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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
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Ao Exmo. Senhor  
Dr. EDELVINO GOES DA SILVA FILHO 
M.D. Presidente do Conselho Previdenciário do Estado da Bahia – CONPREV 
 
 
 
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas do RPPS/BA, gestão 2017 
 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
 
Servimo-nos do presente para encaminhar a V.Exª o Relatório de Prestação de Contas deste Regime 
Próprio dos Servidores Públicos do Estado da Bahia (RPPS/BA), referente ao Exercício de 2017, em 
cumprimento aos arts. 12 e 34 (inc. XII) da Lei Estadual nº 10.955/2007.  
 
Atenciosamente, 
 
EDUARDO MATTA MILTON DA SILVEIRA 
Superintendente de Previdência, em exercício  
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Gestores: PEDRO JOSÉ SOARES DE ARAÚJO – 01/01/2017 a 15/03/2017 
  RODRIGO PIMENTEL DE SOUZA LIMA – 16/03/2017 a 31/12/2017 
 
 
1. GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 

A gestão da Previdência Estadual, em conformidade com a Lei Estadual nº 10.955/07, está 

centralizada desde Janeiro de 2008 na Superintendência de Previdência (Suprev), vinculada à 

Secretaria da Administração (SAEB), e tem como propósito efetuar a gestão dos Fundos 

Previdenciários Baprev e Funprev, concentrando as funções de gerir e operacionalizar o Regime 

Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia (RPPS/BA). 

 

2. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS  
 
A rotina empreendida pela Suprev, da qual deriva o pagamento de uma pensão ou aposentadoria, se 
inicia na análise de uma demanda previdenciária. 
 
Iniciada ou no órgão de origem do então servidor público, ou nas unidades do Centro de Atendimento 
Previdenciário (Ceprev), a demanda é analisada pela Coordenação de Inativos (Coin), quando se trata 
de pedido relacionado à aposentadoria, e pela Coordenação de Dependentes (Codep), relacionado à 
pensão. 
 

2.1. Aposentadorias, reservas remuneradas e reformas. 
 
Até a criação da Suprev, em 2008, a Bahia apresentava um cenário de constantes retenções de 
processos de concessão de aposentadorias, reservas remuneradas e reformas. Isso gerava 
insatisfação por parte dos servidores devido aos atrasos nas publicações dos benefícios, e, por vezes, 
danos também eram causados ao erário público. 
 
Com as práticas de gestão adotadas pela Superintendência, os processos de concessões de 
benefícios previdenciários tornaram-se mais dinâmicos e eficazes e possibilitaram resultados 
expressivos com relação ao desempenho das publicações de benefícios concedidos.  
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Em 2017, foram analisados 11.693 pedidos de concessão de aposentadoria, incluindo-se reserva e 
reforma (gráfico 01), ante uma demanda de 13.291, o que evidencia uma produtividade média no ano 

de 88% (gráfico 02). 
 
Naquele ano, um pedido de aposentadoria foi, em média, analisado em 40 dias. A meta que se 
estabeleceu para viger a partir de janeiro de 2018 é 30 dias. Ou seja: que a quantidade de processos 
analisados a cada mês seja, no mínimo, igual àquela de processos recebidos no mês. 
 
Gráfico 01 
Produtividade Concessão 

 
 
Fonte: SAEB/SUPREV/DIBEN/COIN 

 
 
Gráfico 02 
Produtividade x referência 
 

 
 
Fonte: SAEB/SUPREV/DIBEN/COIN 
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Em 2017 foram concedidas 7.300 aposentadorias, incluindo-se reservas e reformas (gráfico 03). 
 
Gráfico 03 
Aposentadorias concedidas 
 

 
 
Fonte: SAEB/SUPREV/DIBEN/COIN 
 

De forma cumulativa, hoje a Suprev realiza a gestão de mais de 103 mil benefícios de aposentadoria, 

de ex-servidores dos Poderes e Órgãos Autônomos que compõem o Estado da Bahia (gráfico 04).  
Gráfico 04 
Aposentados por Poder 

 
Fonte: COIN/DIBEN/SUPREV 
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2.2. Pensões 

 
A pensão previdenciária é concedida aos dependentes do segurado em face da ocorrência de morte ou 
ausência. Até dezembro de 2017, foram analisados 1403 (mil quatrocentos e três) requerimentos de 

pensão previdenciária por morte, sendo 1.305 (mil trezentos e cinco) benefícios DEFERIDOS e 97 
(noventa e sete) INDEFERIDOS, conforme Gráfico 05, abaixo. 
 
Gráfico 05 
Requerimentos pensão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: SAEB/SUPREV/DIBEN/CODEP 
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Somando-se esse valor ao saldo anterior e levando-se em conta as exclusões que se apresentam todo 
mês, até dezembro/2017 a Suprev gerenciava 21.613 pensões vinculadas a ex-servidores dos Poderes 

e Órgãos Autônomos que compõem o Estado da Bahia (gráfico 6). 
 
 
Gráfico 6 
Pensões 
2017 

 

 

3. GESTÃO FINANCEIRA 

Os Fundos têm por finalidade reunir, arrecadar e capitalizar os recursos financeiros oriundos das 

contribuições previdenciárias dos servidores ativos, dos inativos e dos pensionistas, como 

participantes, e do Estado como patrocinador, além de outras fontes de receitas, destinadas ao 

pagamento dos benefícios previdenciários dos servidores públicos estatutários, civis e militares, e seus 

dependentes, de quaisquer dos poderes do Estado da Bahia.  

Desde o surgimento da Suprev, a Previdência Estadual instituiu a segregação de massas a partir da 
criação de dois Fundos. O Fundo Financeiro da Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado 
da Bahia (Funprev) recepcionou os servidores ingressos no Estado até 31 de dezembro de 2007 e seus 
dependentes, que continuará existindo até o falecimento do último beneficiário, e o Fundo 
Previdenciário dos Servidores Públicos do Estado da Bahia (Baprev) ao qual se vinculam os servidores 
ingressos a partir de 1º de janeiro de 2008. 
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O RPPS/BA é responsável atualmente pelo pagamento de 125.530 benefícios, sendo 103.917 inativos 

e 21.613 pensionistas, custeados por seus dois fundos, Funprev e Baprev, encerrando 2017 com a 
folha média mensal de cerca de R$ 561 milhões.  
 

Registre-se, ainda, que, em dezembro/2016, foi recepcionada uma decisão judicial (doc. anexo), 
oriunda do Agravo de Instrumento nº 0024397-55.2016.8.05.0000, com a finalidade de 
“DETERMINAR/AUTORIZAR que o Estado da Bahia utilize os recursos de qualquer dos fundos criados 

pelo regime próprio de previdência dos servidores públicos do mencionado ente político (FUNPREV e 

BAPREV) para o cumprimento da sua obrigação de pagar os benefícios a quem tem direito, sob pena 

de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais)”, que foi devidamente cumprido pela Suprev, após 
orientação do Procurador Geral do Estado e determinação de cumprimento pelas Secretarias da 
Fazenda e da Administração, conforme processo administrativo nº 0200160585888. Com o 
cumprimento dessa decisão judicial, de dezembro de 2016 até dezembro de 2017, foi transferido 
financeiramente R$ 1,89 bilhão do Baprev para o Funprev, conforme Tabela 01 abaixo.  
 
Tabela 01 
Transferências do Fundo BAPREV para o Fundo FUNPREV – Dez/2016 a Dez/2017 
BAHIA, 2017 
             Em milhões de Reais 
2016 2017 

TOTAL 
DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

89,0 197,5 196,4 191,5 203,1 182,9 213,6 211,5 229,7 72,4 26,8 26,9 56,5 1.897,8 
 
 

As transferências de recursos do Baprev para o Funprev continuarão ocorrendo enquanto a decisão 
judicial permanecer válida, sendo utilizados os recursos das contribuições previdenciárias mensais 
(servidor e patronal), atualmente em torno de R$26 milhões por mês.  
 

No Gráfico 07 abaixo, apresenta-se a evolução do decréscimo dos saldos do Baprev, cujos recursos 
acumulados desde a sua criação foram esgotados em setembro de 2017. 
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Gráfico 07 
Saldos do Fundo BAPREV  
BAHIA, 2017 
 

 
 
Fonte: SAEB/SUPREV/DIGEF 
 

 

A Suprev cumpre os requisitos exigidos pelo Ministério da Fazenda para a gestão eficiente do RPPS. 

Isso se reflete nas seguidas renovações do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), que 

atualmente tem validade até 18/02/2018.  

Contudo é necessário informar que houve a transferência do superávit financeiro do Baprev para o 

Funprev em 2016, respeitando a margem de segurança de 25%, no valor de R$ 401,5 milhões, 

conforme Lei Estadual nº 13.552/2016, sendo que essa ação originou a notificação MF nº 19425/2016 

e as conseguintes, MF nº 21.430/2017 e MF nº 48.031/2017. Essa Notificação tornou irregular o critério 

“Equilíbrio Financeiro e Atuarial – Encaminhamento NTA, DRAA e resultados das análises”, um dos 35 

(trinta e cinco) critérios que devem estar regulares no Extrato Previdenciário do Regime Próprio junto 

ao Ministério da Fazenda (doc. anexo), para que o CRP seja renovado. Esse evento levou a 

Representação Junto aos Órgãos e Tribunais Federais da Procuradoria Geral do Estado da Bahia 

(RJOTF/PGE-BA) a demandar a Ação Civil Ordinária (com pedido de tutela de urgência) junto ao 

Supremo Tribunal Federal (STF), tombada sob o número “3.023 Bahia” (docs. anexos), tendo o Ministro 

Relator acatado o pedido conforme excerto abaixo (in verbis): 
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“Sendo assim, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de ulterior reexame 

da pretensão deduzida na presente sede processual, defiro o pedido de tutela de 

urgência ora requerido, em ordem a determinar, até final julgamento da presente 

demanda, “que sejam imediatamente sustados os efeitos da ordem de 

recomposição de todos os valores transferidos do BAPREV para o FUNPREV a 

que alude o Parecer Técnico nº 22/2017, objeto do Ofício nº 105/2017 (doc. 10), 

bem como as exigências complementares e acessórias que importem em 

cerceio e controle dos fundos estaduais, pela União Federal” (grifei), renovando-

se, ainda, o Certificado de Regularidade Previdenciária cujo vencimento, no caso, 

dar-se-á em 21/08/2017. 2. Comunique-se, com urgência, o teor da presente 

decisão, para cumprimento imediato, à eminente Senhora Ministra Advogada-Geral 

da União e à Senhora Secretária do Tesouro Nacional. 3. Cite-se a União Federal, 

para, querendo, contestar a presente ação cível originária. Assino-lhe o prazo de 

30 (trinta) dias (RISTF, art. 247, § 1º, c/c o art. 110, I). Publique-se. Brasília, 1º de 

agosto de 2017 (22h35). Ministro CELSO DE MELLO Relator” 

Sendo assim, por determinação do Exmo. Ministro do STF, o CRP do Estado da Bahia foi renovado, 
com validade até o próximo dia 18/02/2018 (doc. anexo). 
 
3.1. Comitê de Investimentos (Cominv) 
 
O Comitê de Investimentos (Cominv) foi criado pelo Decreto Estadual nº 14.215/2012, com as 
atribuições principais de: a) acompanhar e avaliar o desempenho da carteira de investimentos, em 
conformidade com os objetivos estabelecidos na política anual de investimentos; b) acompanhar e 
analisar o cenário econômico e financeiro para subsidiar o processo decisório; c) propor, com base nas 
análises de cenários, as estratégias de investimentos para um determinado período e d) analisar e 
acompanhar a alocação dos recursos por cada segmento de mercado. 
 

O Cominv é composto por 05 membros titulares e 05 membros suplentes, sendo 06 representantes da 
Superintendência de Previdência do Estado da Bahia, 02 representantes da Secretaria da Fazenda e 
02 representantes do Tribunal de Justiça, permitindo uma maior democratização na gestão dos 
recursos previdenciários.  
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Atualmente, 04 membros possuem certificação profissional no Mercado Financeiro; desses, 03 
possuem Certificação Profissional emitida pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais (Anbima), sendo uma certificação Série 20 e outras duas certificações Série 
10; e 01 membro possui Certificação de Gestores de Regime Próprio de Previdência Social (CGRPPS), 
emitida pela Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais 
(Apimec), ambas as instituições aceitas nos demonstrativos encaminhados regularmente ao Ministério 
da Fazenda.  
 

O Cominv reúne-se a cada dois meses em sessões ordinárias, e extraordinariamente, quando 

convocado por seu Presidente. Desde a sua criação, já ocorreram 44 (quarenta e quatro) reuniões. Em 
2017, foram realizadas 06 (seis) reuniões ordinárias e 02 (duas) reuniões extraordinárias. Das reuniões 
extraordinárias, uma contou com a participação de analistas de investimentos da BBDTVM, em virtude 
do Circuit Breaker1 ocorrido no dia 18/05/2017, e a outra foi destinada à conclusão da proposta da 
Política de Investimentos 2018, a ser submetida à aprovação do Conselho Previdenciário do Estado da 
Bahia (Conprev). As atas do Cominv são publicadas no Portal do Servidor, no sítio 
www.portaldoservidor.ba.gov.br.  

Em 2017, devido às transferências de recursos entre os fundos previdenciários para cumprir decisão 
judicial e ao conturbado ambiente político e econômico doméstico e internacional, houve intensa 
movimentação de recursos dos fundos previdenciários, sendo realizadas 81 Autorização de Aplicação e 

Resgate (APR), remanejando os recursos da carteira do RPPS.  

 
3.2. Política de Investimentos 2018 

Atendendo à legislação em vigor, pertinente aos investimentos dos recursos financeiros dos Regimes 
Próprios de Previdência Social (RPPS), notadamente ao disposto na Resolução CMN nº 3.922/2010, 
atualizada pelas Resoluções CMN nºs 4.392/2014 e 4.604/2017, o Cominv submeteu a proposta da 

                                                        
1 O Circuit Breaker é um mecanismo utilizado pela Bovespa que permite na ocorrência de movimentos bruscos de mercado, 
 amortecimento e o rebalanceamento brasileiro das ordens de compra e de venda. Esse instrumento constitui-se em um 
"escudo" à volatilidade excessiva em momentos atípicos de mercado. O Circuit Breaker é ativado interrompendo por 30 
minutos todos os negócios na Bovespa, quando o Ibovespa atingir um limite de baixa de 10% em relação ao índice de 
fechamento do dia anterior. 
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Política de Investimentos do RPPS/BA para o ano de 2018 ao Conprev, a qual foi aprovada na sessão 
de 13/12/2017. 

 
Sendo assim, o retorno mínimo esperado para as aplicações financeiras dos recursos do RPPS/BA 
para o exercício de 2018 será a variação do índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), 
acrescido de 4,0% (quatro por cento). 
 

Na Portaria MPS nº 403/2008, em que se dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações e 
reavaliações atuariais dos RPPS, determina-se que a taxa real de juros a ser utilizada nas Avaliações 
Atuariais deverá ter como referência a meta estabelecida para as aplicações dos recursos do RPPS na 
Política Anual de Investimentos do RPPS, limitada ao máximo de 6% (seis por cento) ao ano. 

 

Importante registrar que, com o esgotamento dos recursos acumulados do Fundo Previdenciário, o 
RPPS/BA iniciou, desde setembro de 2017, um período em que os dois fundos, Baprev e Funprev, 
passaram a funcionar em fluxo de caixa, sendo que o primeiro tem o fluxo superavitário, e o segundo já 
depende de aportes mensais do Tesouro Estadual para cumprir as folhas de pagamento.  

 

Diante dos cenários de queda de taxa de juros, inflação, expectativa de crescimento do PIB, as 
reformas promovidas pelo governo federal e o fim dos recursos acumulados do Baprev, as carteiras de 
investimentos do Baprev e do Funprev para 2018 tiveram estratégias conservadoras, já que os 
recursos têm pouca ou nenhuma capacidade de realizar investimentos de médios e longos 
prazos, observando-se as oportunidades em fundos que ofertem maior rentabilidade, conforme a 
dinâmica do mercado. 

 

A gestão dos recursos do RPPS/BA é operacionalizada pela BB Gestão de Recursos e Distribuidora de 

Títulos e Valores Mobiliários (BBDTVM) e, a partir de 2017, concluindo o processo administrativo 
número 0200160324650, iniciado em 2016, a Suprev passou a contar também com o sistema de 
gestão e análise de investimentos, contratado junto à empresa Plena Investimentos, por meio do qual 
se permite aperfeiçoar as decisões de alocações de recursos ao custo mensal de R$ 500,00 
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(quinhentos reais), custeados pelo orçamento da Secretaria da Administração (SAEB), Unidade 
Orçamentária 09.101. 

 
3.3. Relatório de Gestão Financeira - Funprev 
 
De acordo com a Lei 10.955/07, foram constituídas duas contas, uma denominada “Conta FUNPREV 
Movimento”, que recepciona os valores das contribuições previdenciárias dos servidores (12%) e 
patronal (24%), mais as receitas de aplicações financeiras, multas, indenizações e restituições, e outra 
denominada “Conta FUNPREV Capitalizável”, que capta 2% dos recursos provenientes da contribuição 
patronal mais os recursos provenientes da compensação financeira com o INSS.  
 

O Funprev encerrou o ano com 121.685 beneficiários, sendo 100.122 aposentados e 21.563 
pensionistas. 
 
Quanto aos servidores ativos, informa-se na Tabela 2 abaixo a evolução do número de segurados do 
Funprev em 2017. 
 
 

TABELA 2 
EVOLUÇÃO DA MASSA DE SEGURADOS – FUNPREV 
BAHIA, 2017  

MÊS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

TOTAL 119.779 119.156 118.753 111.903 117.930 117.217 116.254 115.485 114.905 114.433 114.031 113.689 
Fonte: SAEB/SUPREV/DIGEF  

 
 

Após a segregação de massa, os recursos captados pelo Funprev destinam-se ao custeio de 
benefícios previdenciários dos servidores civis e militares que ingressaram no serviço público até 31 de 
dezembro de 2007 e de seus dependentes. Tendo em vista que não há novos entrantes nesse Fundo, 
não há aumento de sua base contributiva, trazendo como conseqüência um agravamento sistemático 
do equilíbrio financeiro e atuarial do Fundo, observando-se um aumento sistemático do déficit 
previdenciário, decorrente da perda de receitas em função da redução da quantidade de servidores 
ativos (principal base de arrecadação do Funprev) e o aumento da quantidade de benefícios pagos 
devido às novas inativações (aproximadamente seis mil por ano).  
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Diante desse cenário, o déficit financeiro do Funprev superou R$ 3,3 bilhões este ano, conforme 

demonstrado no gráfico 08. 
 
GRÁFICO 08 
EVOLUÇÃO DO DÉFICIT DO FUNPREV 
BAHIA, 2017 

 

 
Fonte: SAEB/SUPREV/DIGEF 
 
3.3.1. Estratégias para redução do déficit 
 
Objetivando minorar o déficit do Funprev, a Superintendência de Previdência, junto com os Gabinetes 
das Secretarias da Administração e da Fazenda, tem realizado esforços constantes para implantar 
novas estratégias e identificar fontes alternativas de receitas para esse Regime Próprio, quais sejam:  

 

 A segregação das massas de segurados, com os servidores estatutários, civis e militares, 
de quaisquer dos Poderes do Estado da Bahia, que ingressaram no serviço público até 
31/12/2007, incluindo os seus dependentes, até que se extinga o último benefício a ser 
custeado, estão vinculados ao Funprev. Os demais ingressos a partir de 1º/01/2008, 

incluindo-se os seus dependentes, são segurados do Baprev (com exceção dos militares). 

 Instituição do Regime de Previdência Complementar, conforme Lei Estadual nº 
13.222/2015, por meio da qual é fixado o teto do Regime Geral como limite máximo a ser 
pago por este RPPS. Aos novos segurados que optarem pela Previdência Complementar, 
a participação paritária do Estado fica limitada a alíquota máxima de 8,5%, conduzindo a 
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uma redução no desembolso financeiro do Tesouro e contribuindo para um modelo de 
previdência mais sustentável. 

 Edição da Lei Estadual nº 13.447/2015, alterando dispositivos da Lei nº 11.357/2009, 
estabelecendo critérios mais rigorosos para concessão de pensão previdenciária. 

 Recadastramento anual dos beneficiários do Regime, inclusive dos outros Poderes, fato 

que já retirou da folha de pagamentos mais de 6 mil segurados por falecimento. 

 Auditoria Interna e ações de controle que trazem como resultado a Recuperação de 
Créditos por meio de Bloqueio e Resgate de Valores, com apoio do Banco do Brasil e do 
Banco Bradesco, bem como por meio das Glosas Financeiras, recuperando valores às 
empresas consignatárias após óbitos de servidores. 

 
Novas fontes de receitas 

 Por intermédio da Lei nº 13.144, de 03 de abril de 2014, estabeleceu-se a distribuição dos 

recursos financeiros de que se trata no art. 204 da Constituição do Estado da Bahia. A 
partir de janeiro de 2014, seria destinados ao Funprev o percentual de 70 a 75% de toda 
arrecadação de royalties do Estado. Foram utilizados R$ 289,5 milhões oriundos das 
receitas mensais de royalties destinados ao financiamento da previdência estadual, no 
período de 2014 a 2017.  

 Publicação da Lei nº 13.153, de 16 de abril de 2014, permitindo a antecipação das cessões 

de direitos creditícios dos royalties do petróleo junto ao Banco do Brasil, referente ao 
período de 2014 a 2018. Em julho de 2014, foram creditados R$ 570,4 milhões2, referente 
a essa operação, ao Funprev. 

 Receita da cessão de direito da operacionalização da folha de pagamento, decorrente da 
renovação do Contrato nº 01/2014 de prestação de serviços financeiros e outras avenças, 
entre o Banco do Brasil e o Estado da Bahia, no valor de R$ 300 milhões, em julho de 
2015. 

 Utilização de aproximadamente R$ 1,9 bilhão da conta capitalizável do Funprev (2% da 

arrecadação patronal + compensação previdenciária com o INSS), no período de 2010 a 
2016, com autorização da leis nºs 11.474, de 14 de maio de 2009, 12.204, de 18 de março 
de 2011, e 13.346, de 12 de maio de 2015. 

                                                        
2 Fonte: FIPLAN Gerencial (FGWEB) 
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 Contrato nº 01/2016 entre o Estado da Bahia e o Banco do Brasil, provenientes da Cessão 

de Direitos de Operacionalização da Folha de Pagamentos e prestação de serviços 
financeiros e outras avenças, que irá gerar para os cofres do Funprev R$ 345 milhões, 
sendo pagos R$ 215 milhões em outubro/2016 e o saldo em sessenta parcelas mensais e 
consecutivas de R$ 2.166.666,67. Até 2017, já foram repassados ao Funprev mais de R$ 
34,6 milhões referente às parcelas acordadas. 
 

Dessa forma, demonstra-se o intento permanente de mitigar o déficit do Funprev, buscando-se 
aumentar a receita (com a utilização de fontes alternativas, além das contribuições previdenciárias) e 
reduzir os pagamentos mediante os trabalhos desenvolvidos pelo controle interno e auditoria interna. 
As ações que já identificaram novas fontes de receitas para o Fundo deficitário contribuem para 
pagamento exclusivo de benefícios previdenciários, enquanto as ações que trouxeram mudanças na 

legislação de concessão e manutenção dos benefícios têm o viés mais estruturante, visando promover 
a sustentabilidade do sistema previdenciário.  
 
Além das ações que dependem diretamente de esforços da estrutura interna do Estado, há ainda 
outras em curso deflagradas pelo Governo Federal, que deverão repercutir nos demais entes 
federativos, em especial no Estado da Bahia, que são: 

 Alinhamento da legislação do RPPS/BA à reforma previdenciária para os segurados do 
Regime Geral, que está prevista para ser votada no Congresso Nacional no início de 2018;  

 Efetivação dos jogos de azar (Projeto de Lei do Senado nº 186, de 2014), com a 

implantação da loteria previdenciária (Megaprev), projeto desenvolvido no âmbito do 
Grupo de Trabalho instituído pelo Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios 
de Previdência Social (Conaprev), para identificação de novas fontes de receitas para os 
RPPS;  

 
3.3.2. Rentabilidade FUNPREV Capitalizável 
 

As aplicações financeiras das contas do Funprev Capitalizável apresentaram, no exercício de 
2017, uma rentabilidade média de 9,19%, superando a meta atuarial de 7,17%. Na tabela 3, podemos 
comparar a rentabilidade auferida com alguns indicadores do mercado: 
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TABELA 3   
BAHIA, 2017   
INPC (IBGE) FUNPREV POUPANÇA 

2,06 9,19 6,16 
Fonte: SAEB/SUPREV/DIGEF 

 
 

 
 

 No Gráfico 09, apresenta-se o desempenho acumulado mensalmente da carteira do Funprev em 
relação à meta atuarial para o mesmo período. 
Gráfico 09 
Desempenho da carteira FUNPREV vs. Meta Atuarial 
BAHIA, 2017 

 
 

Montante Aplicado 
 

A conta Funprev Capitalizada encerrou o exercício de 2017 com saldo de R$ 100.670.495,05, contudo 
esse valor será utilizado em sua totalidade no mês de janeiro 2018 para pagamento dos benefícios 
previdenciários. 
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Plano de Aplicação e Demonstrativo de Movimentação de Recursos 
 
Execução Orçamentária 

A despesa executada no exercício está demonstrada na Tabela 4. 
 
 
TABELA 4                                          
EXECUÇÃO POR AÇÃO 
BAHIA, 2017    R$1,00 
DISCRIMINAÇÃO EMPENHADA LIQUIDADA PAGA 
4321 - Restituições Financeiras 16.734 16.734 16.734 
6950 - Benefícios Prev. aos Dependentes 907.614.925 907.614.925 900.443.354 
6951 - Encargos com Inativos Civis e Militares 5.824.440.794 5.824.440.794 5.766.328.763 
TOTAL: 6.732.072.454 6.732.072.454 6.666.788.853 
Fonte: FIPLAN – Plan60, emitido em 24/01/2018. 
 
A Tabela 5 apresenta a execução das despesas do Funprev por “natureza da despesa”. 
 

TABELA 5  
DESPESA LIQUIDADA POR NATUREZA DA DESPESA  
BAHIA, 2017 R$1,00 
DISCRIMINAÇÃO VALOR  
319001 - Aposentadorias e Reformas  5.823.055.409 
319003 - Pensões  907.472.868 
319005 - Salário Família  420.981 
319092 - DEA  1.123.195 
TOTAL 6.732.072.453 
Fonte: FIPLAN Gerencial (FGWEB), emitido em 24/01/2018. 
  

 
Conciliação Bancária 
Os saldos das contas correntes do Funprev em 29/12/2017 são os apresentados na Tabela 6. 
TABELA 6 

   CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – FUNPREV 
BAHIA, 2017 

  
R$ 1,00 

 CONTA  CONTA 
CORRENTE APLICADO  SALDO 

TOTAL  
992.822-7 – Funprev Movimento - 1.069.214 1.069.214 
992.717-4 – Fopag Inconsistências - 810.314 810.314 
991.644-X – Funprev Arrecadação  - 85.048 85.048 
991.646-6 – Funprev Devolução - 455 455 
992.985-1 – Funprev Fopag Info - - - 
991.645-8 – Funprev Capitalizável - 100.670.495 100.670.495 
TOTAL - 102.635.526 102.635.526 
Fonte: Extrato Banco do Brasil 02/01/2018 valorizado para 29/12/2017  
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3.4. Relatório de gestão financeira - Baprev 
 
O Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos do Estado da Bahia (Baprev) é regido sob o regime de 
capitalização e vinha apresentando, desde a sua criação, resultados financeiros e atuariais 
superavitários até o exercício 2017. Entretanto, com o cumprimento da Decisão Judicial movida pela 
AMAB, já citada, exauriram-se completamente as reservas financeiras desse Fundo, que passou a 
apresentar um Déficit Atuarial de R$ 2 bilhões, de acordo com os cálculos atuariais de 2017 elaborados 
pelo Escritório Técnico de Assessoria Atuarial (ETAA).  
 
Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.597/12, a alíquota da contribuição patronal do Baprev, 
praticada a partir de 2013, foi de 15%, percentual, até o ano de 2017, tido como suficiente para 
manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do novo Fundo. Porém os estudos realizados pelo ETAA, 
empresa que realiza a avaliação atuarial do RPPS/BA, apontam que será necessário a elaboração de 
um plano de amortização para o déficit atuarial previdenciário do Fundo Previdenciário. 
 
Em 2017, o Baprev arrecadou R$ 413,9 milhões, referentes aos seus 18.081 segurados. Atualmente, o 
Fundo Previdenciário possui 117 pessoas em gozo de benefício, sendo 67 aposentados e 50 
pensionistas. 

 
A evolução do número de segurados do Baprev segue constante e está apresentada na Tabela 7. 
 
 
TABELA 7 
EVOLUÇÃO DA MASSA DE SEGURADOS - BAPREV 
BAHIA, 2017 
  

MÊS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

TOTAL 18.616 18.384 18.612 18.409 18.302 18.083 18.262 18.111 18.176 18.166 18.146 18.081 

Fonte: SAEB/SUPREV/DIGEF  
 
A receita da conta Baprev é composta pelas contribuições previdenciárias, acrescidas das receitas 
oriundas das aplicações financeiras. 
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Atendendo-se à Resolução nº 3.922/10 do Conselho Monetário Nacional (CMN), os recursos desse 
Fundo são igualmente aplicados no mercado financeiro em modalidades diversificadas no segmento de 

renda fixa, apresentando atualmente um saldo total de R$ 511.150,16, como pode ser verificado na 
Tabela 8. 
 
TABELA 8 
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
BAHIA, 2017   
 

      APLICAÇÃO VALOR 
Baprev- BB Previd. Renda Fixa IMA-B TP                             - 
Baprev - BB Previd. Renda Fixa IMA-B                -              
Baprev - BB Previd. Renda Fixa IMA-B 5 FI - 
Baprev - BB Previd. Renda Fixa IRF-M FI - 
Baprev - BB Previd. Renda Fixa IRF-M 1 FI 100.104,43 
Baprev - BB Previd. Renda Fixa IDKA 2 FI 250.993,37 
Baprev - BB Previd. Renda Fixa Perfil FI 100.159,93 
Baprev - BB Previd. Renda Fixa Fluxo FI 59.892,43 
Baprev - Operações Compromissadas - 
TOTAL BAPREV 511.150,16      

                      Fonte: SAEB/SUPREV/DIGEF 
 
 
 

Rentabilidade – Baprev 
 
As aplicações financeiras das contas do Baprev apresentaram, no exercício de 2017, uma rentabilidade 
auferida média de 10,38%. Já a meta atuarial apresentou no ano de 2017 um percentual acumulado de 
7,17%. Na tabela 9, podemos comparar a rentabilidade auferida com alguns indicadores do mercado: 
 

TABELA 9   
BAHIA, 2017   
INPC 

BAPREV POUPANÇA 
(IBGE) 

2,06 10,38 6,16 
Fonte: IBGE, COINV/DIGEF/SUPREV, BCB. 
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O Gráfico 10 abaixo informa o desempenho acumulado mensalmente da carteira do Baprev em relação 
à meta atuarial para o mesmo período. 

 
Gráfico 10 
Desempenho da carteira Baprev vs. Meta Atuarial 
BAHIA, 2017 

 
 
Plano de Aplicação e Demonstrativo de Movimentação de Recursos 
 
Os recursos do Baprev destinam-se ao custeio das aposentadorias, reservas remuneradas, reformas, 
salário-família dos inativos, pensões por morte e auxílios-reclusão dos servidores públicos estatutários 

e civis ingressos no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2008, incluindo seus dependentes. A 
seguir são apresentados os dados referentes à execução orçamentária: 
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Execução Orçamentária 
 
A execução da despesa do BAPREV em 2017 está demonstrada na Tabela 10. 
               TABELA 10 
               EXECUÇÃO POR AÇÃO 

 
 
Conciliação Bancária 
 

O saldo da conta corrente em 29/12/2017 é representado na Tabela 11. 
 

TABELA 11    
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – BAPREV 
BAHIA, 2017   R$1,00 
CONTA DISPONÍVEL APLICADO SALDO TOTAL 
991.650-4 – Baprev Arrecadação - 511.150 511.150 
992.821-9 – Baprev Movimento - 133.608 133.608 
992.719-0 – Fopag Inconsistências - - - 
992.984-3 – Fopag Info - - - 
992.718-2 – Fopag  - - - 
TOTAL - 644.758 644.758 
Fonte: SAEB/SUPREV/DIGEF 
    

 
3.5. Pronunciamento Conprev 
 
Na primeira sessão de cada exercício, a prestação de contas do Funprev e do Baprev do ano anterior é 
apresentada ao Conprev. Após a análise e aprovação das contas pelo Conselho, os documentos 
pertinentes são encaminhados ao TCE. 
 
 
 

    
DISCRIMINAÇÃO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 

6950 - Benefícios Prev. aos Dependentes 2.406.827 2.406.827 2.390.001 

6951 - Encargos com Inativos Civis e Militares 2.765.602 2.765.602 2.725.452 

TOTAL 5.172.429 5.172.429 5.115.453 
Fonte: FIPLAN – Plan 60, emitido em 25/01/2018  
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3.6. Avaliação Atuarial  
 

Visando atender ao disposto no art. 23 da Lei nº 10.955/07, segue anexo o relatório da avaliação 
atuarial dos Fundos Funprev e Baprev, desenvolvido sobre a totalidade do universo de servidores 
titulares de cargos efetivos, aposentados e pensões previdenciárias, tabulado com base nas 
informações cadastrais de agosto/2017, elaborado pela empresa ETAA. 
 
4. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
 
A criação da Coordenação de Compensação de Créditos e Valores (CCCV) teve o intuito de aumentar 
a arrecadação e recuperação de recursos, não só de natureza previdenciária, como o recurso oriundo 
da compensação previdenciária.  
 

A vinculação da CCCV ao Gabinete da SAEB foi pensada no sentido de fortalecer o trabalho da 
compensação previdenciária, dotando a Coordenação de cunho mais estratégico, haja vista a 
importância do trabalho realizado e o montante de recursos arrecadados. 
 
 É importante esclarecer que a criação da CCCV não acarretou qualquer prejuízo na operacionalização 
dos processos da compensação.  

. 

Foi a partir de 1999, com a regulamentação da compensação financeira entre os regimes 
previdenciários em decorrência da contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de 
aposentadoria, que se iniciou o processo de compensação previdenciária no estado da Bahia.  
 
Desde então, o Funprev vem recebendo recursos oriundos do Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS), por meio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).  
 
É importante destacar que, a partir do ano de 2009, o Governo da Bahia, por meio da Secretaria da 
Administração, dedica especial atenção ao tema e por meio da adoção de medidas de gestão, 
capacitação e incremento de pessoal e infraestrutura, além do estabelecimento de parcerias com 
órgãos do Estado e com o próprio INSS conseguiu alcançar expressivos resultados, arrecadando entre 
os anos de 2007 e 2017 o montante superior a R$1,5 bilhão, como mostra o gráfico a seguir: 
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Gráfico 11 
Evolutivo da compensação previdenciária 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Fonte: SAEB//CCCV 

No ano de 2017, não obstante a difícil situação política e econômica, a arrecadação oriunda da 
compensação previdenciária alcançou valor recorde.  
 
No citado exercício, considerando o regime contábil de caixa, no período de janeiro a dezembro, a 
receita acumulada foi da ordem de R$ 268 milhões, conforme demonstrado na tabela a seguir: 

Tabela 12 
Receita acumulada - Fonte: SAEB/CCCV 

2017 Fluxo Mensal Fluxo Atrasado Compensação 
Inversa Total 

Janeiro 16.645.796,89 3.713.405,96 518.909,39 19.783.804,92 

Fevereiro 17.805.354,19 2.774.685,98 212.479,80 20.367.560,37 

Março 17.881.576,75 4.349.846,67 271.368,65 21.960.054,77 

Abril 17.957.272,42 3.927.835,64 375.608,36 21.342.340,19 

Maio 18.016.093,00 3.563.516,85 522.857,02 21.056.752,83 

Junho 18.074.468,14 3.686.497,22 393.510,75 21.318.480,81 

Julho 18.126.790,43 2.953.082,37 325.342,40 19.219.119,23 

Agosto 18.216.829,53 4.638.462,31 113.369,59 22.704.925,71 

Setembro 18.306.124,64 4.793.445,99 197.386,29 22.213.515,18 

Outubro 18.364.938,83 2.963.601,10 181.582,07 21.120.550,96 

Novembro 18.380.481,89 1.131.074,02 85.696,51 18.963.559,17 

Dezembro 36.958.458,88 5.734.777,49 188.403,95 38.306.541,31 

Total 2017 234.734.185,59 44.230.231,60 3.386.514,78 268.357.205,45 
*Valor pago pelo Estado da Bahia via GPS; 

**Valor pago em Dez/2017 (atualizado monetariamente). 
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Esse valor representa a melhor marca alcançada desde o início dos trabalhos da compensação 
previdenciária, não obstante ter sido pago (compensado) a título de compensação inversa o montante 
aproximado de 4 milhões de reais.  
 
Sobre a denominada compensação inversa, é importante esclarecer que, a partir do mês de julho/2015, 
se estabeleceu a reciprocidade na análise dos requerimentos de compensação previdenciária, e, desde 

então, os regimes próprios de previdência se obrigam a analisar na mesma proporção que o regime 
geral os requerimentos de compensação, sob pena de suspensão de repasse dos recursos 
arrecadados.  
 

Com a regra da proporcionalidade, iniciou-se o processo regular de compensação de recursos entre o 

Estado da Bahia, como regime de origem, para o RGPS/INSS, como regime instituidor do benefício. 
 
Assim, no ano de 2017, o Estado da Bahia pagou, na forma de ajuste mensal em favor do credor, ao 
Regime Geral de Previdência Social – RGPS/INSS o valor de R$ 3.386.514,783 como se verifica na 
tabela abaixo:  

Tabela 13 
Ajuste mensal 

 
Fonte: SAEB/CCCV 
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Concluímos, pois, que as novas sistemáticas adotadas, principalmente a partir do segundo semestre de 
2015, visando à agilização dos trabalhos, à otimização dos recursos, ao acesso à informação, à 

capacitação de pessoal, à sistematização dos procedimentos, ao redesenho dos processos e à 
ampliação das parcerias firmadas com os Órgãos do Estado e com o próprio INSS, foram profícuas e 
auxiliaram no alcance do resultado obtido. 
 
É importante mencionar que a receita proveniente da Compensação Previdenciária contribui para o 
equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência do Estado, pois possibilita a redução do 
aporte de receita do Tesouro Estadual, contribuindo para a observância das exigências da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
 
5. RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE SERVIDORES CEDIDOS 
 
A Secretaria de Administração do Estado da Bahia, a partir do Decreto n° 15.996 de 12/03/2015, 
promoveu a criação da Coordenação de Compensação de Créditos e Valores, com a finalidade de 
planejar, organizar, orientar e executar atividades relativas às compensações financeiras entre os 
regimes de previdência, bem como as relativas à restituição ao erário de remuneração de servidor 
público do Poder Executivo colocado à disposição de outros órgãos e entidades públicas do Estado da 
Bahia. 

A partir de então, inicia-se o procedimento de acompanhamento e controle das restituições ao erário de 
remuneração de servidor público do Poder Executivo colocado à disposição de outros órgãos e 
entidades públicas do Estado da Bahia, quando o órgão cessionário não realiza o ressarcimento das 
despesas com pessoal no período legalmente determinado.  

 
6. AÇÕES DE CONTROLE SOBRE OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 
 
As ações de controle e acompanhamento das informações registradas na Previdência Estadual vêm 
sendo aperfeiçoadas constantemente, com o objetivo de preservar os recursos dos fundos, Funprev e 
Baprev, assim como gerenciar os benefícios concedidos.  
 
A Suprev incorporou novos instrumentos de controle visando identificar irregularidades, firmando 
parceria com o Tribunal de Contas do Estado (TCE) e com o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) 
para utilização, respectivamente, dos sistemas Mirante (Sistema de Observação de Contas Públicas) e 
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SIGA (Sistema Integrado de Gestão de Auditoria), além do cruzamento de dados com o INSS sobre os 
benefícios concedidos por invalidez a aposentados e pensionistas. 

 
As atividades de controle interno são responsáveis por 21.729 benefícios irregulares retirados da folha 
de pagamento da previdência e pela retenção de R$ 387,5 milhões, em valores acumulados até 
dezembro/2017. 
 
Os quatro eixos fundamentais das atividades do controle interno são: o recadastramento de 
pensionistas e aposentados, o comunicado de falecimento, as restituições ao fundo previdenciário e a 
auditoria da folha de pagamento. Ações que, em seguida, serão particularizadas.   
 
6.1. Recadastramento de aposentados e pensionistas 
 
O Recadastramento é anual e obrigatório a todos os beneficiários do RPPS/BA visando à preservação 
dos Fundos - Funprev e Baprev – por meio da identificação de óbitos ou outras situações jurídicas que 
impeçam a continuidade do pagamento do benefício.  
 
Essa ação está regulamentada no Decreto nº 10.398/2007, por meio do qual se institui o programa de 
recadastramento dos servidores e empregados públicos dos órgãos da administração direta e indireta, 

das autarquias e fundações do Poder Executivo Estadual, dos inativos e dos pensionistas e também 
pela Instrução Normativa SAEB nº 006/2014, orientando os órgãos e entidades da Administração 
Pública do Poder Executivo Estadual quanto aos procedimentos exigidos para o recadastramento, e 
ainda, a Recomendação do Conselho Previdenciário (Conprev) nº 001/2013, disciplinando o 
recadastramento anual dos aposentados oriundos dos outros Poderes do Estado, do Ministério Público, 
da Defensoria Pública, dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios. O não atendimento à 
convocação implica a suspensão do pagamento do benefício. 
 
Informações referentes às campanhas de recadastramento como calendário, horário de funcionamento 
dos centros de atendimento previdenciário (Ceprev) estão disponíveis no sítio do Portal do Servidor. 
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Em 2017, foram convocados 101.610 beneficiários, com mais de 99 mil recadastramentos realizados 
(gráfico 12). 
 
Gráfico 12 
Recadastramento 

 
Fonte:SAEB/SUPREV/CCON 
 
 
Como resultado direto dessa ação, 157 benefícios estão suspensos, com os valores retidos até que o 
titular ou representante legal se recadastre (gráfico 13). 
 
Gráfico 13 
Benefícios suspensos 

 
    Fonte: SAEB/SUPREV/DIBEN/CCON 

 
6.2. Comunicado de falecimento 
 
Trata-se da atividade responsável pela coleta de informações acerca dos pensionistas e aposentados 
deste RPPS que vieram a óbito, para que possam ser devidamente excluídos do cadastro do SIRH, 
assim como valor devido Erário, decorrentes de pagamentos indevidos post mortem.  

 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Beneficiários recadastrados 7.499 11.346 23.409 44.886 62.576 74.976 89.878 92.705 94.016 96.526 97.883 99.196
Beneficiários que devem recadastrar-se até a 

etapa 12.821 12.821 25.682 80.513 80.513 80.513 94.893 95.451 100.610 100.610 100.610 100.610
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Tais ações são efetivadas por meio de mecanismos como, cruzamento mensal das bases de dados do 
Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRH) com o Sistema Informatizado de Óbitos (Sisobi); 

pesquisa em obituários, recepção de denúncias, informação de familiares, solicitações pensão 
previdenciária e de auxílio funeral e cruzamento de dados com cemitérios.  
 
Até o mês de dezembro, foram excluídos do sistema 260 benefícios de pensão que se encontravam 
suspensos por falta de recadastramento ou pelo cruzamento com o Sisobi, fato que gerou economia 
efetiva aos cofres previdenciários da ordem R$ 8,3 milhões. 
 
É importante ressaltar que, com as ações de recadastramento e a rotina do Sisobi - forma automática 
de cruzamento de dados com o sistema estadual de gestão dos benefícios –, permanecem, até 
dezembro de 2017, um total de 664 benefícios suspensos, resultando numa retenção de recursos da 
ordem de R$ 21,5 milhões em valores acumulados desde 2007.  
 
A Secretaria da Administração, por intermédio da Suprev, firmou parceria com a Corregedoria Geral de 
Justiça (CGJ/BA) para que o Controle passe a emitir certidões de óbito diretamente do sítio do TJBA, 
tornando mais célere a obtenção de tais documentos e consequentemente melhorando a eficiência no 
resgate de valores junto às instituições bancárias pagadoras. 
 

Uma parcela importante dos valores creditados indevidamente após óbito é ressarcida ao Erário, por 
meio da solicitação de resgate de valores perante a instituição bancária por meio das quais os 
aposentados ou pensionistas falecidos recebiam seus vencimentos. Vale ressaltar que já foram 
recuperados valores no montante de R$ 9,3 milhões. 

 
6.3. Restituição ao Fundo Previdenciário 
 
Medidas administrativas destinadas a resgatar valores nos casos de: 

 Óbito de beneficiário (aposentados e/ou pensionistas): por motivos alheios ao interesse público, o 
benefício é creditado indevidamente em sua integralidade; 

 Afastamento compulsório do serviço público: diferença apurada no período compreendido 
entre o afastamento compulsório do serviço público (emissão do laudo médico pericial ou 
aniversário de 70 anos de idade) e a efetiva publicação do ato aposentador na imprensa oficial; 
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 Pagamentos irregulares: por meio da auditoria de folha de pagamento, são detectados 

pagamentos indevidos (duplicidade, perda da condição de dependente ou pagamentos retroativos 
de benefícios em decorrência de concessão de novas pensões no mesmo grupo).  

 
A adoção dos procedimentos acima mencionados resultou na formalização de 321 acordos, totalizando 
um total negociado de R$ 1.577.397,00. Vale salientar que, deste total R$ 969.927,31 mil, já foram 
revertidos em favor do Erário. 
 
6.4. Auditoria interna sobre a folha de pagamento 
 

A auditoria interna tem duas frentes de trabalho bem distintas, quais sejam: 

 a primeira é o cruzamento de dados contínuo sobre a folha de pagamentos utilizando os 

sistemas Mirante do TCE/BA, SIGA do TCM, com o INSS e no próprio Sistema Integrado de 
Recursos Humanos (SIRH) para verificar se há ocorrência de pagamentos de alguma 
vantagem incompatível, de benefícios acima do teto constitucional sem o devido estorno, 
parametrização do SIRH no cálculo de gratificações, dentre outras; 

 a outra é a reavaliação de benefícios concedidos no passado para verificar se as condições 

que ensejaram o deferimento permanecem válidas. Foram excluídos, de dezembro de 2008 até 
dezembro de 2017, 316 beneficiários, sendo que, dessas exclusões, 123 (cento e vinte e três) 
não implicaram economia de valores, pois a cota-parte dos benefícios foi redistribuída para os 
demais dependentes dos respectivos ex-segurados falecidos, trazendo, contudo, repercussões 
positivas sob o aspecto do cálculo atuarial. 
 
 
Tabela 14 
Ações de Auditoria da Superintendência de Previdência - 2017 

Ação Correções Valor 
Reavaliação sobre vantagens do contracheque 12.158 1.230.429,17 
Reavaliação sobre os benefícios concedidos 343 501.315,36 
Total 12.501 1.731.744,53 

 Fonte: SAEB/SUPREV/CCON 
 
7. EXPANSÃO DA COBERTURA PREVIDENCIÁRIA - ATENDIMENTO 

 
Desde a sua criação, em 2008, a Suprev ampliou a sua rede de atendimento em 300%, fazendo com 
que a cobertura previdenciária do Estado ampliasse consideravelmente o número total de beneficiários 
no território baiano. 
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Os postos Ceprev, espraiados pelo território baiano nas unidades do SAC e do Ponto Cidadão, são o 

elo físico entre os segurados e órgão único do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos 
do Estado da Bahia (RPPS/BA). 
 
Mantendo a política de expansão da rede de atendimento previdenciário, visando aproximar cada vez 
mais a Previdência Estadual dos seus mais de 124 mil beneficiários, em 2017 foram inauguradas, na 
capital baiana, (01) uma nova unidade, e, no interior do Estado, (07) sete novas unidades 
desconcentradas de atendimento, totalizando 64 postos Ceprev, onde os aposentados e pensionistas 
tem à disposição uma gama diversificada de serviços previdenciários. 
 

Tabela 15 
Inauguração das unidades Ceprev, por ano – 2017 
 
 

ANO UNIDADES QTDE 
2000 Salvador (Shopping Barra, Comércio, Alagoinhas e Feira de Santana I) 4 
2001 Ilhéus 1 
2003 Santo Antônio de Jesus 1 
2004 Jequié 1 
2006 Jacobina, Senhor do Bonfim, Juazeiro, Barreiras, Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas 6 
2007 Camaçari 1 
2008 Itabuna e Cajazeiras (SSA) 2 
2009 Salvador (Pau da Lima e Pernambués) e Candeias 3 

2010 Central, Brumado, Pres. Tancredo Neves, Inhambupe, Cruz das Almas, Mucugê, Coaraci, 
Maracás, Curaçá, Serrinha, Camamu, Irecê e Shopping Paralela (SSA). 13 

2011 Santa Maria da Vitória, Itaberaba e Olindina 3 
2012 Luiz Eduardo Magalhães, Porto Seguro, Feira de Santana Centro II e Lauro de Freitas 4 
2013 Guarajuba (Camaçari), Salvador Shopping e SAC Servidor (SSA) 3 

2014 Paulo Afonso, Ipirá, Eunápolis, Valença, Vitória da Conquista II, Camacan e  
Shopping Bela Vista (SSA) 7 

2015 Rio Real, Caetité e Cicero Dantas 3 

2016 Bom Jesus da Lapa, Guanambi, Periperi, Ribeira do Pombal e Euclides da Cunha, Barra da 
Estiva e Xique-Xique. 05 

2017 Cocos, Jeremoabo, Ipiaú, Itapetinga 04 
2018 Liberdade 01 
Total 64 

Fonte: SAEB/SUPREV/CCON 
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Até dezembro de 2017, foram registrados 242.418 atendimentos em toda a rede, capital e interior 
(gráfico 14). 

 
Gráfico 14 
Atendimentos presenciais 

.  
 
Além dos postos, conta o beneficiário com o serviço de Call Center, que pode ser utilizado pelo 
segurado residente em qualquer localização do território baiano. Por meio desse canal, foram 
realizados em 2017 mais de 63 mil atendimentos, como se evidencia no gráfico abaixo. 
 
 
Gráfico 15 
Atendimento call center 

 
Fonte:SAEB/SUPREV/CCON 
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8. BALCÃO PREVIDENCIÁRIO 
 
O Balcão Previdenciário constitui-se em mais uma iniciativa da Secretaria da Administração, por meio 
da Superintendência de Previdência, que visa aproximar dos servidores públicos os serviços prestados 
pela Previdência Estadual, enfatizando as medidas que podem ser adotadas já na atividade para 
garantir e/ou acelerar a concessão de benefícios futuros. Em 2017, não houve edição deste programa. 

 
9. PREPARE-SE 
 
Inspirado no Estatuto do Idoso e na Política de Valorização do Servidor Público, o Programa de 
Preparação do Servidor para a Aposentadoria (Prepare-se) propicia ao servidor público que prestou 
anos de serviço uma possibilidade concreta de reflexão e de planejamento de um novo projeto de vida 
pós-carreira, através de parcerias com instituições públicas e privadas, envolvendo especialistas e 
profissionais de diversas áreas tangentes ao tema da aposentadoria. 
 
O ‘Prepare-se’ agregou os serviços do Balcão Previdenciário, o que otimizou a oferta de serviços 
prestados no evento, com uma gama ainda maior de informações e orientações aos servidores 

 
Após o lançamento do programa em 2008, foram realizadas 21 edições do programa, conforme quadro 
a seguir, no qual estão apresentados o quantitativo de participantes e a nota média (entre 0 e 5), 
resultante da avaliação desses. 
 
Em 2017, ocorreu uma edição em Santo Antonio de Jesus. 
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Tabela 16  
Edições programa 

 

.Fonte: SUPREV 
10. DIA A DIA DA PREVIDÊNCIA 

 
A fim de dar continuidade à disseminação e fortalecimento da cultura previdenciária no Estado da 
Bahia, a Suprev criou o Dia a Dia da Previdência, por meio do qual servidores que atuam nas unidades 
de recursos humanos dos diversos órgãos do Estado, incluindo os da administração direta, indireta e 
outros Poderes, são capacitados e instrumentalizados nos diversos temas voltados para os interesses 
da gestão previdenciária da Bahia. 
 
Desde 2008 até 31 de dezembro de 2016, a Previdência do Estado realizou 29 encontros com 2.077 
representantes das unidades de RH do Governo da Bahia. Em 2017 não houve edição do programa.  
 

 

EDIÇÃO LOCAL DE REALIZAÇÃO TOTAL DE 
PARTICIPANTES 

NOTA MÉDIA DO 
EVENTO (1 A 5) 

1ª FLEM - Salvador 140 4,78 
2ª UESC - Ilhéus 104 4,82 
3ª FLEM - Salvador 194 4,75 
4ª ALBA - Salvador 25 4,7 
5ª UESB – Vitória da Conquista 123 4,85 
6ª FLEM - Salvador  120 4,87 
7ª UNEB - Juazeiro 100 4,81 
8ª UEFS – Feira de Santana 123 4,69 
9ª FLEM - Salvador 98 4,75 
10ª Colégio Modelo – Porto Seguro 104 4,6 
11ª CETEP - Barreiras 106 4,6 
12ª FLEM- Salvador 424 4,62 
13ª UESB - Jequié 139 4,56 
14ª FLEM - Salvador 362 4,43 
15ª UNEB – Paulo Afonso 123 4,66 
16ª FLEM - Salvador 496 4,50 
17ª Colégio Modelo – Irecê 123 4,76 
18ª Prepare-se do Legislativo (ALBA) 19 5,00 
19ª Salvador/ TJ 411 4,71 
20ª UNEB - Guanambi 82 4,82 
21ª Salvador /Alba 498 4,51 
22ª Santo Antônio de Jesus 84 4,88 
TOTAL: 4006 4,71 
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11. PROJETO IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DE GOVERNANÇA 
 
A partir de maio de 2017, a Suprev passou por mudanças inflexivas no que diz respeito à sua gestão 
organizacional. Destaque-se o projeto de migração da folha dos outros poderes, com o qual se objetiva 
transferir para a Superintendência o processamento da folha dos inativos dos outros poderes e órgãos 
autônomos. Como resultado direto, em quatro meses de execução as folhas da ALBA - Assembleia 
Legislativa e do TCE- Tribunal de Contas do Estado da Bahia passaram a ser processadas e geridas 
pelo órgão único de previdência do Estado; além da folha do TCM - Tribunal de Contas dos Municípios, 
projeto piloto cuja migração já tinha ocorrido.  
 
Quanto às Folhas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) e do Ministério Público do Estado 
da Bahia (MPBA), estão com as suas migrações temporariamente suspensas por conta de ações 
judiciais impetradas pela Associação dos Magistrados da Bahia (AMAB) e Associação do Ministério 
Público da Bahia (AMPB) – documentos anexos. 
 
Aproveitando-se a estrutura criada para gerir esses projetos, foi organizada uma unidade interna para 
cuidar daquilo que é conhecido como processos de gestão, surgindo a Assessoria de Gestão, 
composta por cinco servidores, sendo 2 EPPGG, 1 Analista Técnico e 2 REDA Nível Superior, e a ela 
foi incumbida a função de disponibilizar todos os subsídios para melhor dirigir a Suprev.  

 
E, além do projeto migração, a Assessoria de Gestão é responsável por elaborar e implementar o novo 
modelo de governança da Suprev, que tem as seguintes etapas: 
 

 Desenho das atuais rotinas: utilizando-se o método Gestão de Processos de Negócios: foram 
desenhadas todas as rotinas atuais da Superintendência na execução dos seus processos 
finalísticos; 

 Melhoria das rotinas: conhecido como TO BE, todas as rotinas da Suprev passaram por uma 

revisão, visando torná-las mais eficientes, eficazes; 

 Elaboração dos padrões: algumas atividades da nossa rotina, por terem alto impacto no 
desempenho do processo (atividades críticas), precisam ser mais bem minuciadas, descritas. 
Por essa razão, foram elaborados chamados procedimentos operacionais padrão (POP); 
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 Definição de indicadores: em um modelo de governança que se almeja ser efetivo, não se 

pode prescindir da definição de medidas por meio das quais se possa aferir o desempenho dos 
principais resultados esperados. Com esse intuito, foram definidos indicadores para os 
processos previdenciários, com metas, responsáveis e todos os demais elementos para cada 
um deles.  

 Dimensionamento da força de trabalho: outro ponto que mereceu a atenção durante a 

implementação do projeto modelo de governança que disse respeito ao dimensionamento da 
força de trabalho para os processos finalísticos da Suprev. Com as metas definidas para os 
indicadores escolhidos para acompanhar nosso desempenho, a intenção é estimar – quali e 
quantitativamente – a força de trabalho necessária. Essa ação nos dará subsídio à definição 
das necessidades de pessoal, até no que diz respeito à criação de uma carreira própria para o 
negócio previdência estadual.  

 Definição do modelo de governança: com o objeto da governança definido – os processos -, a 
Suprev se debruçou para definir quais seriam os ritos, padrões e eventos com os quais ela 

será governada. Com base nessas definições, é possível identificar o fluxo necessário de 
informação para tomada de decisão.  

 Implementação do modelo de governança: modelo definido, partimos para a sua 
implementação, tentando-se identificar possíveis ajustes que se fizeram necessários a torná-lo 
mais eficiente e efetivo, com a inclusão de seus produtos na rotina da Superintendência. 

 
12. CONCLUSÃO 

Este é o relatório de prestação de contas da Superintendência de Previdência – Suprev, referente ao 
exercício de 2017, que ora submetemos a apreciação e deliberação desse Conselho Previdenciário do 
Estado da Bahia – Conprev. 


