOS SANTOS ROCHA, registrou a presença de todos os
conselheiros e convidados supracitados, dispensando-se as assinaturas destes últimos
em razão do meio virtual pelo qual ocorreu a reunião e por ser facultativa a presença dos
mesmos, os quais não possuem poder de voto nas deliberações proferidas pelo
Conselho. Em seguida, explicou que os itens I) Avaliação e aprovação das contas do 1º
trimestre de 2021 do ISSM e IV) Aprovação do Relatório de Gestão Atuarial do 1º
Trimestre de 2021 serão discutidos nas reuniões agendadas para os dias 29 de junho e
30 de julho de 2021, respectivamente. Passando ao próximo item da pauta, II) Aprovação
do Relatório de Governança Corporativa do 1º Trimestre de 2021, concedeu a palavra
à chefe de Gabinete ANA CLARA ANDRADE DE AMEIDA para apresentação do referido
relatório. A chefe de Gabinete informou que foi divulgada a Portaria SPREV Nº 6.182, de
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Reunião:

Disse que até o final do mês de junho deverá ser redigida uma minuta sobre as
certificações e sobre o programa de Educação Previdenciária no âmbito do ISSM. Em
seguida, passou a apresentar o Relatório de Governança Corporativa do 1º Trimestre de
2021. Relatou que no período foram concedidas 25 aposentadorias a pessoas com idade
média de 58,60 anos, sendo 96% do público formado por mulheres e sendo o tipo de
aposentadoria predominante por tempo de contribuição, seguido pela aposentadoria
especial de professores. No mesmo período foram registrados 24 requerimentos de
aposentadoria por pessoas com idade média de 61,58 anos, em sua maioria professores.
Apresentou o estoque atual de processo em tramitação no Instituto. Relatou que vem
sendo registrado um aumento no número de requerimentos de pensão por morte, sendo
resultado da pandemia do covid-19. Ressaltou que só no primeiro trimestre foram
registrados 11 requerimentos de pensão por morte. Citou brevemente os demais tipos de
processos analisados pelo ISSM no período. Informou que no primeiro trimestre foram
realizados 3.559 atendimentos remotos, sendo 698 pela Ouvidoria e 2.861 pela Diretoria
de Previdência, sendo a maioria sobre o informe de rendimentos e pedidos de
esclarecimentos sobre a contribuição previdenciária dos inativos. Dos atendimentos
realizados, 217 foram avaliados, com um índice de satisfação de 94%. Ressaltou a
publicação da nova Cartilha Previdenciária conforme a Lei Complementar Nº 1644/2020.
Apresentou também os valores referentes à compensação previdenciária no período. Na
parte financeira, destacou que houve déficit no primeiro trimestre e que o repasse das
contribuições patronais voltou a ser feito em fevereiro. Apresentou detalhamento das
despesas por tipo. Informou que no período foi utilizado 15,31% da taxa administrativa.
Disse que a relação de ativos por inativo no período é 2,72 e que a folha de benefícios
representa 24% da folha total. Ressaltou que o indicador de benefícios por contribuições
caiu para abaixo de 100% em março, resultado do pagamento da contribuição
previdenciária dos inativos. Citou brevemente os dados dos investimentos uma vez que
os mesmos já foram apresentados nas reuniões mensais anteriores. Citou rapidamente
alguns indicadores sobre o Jurídico, Licitações e Contratos, Comunicação e Ouvidoria,
Gestão de Pessoas e Controladoria. Em seguida, passou ao item III) Aprovação do
Relatório de Prestação de Contas do Conselho do 1º Trimestre de 2021. Relatou as
atividades desenvolvidas pelo Conselho Fiscal no período, suas reuniões e deliberações.
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26 de maio de 2021, autorizando a divulgação do Manual da Certificação Profissional.

unanimidade o Relatório de Governança Corporativa do 1º Trimestre de 2021 e o
Relatório de Prestação de Contas do Conselho do 1º Trimestre de 2021. Ao relembrar
que o item IV) Aprovação do Relatório de Gestão Atuarial do 1º Trimestre de 2021
será discutido na reunião do mês de julho, o presidente ANDERSON DOS SANTOS
ROCHA passou ao próximo item da pauta, V) Parecer de aprovação do Relatório de
Gestão dos Investimentos do ISSM de Abril de 2021, concedendo a palavra ao
presidente do Comitê de Investimentos CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS para
apresentação do referido relatório. O presidente do Comitê de Investimentos citou
brevemente informações sobre os efeitos da pandemia nos investimentos. Passou a
apresentar a distribuição da carteira por ativos, indicando a rentabilidade registrada no
mês de 1,12%, alcançando 148% da meta atuarial mensal, que era de 0,76%. Destacou
alguns fatos relevantes para os investimentos, como os esforços referentes à vacinação
no mundo, com destaque positivo para o Reino Unido e os Estados Unidos, que
registraram mais de 50% dos adultos vacinados em abril. Informou que o Comitê de
Investimentos deu continuidade ao credenciamento de fundos enquadrados no art 9º da
Política de Investimentos. Ressaltou que a utilização da assinatura digital facilitou a
logística e deu maior celeridade ao trabalho do Comitê. Informou que foi aprovado o
aporte de R$ 2 milhões de reais no fundo BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT
EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO e mais R$ 2
milhões de reais em BDR Nível I. Falou sobre o cenário macroeconômico, com a
perspectiva de alta da Selic e a revisão do PIB para baixo. Apresentou a distribuição da
carteira por segmento de ativos, destacando a boa rentabilidade dos fundos multimercado
em abril e a boa performance da renda fixa diante da desaceleração inflacionária e do fim
do impasse no Orçamento 2021. Disse que em abril houve um amento de cerca de R$ 5
milhões de reais no patrimônio do Instituto. Relatou as aplicações e os resgates feitos no
mês, sendo cerca de R$ 14 milhões de reais em aplicações e cerca de R$ 13 milhões de
reais em resgate, restando um saldo em torno de R$ 800 mil reais. Passou à análise da
rentabilidade e riscos da carteira, pontuando que os investimentos ficaram dentro dos
limites de risco estabelecidos, com destaque para volatilidade, que ficou em 5,52% nos
últimos 12 meses, e o Value at Risk (VAR) ficou em 9,09% no mesmo período, abaixo dos
limites de 9% e 12%, respectivamente. Apresentou o enquadramento dos investimentos
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Após as apresentações e breves comentários dos conselheiros, foram aprovados por

Informou que em abril foi ajuizada uma ação civil de improbidade administrativa a respeito
do ativo Sculptor Crédito Privado Multimercado. Encerrou a apresentação, agradecendo e
colocando-se à disposição para esclarecimentos de dúvidas. Não havendo dúvidas, o
presidente do Conselho Fiscal, ANDERSON DOS SANTOS ROCHA, agradeceu a
apresentação e manifestou contentamento pelos resultados positivos do mês de abril.
Após comentários breves dos conselheiros, foi aprovado por unanimidade o Relatório de
Gestão dos Investimentos do ISSM de Abril de 2021. Passando ao item VI) Avaliação e
aprovação das contas do 4º trimestre de 2020, o Conselho Fiscal atestou o
recebimento das respostas do Instituto às ressalvas dos pareceres anteriores e percebeu
que houve implementações em 2021, resultando em um registro contábil mais
transparente. Verificou que a Controladoria-Geral do Município fez uma auditoria contudo,
ainda não obteve a resposta. Recomendou melhorias no Portal da Transparência do
Instituto, permitindo melhor visualização e acessibilidade das informações. Após
apreciação e comentários dos conselheiros, verificou-se que as contas do 4º trimestre de
2020 do ISSM encontram-se regulares, porém com ressalvas descritas no Parecer n°
06/2021, que se encontra anexo. O presidente do Conselho Fiscal, ANDERSON DOS
SANTOS ROCHA, encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. E nada mais
havendo passível de registro, eu, RITA DE CÁSSIA MARTINS SOUSA NASCIMENTO, na
qualidade de secretária designada pela Portaria n° 02/2021, de 28 de janeiro de 2021,
lavrei a presente ata de reunião que vai por mim e pelos demais assinada digitalmente.
ANDERSON DOS SANTOS ROCHA
Presidente e membro titular do Conselho
Fiscal
Representante da Controladoria-Geral do
Município (CGM)

MARINEIDE ALVES DA SILVA
Membro titular do Conselho Fiscal
Representante dos servidores públicos
efetivos do município de Camaçari

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

RITA DE CÁSSIA MARTINS SOUSA
NASCIMENTO
Secretária
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em relação à Resolução 3.922 e à Política de Investimentos, que não teve alterações.

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

Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - ISSM, com
fundamento na Lei Complementar nº 1644/2020 em sua 4ª Reunião Ordinária, APROVAM o
Relatório Mensal de Gestão dos Investimentos referente ao mês de abril do ano de 2021 e assevera
sua conformidade com a Política de Investimentos.

Camaçari, 27 de maio de 2021.
ANDERSON DOS SANTOS ROCHA
Conselheiro Titular – Presidente
EMANUELLE ROCHA REIMÃO DOS REIS
Conselheira Titular
MARINEIDE ALVES DA SILVA
Conselheira Titular
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PARECER N° 05/2021 – CONSELHO FISCAL DO ISSM

Dispõe sobre a prestação de contas do Instituto de
Seguridade do Servidor Municipal – ISSM, referente ao
4º trimestre de 2020.

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 2020.
2. ANÁLISE
O Conselho Fiscal analisou documentação referente ao quarto trimestre de 2020, 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 e solicitações os seguintes
pontos a seguir enumerados:
1º Não foram identificadas movimentações na conta contábil nº 11411100000 (aplicações em
segmento de renda variável – RPPS), entretanto o Instituto tem investimentos neste segmento;
2º Restam mantidas as ressalvas apontadas nos pareceres anteriores, referentes aos procedimentos
contábeis;
Os resultados dos investimentos no quarto trimestre foram positivos, a meta atuarial no período em
análise foi alcançada, porém no acumulado anual não alcançamos a meta devido aos efeitos da
pandemia ocasionada pelo vírus Covid – 19, no entanto, fechamos o exercício de 2020 com
resultado positivo.
Em que pese os impactos sofridos com a crise destacamos que os investimentos estão de acordo
com a Política de Investimentos portanto aprovamos as contas apresentadas.
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PARECER N° 06/2021 – CONSELHO FISCAL DO ISSM

Diante do exposto, restam aprovadas, com as ressalvas apontadas, as contas do ISSM referentes ao
4° trimestre de 2020.
Camaçari, 27 de Maio de 2021.

ANDERSON DOS SANTOS ROCHA
Conselheiro Titular – Presidente
EMANUELLE ROCHA REIMÃO DOS REIS
Conselheira Titular
MARINEIDE ALVES DA SILVA
Conselheira Titular
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3. CONCLUSÃO
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