
 

 

 

  

VOTO RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE 
CONTAS 2017 – RPPS/BA 

CONSELHEIRO SERVIDORES ATIVOS SERGIO P. 

FURQUIM DE ALMEIDA – REPRESENTANTE IAF 

Este voto visa o aperfeiçoamento do relatório de prestação de 
contas do RPPS/Ba 2017, bem como iniciar discussão sobre 
medidas paro fortalecer o sistema previdenciário estadual. 
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1. Introdução 
 

Primeiramente gostaria de destacar o trabalho da 

Superintendência de Previdência do Estado da Bahia 

pelo relatório de prestação de contas referente ao 

exercício de 2017. 

 

Estamos iniciando o mandato no Conselho do 

CONPREV, tendo já constatado o profissionalismo e 

presteza da SUPREV na resposta aos meus 

questionamentos e solicitações, especiais 

agradecimentos a Dr. Rodrigo Pimentel e a Luciana 

Correa. 

 

Vamos apresentar de forma resumida nossas 

considerações a respeito do referido relatório, sempre no 

sentido de aperfeiçoamento do sistema previdenciário 

estadual na sua árdua e importante missão. 

 

2. Análise do Relatório - Destaque 
 

Nos chamou atenção primeiramente foi que o relatório 

é estruturado na concepção atuarial dos dois fundos 

(FUNPREV e BAPREV), este fato nunca guardou realidade 
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com relação ao FUNPREV e a partir dos saques judiciais 

iniciados em dez 2016 também não é mais realidade 

quanto ao BAPREV.     

 

2.1 FUNPREV – Breve relato. 
 

Na Bahia, partir de 1998 passou a existir o 

FUNPREV para ser o responsável pelo pagamento 

das aposentadorias. 

 

O FUNPREV - Fundo de Custeio da Previdência 

Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia, 

criado pela Lei n.° 7.249/98, que substituiu o antigo 

IAPSEB - Instituto de Assistência e Previdência do 

Servidor do Estado da Bahia, criado pela Lei n." 

2.321/1966, que por sua vez substituiu o Montepio 

do Estado, criado pela lei n.° 116/1895. Todos estes 

orgãos estão, ou estiveram, sob a gestão do Estado 

que é também o empregador.   

 

Saliente-se que o Montepio e o IAPSEB nunca foram 

responsáveis pelo pagamento de aposentadorias. A 

eles cabia o pagamento de pensões. pecúlio, 

auxilio funeral, auxilio reclusão, assistência médico-

hospitalar, etc. (Lei n.373/1975 art.2° e Lei n. 

6.915/1995 § 2° do art. 11). Competia ao Estado 
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da Bahia, por seus Poderes, por suas Autarquias e 

Fundações Públicas a satisfação dos benefícios de 

aposentadoria. (Lei n." 6.915 / 1995 art.11 §.10). 

Inclusive o pagamento dos inativos era processado 

e pago junto com os ativos nas suas respectivas 

unidades orçamentárias. 

 

Podemos afirmar que a aposentadoria dos 

servidores públicos era entendida como despesa 

diferida.  

 

O Estado tinha uma despesa menor com os 

servidores ativos porque assumia também a 

responsabilidade de no futuro, pagar as 

aposentadorias, senão vejamos: A Lei n," 7.249, de 

07 de janeiro de 1998, que criou o FUNPREV, 

estabelecia em seu artigo 41 que o fundo seria 

responsável pelos pagamentos das despesas 

decorrentes dos benefícios previdenciários 

concedidos após 90 dias de sua criação (ou seja, o 

FUNPREV seria responsável pelo pagamento dos 

novos benefícios) e a partir de 1999 seriam 

incorporados ao fundo, a cada ano, 5% (cinco por 

cento) dos antigos benefícios. Somente depois de 

decorridos 20 anos de sua criação, portanto, em 

2018, o FUNPREV seria responsável pelo 
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pagamento total dos benefícios previdenciários do 

Estado. Vide abaixo, Demonstrativo Despesa por 

Órgão do Balanço do Estado 1998: 

 

 
 

Como aporte inicial ao fundo o Estado alocou R$ 

400 milhões (Lei n." 7.249/1998 art. 45). Não há 

evidências, ou pelo menos não conhecemos cálculo 

atuarial que assegure que esse modelo resultaria 

em um fundo equilibrado e autossustentável após 

receber o ônus da massa de  

aposentados do Estado, contudo, havia pelo menos 

um período de capitalização em que as receitas 

auferidas pelo fundo seriam maiores que as 

despesas sob sua responsabilidade, o que 

permitiria a acumulação de alguma reserva.  
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Vale salientar que com a criação do FUNPREV a 

contribuição dos funcionários públicos baianos 

para a previdência social foi sendo aumentada 

gradativamente até atingir, a partir de 2004, 12% 

sobre a totalidade da remuneração.  

 

Esse sistema teve vida curta, posto que em junho de 

1999, portanto a menos de um ano e meio da 

criação do FUNPREV foi promulgada a lei n." 

7.483/99, que acabou com qualquer pretensão 

atuarial do fundo já que autorizou que fosse 

transferido para o FUNPREV a totalidade dos 

valores relativos às despesas com as 

aposentadorias, o que pela legislação' anterior' 

somente ocorreria em vinte anos. 

 

Constatamos que a característica atuarial do 

FUNPREV nunca se materializou e as boas intenções 

foram sepultadas na primeira dificuldade de caixa. 

 

2.2 BAPREV – Breve relato 

 
Através da Lei n." 10.955, de 21 de dezembro de 2007, 

com o objetivo de separar as bases, como se diz no 

jargão previdenciário, foi criado o BAPREV - Fundo 

Previdenciário dos Servidores Públicos do Estado da 
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Bahia para o qual passariam a contribuir os novos 

servidores públicos.  

 

Teríamos então duas bases: os servidores antigos como 

contribuintes e beneficiários futuros do FUNPREV, que 

pelos motivos anteriormente descritos precisa de aportes 

do Tesouro para cobrir os pagamentos dos benefícios de 

aposentadorias e o BAPREV que receberia contribuição 

dos novos servidores, que salvo algumas pensões por 

morte prematura de algum novo servidor, deveria se 

capitalizar ao longo do tempo.   

 

Essa mesma lei, com o intuito de amenizar, em longo 

prazo, o déficit atuarial do FUNPREV, atribuiu a este, 

receitas capitalizáveis (lei n." 10.955/ 2007, art. 70 § 10) 

que somente poderiam ser utilizadas para o pagamento 

de aposentadorias quando fosse atingido o equilíbrio 

financeiro e atuarial do fundo, ou mediante prévia e 

expressa autorização do Conselho Previdenciário do 

Estado, depois de decorridos 10 (dez) anos de vigência 

da lei. 

 

Pouco mais de três anos depois, através da Lei n. 12.204, 

de 18 de março de 2011 (art. 20) foi autorizado a 

utilização da reserva já constituída e das receitas futuras 
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que viessem a ser arrecadadas até 31 de dezembro de 

2014 para o pagamento de benefícios previdenciários. 

 

O objetivo é óbvio, reduzir os aportes do Tesouro para o 

pagamento das aposentadorias. 

 

Em 2012 a lei 12.597/12, reduziu a contribuição 

patronal do BAPREV, praticada a partir de 2013 para 

15%, tida como suficiente. 

  

Fatos como esse (Lei n. 12.204/2011) ou como o 

anteriormente citado (Lei n. 7.483/1999) que 

objetivaram, unicamente, a utilização de reservas, que 

mal começavam a se formar, para cobertura de despesas 

correntes, logo, para alívio do fluxo de caixa presente, 

sem qualquer compromisso com o longo prazo, 

evidenciam a dificuldade dos fundos de previdência 

estaduais ou municipais se tornarem equilibrados 

enquanto sua gestão estiver nas mãos dos próprios 

estados ou municípios. 

 

Em 2016, e principalmente 2017, por decisão judicial, o 

BAPREV teve sua capacidade atuarial esgotada em 

setembro de 2017, se transformando em um fundo de 

despesa diferida como o FUNPREV. 
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Com relação ao BAPREV constatamos que o fato 

relevante acontecido em 2017, ou seja, a perda por 

completo da capacidade atuarial do referido Fundo, não 

foi devidamente destacada neste relatório de prestação 

de contas, bem como as consequências legais desta 

perda e das medidas necessárias para sua recuperação. 

 

3. Conclusão para o voto 
 

Com base na análise do Relatório de Prestação de 

Contas 2017 - RPPS/Ba, sou favorável à aprovação do 

mesmo com ressalva e recomendações. 

 

1. Ressalva BAPREV; 
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1.1  Considerando que devido aos saques 

determinados pela Justiça a capacidade atuarial 

do fundo foi esgotada em setembro de 2017; 

 
 

1.2 Com base no princípio da relevância financeira, é 

necessário o devido destaque dos saques no BAPREV, 

autorizados pela justiça e suas consequências, 

principalmente para seus beneficiários; 

 

1.3 A constatação do ETTA – Escritório Técnico de 

Assessoria Atuarial da necessidade de Provisão 

Matemática de mais de 2 bilhões em 31/12/2017 

para o BAPREV manter sua saúde atuarial; 

 

1.4 Necessidade de esclarecimento das consequências 

das notificações MF n.19425/2016, MF n. 

21.430/2017, MF 48.031/2017 e a regularidade do 

Estado da Bahia no Extrato Previdenciário do Regime 

Próprio junto ao Ministério da Fazenda, bem como a 

situação atual do CRP do Estado da Bahia;  

 

1.5 A deficiência do relatório em não dar o destaque 

indispensável aos acontecimentos relativos ao BAPREV 
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e suas consequências, bem como avaliar os 

acontecimentos relativos ao processo judicial que 

transfere os recursos, apontar alternativas para a 

recomposição do Fundo no patamar indispensável a 

saúde atuarial, ou até a sua incorporação em último 

caso ao FUNPREV já que ambos perderam 

completamente sua capacidade atuarial e são hoje 

fundos de despesa diferida. 

 

Reitero a necessidade de um exame mais 

circunstanciado dos fatos, suas consequências para o 

Fundo, para os servidores a ele vinculados e 

principalmente medidas corretivas necessárias para a 

recuperação dos valores retirados, por isto a ressalva; 

 

2.0  Recomendações para melhoria 

do Relatório 
 

2.1 Aposentadorias, reservas remuneradas e 

reformas – Necessidade de apresentar quadro com a 

série histórica do volume de saída do sistema 

previdenciário estadual e qual será também o volume 

estimado de saída do Regime Próprio nos períodos 

subsequentes; 
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2.2 Necessidade de apresentação do perfil de gastos 

previdenciários ao longo dos anos dos dois fundos; 

  

2.3 Aposentados por Poder/Órgão – Seria 

necessário o detalhamento por Órgão das 

Aposentadorias do Poder Executivo, Legislativo e 

Judiciário;  

 

2.4 Pensões - Seria necessária a individualização por 

Órgão das Pensões dos diversos poderes do Poder 

Executivo;  

 

2.5 Evolução do Déficit FUNPREV – O quadro 

evolução do déficit previdenciário aparentemente não 

contemplou os aportes do BAPREV nos exercícios de 

2016 nem 2017, seria necessário apresentar quadro 

complementar demonstrando os referidos efeitos no 

aporte, faz-se necessário também a apresentação do 

referido relatório em valores atualizados para ter uma 

completa dimensão do problema; 

 

2.6 Necessidade de apresentação comparativa dos 

aportes adicionais do Estado da Bahia com a RCL 

(Receita Corrente Líquida Estadual), série histórica e 

perfil futuro; 

 

2.7 O relatório não apresentou como foi registrada 

a contabilização dos recursos retirados do BAPREV para 

o FUNPREV, será necessário fazer esta menção; 



 

Pá giná 12 

 

2.8 Apresentar no referido relatório a situação do 

saldo acumulado do BAPREV caso os saques não 

tivessem sido efetuados, valores corrigidos pelos índices 

que teriam sido aplicados; 

 

2.9 Estratégias para aprimoramento do Sistema – 

Além das apresentadas não podemos tratar Fundos que 

perderam por completo sua capacidade atuarial como 

se fossem. Atualmente ambos são Fundos de despesa 

diferida o que impõe estratégias mais abrangentes de 

gerenciamento dos desequilíbrios orçamentários, tendo 

o relatório de levar em conta a verdadeira natureza dos 

fundos. 

 

2.10 Faltou quadro do contingente total de servidores 

ativos, inativos e pensionistas - este fato é relevante 

quando tratamos de fundos que são fundos de despesa 

diferida e não mais atuariais; 

 

Salvador, 19 de março de 2017 

Atenciosamente 

 

Sergio Pitangueiras Furquim de Almeida 

Conselheiro CONPREV 

 


