SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL (ISSM) – 2021
Realizada em 30/08/2021

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
Ernâni Bernardino Alves de Sena - Diretor de Administração e Finanças do ISSM
Secretária:
Rita de Cássia Martins Sousa Nascimento
Pauta da Reunião:
I) Parecer de aprovação do Relatório de Gestão dos Investimentos do ISSM de Julho de
2021;
II) Parecer de aprovação das contas do 2º trimestre de 2021 do ISSM;
III) Aprovação do Relatório de Gestão dos Investimentos do ISSM do 1º semestre de
2021;
IV) Aprovação do Relatório de Governança do 2º Trimestre de 2021;
V) Aprovação do Relatório de Gestão Atuarial do 1º Semestre de 2021;
VI) Aprovação do Relatório de prestação de contas do Conselho Fiscal do 2º Trimestre de
2021;
VII) O que ocorrer.
Anexos:
I) Parecer N° 10/2021
II) Parecer N° 11/2021
Reunião:
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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE

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, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, presidente do Comitê de
Investimentos, e ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA, diretor de Administração e
Finanças do ISSM. A teor do art. 85, §7º, da Lei Complementar n° 1644/2020, após
verificação do quórum legal, foi estabelecida a seguinte pauta: I) Parecer de aprovação
do Relatório de Gestão dos Investimentos do ISSM de Julho de 2021; II) Parecer de
aprovação das contas do 2º trimestre de 2021 do ISSM; III) Aprovação do Relatório
de Gestão dos Investimentos do ISSM do 1º semestre de 2021; IV) Aprovação do
Relatório de Governança do 2º Trimestre de 2021; V) Aprovação do Relatório de
Gestão Atuarial do 1º Semestre de 2021; VI) Aprovação do Relatório de prestação de
contas do Conselho Fiscal do 2º Trimestre de 2021; VII) O que ocorrer. Aberta a
reunião, o presidente do Conselho Fiscal, ANDERSON DOS SANTOS ROCHA, registrou
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. Em seguida passou
ao item I) Parecer de aprovação do Relatório de Gestão dos Investimentos do ISSM
de Julho de 2021, concedendo a palavra ao presidente do Comitê de Investimentos
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS para apresentação do referido relatório.
Carlos Henrique iniciou apresentando o resumo da distribuição da carteira e percentuais
por ativos, ressaltou que o patrimônio do ISSM aumentou para mais de R$ 358 milhões.
Comentou que a rentabilidade da carteira ficou em -0,25 em julho, sendo o IPCA de 0,96,
e a meta de 1,41. Entre os fatos relevantes para os investimentos no mês destacou a
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Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, por volta das 14h, por

Estados Unidos, novas medidas de distanciamento social na Europa. Já no Brasil,
destacou as preocupações com o cenário político e fiscal. Esclareceu as principais
decisões do Comitê de Investimentos no mês, entre elas a exoneração do Comitê, a
pedido, dos servidores Mateus Reissurreição da Silva e Tiago Cacim D’Érrico, a
nomeação dos servidores Diego Rodrigues de Magalhães e Diego Silva de Souza para
complementarem os mandatos dos membros exonerados, e manutenção da carteira de
investimentos conforme sugestão da SMI Consultoria. Chamou a atenção para o
resultado negativo da carteira do mês de julho, que não se observava desde fevereiro.
Explicou que os índices IMA-B e IMA geral não tiveram boa rentabilidade e puxaram para
baixo os demais ativos de renda fixa. Comentou brevemente a aderência dos ativos aos
limites estabelecidos na Política de Investimentos. Ao pedir a palavra, o presidente do
Conselho Fiscal, Anderson dos Santos Rocha, perguntou sobre o Fundo Piatã,
observando que houve o desenquadramento no relatório da SMI Consultoria. Ao que o
presidente do Comitê de Investimentos, Carlos Henrique da Rocha Santos, esclareceu
que enviou previamente uma nota técnica ao Conselho Fiscal explicando sobre a
liquidação do Fundo Gradual, o que resultou no recebimento de cerca de R$ 2 milhões
pelo ISSM e cerca de R$ 5 milhões pagos em dação de cotas no Fundo Piatã, tornando o
ISSM cotista no Fundo Piatã. Explicou, ainda, que o superintendente do ISSM e gestor de
recursos, Pedro Jorge Guimarães, vai solicitar maiores informações sobre o Fundo.
Anderson dos Santos Rocha agradeceu os esclarecimentos e questionou por que os
investimentos no Exterior Caixa FIA Institucional BDR Nível 1 e Safra FIA Consumo
Americano PB BDR Nível I não estão atrelados a nenhum benchmarking no relatório. Ao
que Carlos Henrique respondeu que alguns fundos não seguem benchmarking
específicos, que é o caso dos ativos em questão. Anderson sugeriu colocar no relatório
um índice apenas para fins comparativos e adicionar uma nota de rodapé explicativa. Ao
retomar a palavra, Carlos Henrique passou a apresentar dados sobre aplicações e
resgates no período, tendo o ISSM aplicado cerca de R$ 18 milhões e resgatado cerca de
R$ 16 milhões, resultando no saldo positivo de cerca de R$ 2,5 milhões. Comentou
brevemente que os riscos estão dentro dos parâmetros estabelecidos na Política de
Investimentos. Disse que tanto as aplicações em renda fixa quanto em renda variável
foram negativamente impactadas no período. Comentou que o principal índice da bolsa
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preocupação com a variante Delta do coronavirus, apreensão em relação à inflação dos

carteira, com a volatilidade acumulada em 12 meses de 5,10%, e o VAR, que poderia ser
de até 12% no ano segundo a Política de Investimentos, ficou em 8,39%, portanto, dentro
do que estabelece a Política de Investimentos. Sobre o enquadramento da carteira em
relação à Resolução CMN 3.922/2010 e à Política de Investimentos 2021, explicou que
com a liquidação do Fundo Gradual, o ISSM recebeu em conta cerca de R$ 2 milhões e
dação em pagamento de cotas no Fundo Piatã. Reiterou que o Comitê está se inteirando
para tomar as providências necessárias. Finalizou a apresentação, colocando-se à
disposição para esclarecimentos de dúvidas. Não havendo dúvidas, o Relatório de
Gestão dos Investimentos do ISSM de Julho de 2021 foi aprovado por unanimidade,
conforme Parecer n° 10/2021, que se encontra anexo. Anderson solicitou que a
documentação contábil e o relatório do Controle Interno sejam disponibilizados no drive
do Conselho Fiscal. Ao que a chefe de Gabinete Ana Clara Almeida respondeu que a
referida documentação está disponibilizada no site e que irá disponibilizar também no
drive. Passando ao item II) Parecer de aprovação das contas do 2º trimestre de 2021
do ISSM, após apreciação e comentários dos conselheiros, verificou-se que as contas
do 2º trimestre de 2021 do ISSM encontram-se regulares, sem ressalvas, conforme o
Parecer n° 11/2021, que se encontra anexo. Passando ao item III) Aprovação do
Relatório de Gestão dos Investimentos do ISSM do 1º semestre de 2021, a palavra foi
concedida novamente ao presidente do Comitê de Investimento, Carlos Henrique, para
apresentação do relatório. Ele informou que no período foram realizadas 6 reuniões
ordinárias e 31 extraordinárias, o que demonstra um colegiado ativo. Disse que são feitas
reuniões regulares com as Assets e também são discutidas questões a respeito de
credenciamento. Citou os indicadores que influenciam o mercado, IPCA, Selic e PIB, e os
fatos relevantes para o cenário macroeconômico, destacando a segunda onda de covid
na Europa, a preocupação com a aceleração inflacionária, risco de inflação global,
lentidão da vacinação no Brasil, risco político e fiscal, baixa popularidade do presidente da
República, crise hídrica, CPI da Covid e privatização da Eletrobras. Apresentou a
performance acumulada da carteira em 2021, chamando a atenção para o descolamento
da carteira em relação à meta. Disse que foi alcançada apenas 28% da meta, mediante
um trabalho árduo diante do cenário difícil. Disse que, ainda assim, conseguiu
rentabilidade de mais de R$ 6 milhões mesmo diante das dificuldades. Comentou que o
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brasileira, Ibovespa, fechou o mês com queda de 3,94%. Citou a análise de risco da

a distribuição da carteira por segmento, demonstrando as mudanças na distribuição de
2020 para 2021, ressaltando o ingresso do ISSM nos investimentos no Exterior, o que
acabou dando retorno positivo para os rendimentos. Citou brevemente a movimentação e
a rentabilidade por ativo no acumulado de seis meses. Apresentou o resumo das
principais decisões do Comitê de Investimentos, como credenciamento de fundos,
aplicações e resgates. Finalizou a apresentação, colocando-se à disposição para
esclarecimento de dúvidas. Não havendo observações, o Relatório de Gestão dos
Investimentos do ISSM do 1º semestre de 2021 foi aprovado por unanimidade.
Passando ao item IV) Aprovação do Relatório de Governança do 2º Trimestre de
2021, o presidente do Conselho concedeu a palavra ao diretor de Administração e
Finanças do ISSM, Ernâni Bernardino Alves de Sena. O diretor administrativo iniciou a
apresentação falando sobre as aposentadorias concedidas, observando que não houve
muita mudança no tipo de benefício mais concedido e no público mais recorrente, a saber
aposentadoria por tempo de contribuição e categoria de professor. Informou que foram
concedidas 53 e requeridas 29 aposentadorias no período, sendo a categoria de
professor o maior público. Disse que houve aumento nos requerimentos de pensão por
morte em relação ao ano passado. Informou que o ISSM está identificando várias
pessoas cujos falecimentos não foram comunicados ao Instituto. Disse, ainda, que a
Diretoria Administrativa está fazendo levantamento de falecidos desde 2019 até agora,
procedendo à recuperação ao erário e conseguindo o estorno dos recursos pagos
indevidamente. Comentou que a previsão é fazer uma averiguação de 2019 para trás
para verificar se foi feito esse levantamento. Continuou a apresentação do relatório,
citando a entrada de processos por tipo. Ressaltou que houve bastante atendimento
mesmo com a pandemia, devido à facilidade de acesso por meio digital, por Whatsapp e
email. Defendeu a necessidade de utilizar um sistema de centralização das demandas e
de fortalecimento da equipe de atendimentos do Instituto. Informou que a maior parte das
solicitações tem sido atendidas em até 24 horas, tendo um nível elevado de satisfação e
que todas as demandas são atendidas, embora nem sempre o segurado se satisfaça com
a resposta recebida. Citou as ações de diálogo com o segurado, como a Cartilha
Previdenciária, a audiência pública e os seminários realizados. Citou brevemente os
dados relativos à compensação previdenciária, informando que o ISSM está aderindo ao
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objetivo é alcançar a maior rentabilidade possível para a carteira do instituto. Apresentou

então concedida à chefe de Gabinete Ana Clara Almeida para apresentar a parte de
gestão financeira. Ela informou que o ISSM apresenta superávit de 12%. As maiores
receitas continuam sendo as contribuições e o parcelamento das contribuições patronais.
Disse que o ISSM utilizou 38% da taxa administrativa em seis meses e que o pagamento
de aposentadoria e pensão por morte chega a 96% das despesas do ISSM. Apresentou
brevemente comparativo de receitas e despesas mês a mês, chamando a atenção para o
mês de junho, quando a despesa superou a receita devido ao pagamento da primeira
parcela do 13º. Apresentou brevemente o detalhamento de receitas e despesas por mês e
tipo. Ao pedir a palavra, Ernani explicou que a despesa no Instituto é menor do que a
receita, mas no preenchimento do Detalhamento da Despesas tem a obrigação de colocar
a despesa igual a receita. Disse que é necessário criar um orçamento real e fazer o
acompanhamento do orçamento prático, a fim de evitar erros. Disse que o ISSM está
fazendo consulta a Gradus para ajustar a realidade de fato do Instituto. Ao retomar a
palavra, Ana Clara Almeida apresentou o comparativo de contribuições e pagamento de
benefícios. Falou brevemente sobre os processo judiciais, ressaltando o aumento no
número de processos por conta da contribuição previdenciária dos inativos. Falou sobre
as contratações do período e citou a relação de contratos vigentes. Falou brevemente
sobre os dados da Comunicação e Ouvidoria, como seguidores nas redes sociais e
acessos ao site. Comentou sobre os indicadores de Gestão de Pessoas, informando que
o quadro conta com 38 servidores e que no 1º semestre 60% deles fizeram alguma
capacitação. Informou sobre as capacitações disponibilizadas aos conselheiros. Ao pedir
a palavra, Ernani ressaltou a necessidade de fortalecimento do Controle Interno na parte
de investimentos, o que foi corroborado pelos presentes. Anderson solicitou a
disponibilização ao Conselho Fiscal das notificações e respostas do Tribunal de Contas
sobre assuntos referentes ao Conselho. Ao retomar a palavra, Ana Clara Almeida
apresentou resumidamente as atividades desempenhadas pela Controladoria, informando
que está sendo realizada auditoria interna nos investimentos 2019 e 2020. O conselho
ressaltou a necessidade de ter um auditor no ISSM, ao que Ana Clara respondeu que
está previsto no Plano Plurianual (PPA) do ISSM uma reestruturação interna e a
adequação dos cargos. Não havendo mais observações a fazer, o Relatório de
Governança do 2º Trimestre de 2021 foi aprovado por unanimidade. Passando ao
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novo Comprev e será necessário contratar Dataprev para fazer a mediação. A palavra foi

de gabinete Ana Clara frisou que algumas informações já são de conhecimento do
Conselho Fiscal e, portanto, serão apresentadas informações sobre o realizado de acordo
com o previsto na análise atuarial 2021. Disse que houve mudanças na taxa de juros, nas
regras de aposentadorias, e entrou em vigor a reforma previdenciária municipal,
impactando na análise 2021. Disse que de 2019 para 2020 houve uma redução do déficit
atuarial devido aos resultados dos investimentos e de 2020 para 2021 a redução no déficit
foi resultante da reforma previdenciária municipal. Comentou que antes da reforma o
custo normal era de 36,93% e após a reforma, passou a ser de 23,38%, tornando-se
adequado para o equilíbrio do Plano de Custeio. Disse que no cálculo atuarial de 2021 há
um novo plano de amortização do déficit, prevendo maior prazo de parcelamento.
Apresentou o Demonstrativo de viabilidade do plano de custeio, observando o
planejamento do município e a viabilidade financeira e orçamentária. Apresentou o
comparativo de previsto e realizado das análises anteriores, destacando a análise de
2021, a qual previa a concessão de 14 aposentadorias e 23 pensões por morte, sendo
que já foram concedidas 53 aposentadorias e 13 pensões. Disse que o ISSM já realizou
41% da receita prevista, 51% da despesa e alcançou 90% do patrimônio projetado na
análise

de

2021.

Encerrou

a

apresentação

colocando-se

à

disposição

para

esclarecimento de dúvidas. Não havendo dúvidas nem observações, o Relatório de
Gestão Atuarial do 1º Semestre de 2021 foi aprovado por unanimidade. Passando ao
item VI) Aprovação do Relatório de prestação de contas do Conselho Fiscal do 2º
Trimestre de 2021, após apresentação das atividades desenvolvidas pelo Conselho
Fiscal no período, suas reuniões e deliberações, o Relatório de prestação de contas do
Conselho Fiscal do 2º Trimestre de 2021 foi aprovado por unanimidade. Passando ao
item VII) O que ocorrer, a chefe de gabinete Ana Clara informou que houve mudança na
minuta do credenciamento de instituições que podem receber investimentos do ISSM.
Com a palavra, o presidente do Comitê de Investimentos, Carlos Henrique, ressaltou as
principais mudanças no regulamento, a saber: a especificação dos 20 maiores gestores
no ranking da Anbima pelo quesito patrimônio, a disponibilização de modelos de
declarações e a possibilidade de recredenciamento simplificado desde que mantidas as
regularidades do credenciamento. Esclareceu que o credenciamento não obriga as
aplicações, mas torna a instituição apta a recebê-las. Ao retomar a palavra, Ana Clara
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item V) Aprovação do Relatório de Gestão Atuarial do 1º Semestre de 2021, a chefe

proposta do Plano Plurianual (PPA) do ISSM. Disse que o PPA foi elaborado levando em
consideração o Planejamento Estratégico do ISSM, o atendimento aos requisitos para
manutenção do nível II do Pro-gestão e o Plano de Governo. Disse que o ISSM está
contemplado em três temas. Citou brevemente os objetivos e indicadores, ressaltando
que todas as ações do Planejamento Estratégico constam no PPA. A seguir, apresentou
as ações previstas no Programa de Educação Previdenciária, informando que serão
realizadas cinco palestras sobre educação financeira. Informou também quais
certificações estão disponíveis para os conselheiros. Após breves comentários dos
conselheiros sobre as capacitações, 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
Representante da Controladoria-Geral do
Município (CGM)

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

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

RITA DE CÁSSIA MARTINS SOUSA
NASCIMENTO
Secretária
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informou que na última reunião do Conselho Administrativo e Previdenciário foi aprovada

Dispõe sobre o relatório de gestão dos investimentos do
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal referente
ao mês de julho 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 7ª Reunião Ordinária, APROVAM o
Relatório Mensal de Gestão dos Investimentos referente ao mês de julho do ano de 2021 e assevera
sua conformidade com a Política de Investimentos.

Camaçari, 30 de agosto de 2021.
ANDERSON DOS SANTOS ROCHA
Conselheiro Titular – Presidente
EMANUELLE ROCHA REIMÃO DOS REIS
Conselheira Titular
MARINEIDE ALVES DA SILVA
Conselheira Titular

Rua Francisco Drumond, s/nº, Centro Administrativo – Camaçari – Bahia CEP: 42800-970
Telefone: (71) 3621- 6823 Ouvidoria: (71) 98241-6829
Site: www.issm.camacari.ba.gov.br E-mail: issmpmc@gmail.com

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/LGP4U-C5BJH-6A6AS-XW5UG.

PARECER N° 10/2021 – CONSELHO FISCAL DO ISSM

Dispõe sobre a prestação de contas do Instituto de Seguridade do
Servidor Municipal – ISSM, referente ao 2º trimestre de 2021.

1. RELATÓRIO
O Conselho Fiscal do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - ISSM, com fundamento na
Lei Complementar 1644/2020, manifesta-se sobre a prestação de contas do Instituto referente ao 2°
trimestre do exercício de 2021.
2. ANÁLISE
O Conselho Fiscal analisou documentação referente ao 2º trimestre de 2021, 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 não temos nenhuma ressalva a realizar no período
em questão.
Os resultados dos investimentos no 2º trimestre foram positivos, a meta atuarial no período em
análise foi alcançada, porém no acumulado anual estamos abaixo da mesma, dado os efeitos
suportados em virtude da pandemia ocasionada pelo vírus Covid – 19, contudo destacamos que os
investimentos estão de acordo com a Política de Investimentos em vista disso aprovamos as contas
apresentadas.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto restam aprovadas as contas do ISSM referentes ao 2° trimestre de 2021.
Camaçari, 30 de Agosto 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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