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PAGAMENTO DOS SEGURADOS DO ISSM SERÁ FEITO PELO ITAÚ A PARTIR DE JANEIRO
A partir de janeiro de 2022, aposentados, pensionistas e
servidores do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal
(ISSM) receberão seus pagamentos através do Banco Itaú,
instituição vencedora do processo licitatório para
processamento da folha de pagamento da Administração
Direta e Indireta de Camaçari pelos próximos 60 meses.
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A meta é que o processo de abertura das contas seja
finalizado até o final de novembro. Os segurados que não
abrirem ou não vincularem as contas nos prazos a serem
estipulados ficarão impossibilitados de receber o benefício
previdenciário ou salário até que regularizem a situação.

A conta-salário e/ou conta-corrente pode ser aberta em qualquer agência do Itaú do Brasil, mediante
apresentação de documento oficial com foto, comprovante de residência e contracheque recente. Os aposentados
e pensionistas do ISSM contam também com um Ponto de Atendimento da instituição bancária em frente ao
Instituto para esclarecimento de dúvidas e abertura de conta-corrente, com funcionamento de segunda a sextafeira, das 8h às 16h.
Os segurados que já possuem conta-corrente no Itaú não precisam abrir nova conta e devem apenas realizar a
autorização para o recebimento de salário ou benefício previdenciário na referida conta e vincular ao CNPJ do
ISSM (34.327.635/0001-10). A vinculação pode ser feita por meio do aplicativo do Itaú no celular, do site do Itaú
ou nos Caixas Eletrônicos da instituição. Caso o segurado tenha dificuldades, poderá buscar o Posto de
Atendimento instalado no ISSM ou qualquer agência do banco.
Tanto os segurados que abriram novas contas quanto aqueles que já possuem conta ativa no banco não precisam
informar o número da conta ao ISSM. A instituição bancária será responsável pelo envio das informações ao
Instituto.
Os segurados que desejam receber o pagamento em outra instituição bancária também devem ter conta-salário
ou corrente no Itaú e poderão solicitar a portabilidade bancária na instituição de sua preferência.

RECADASTRAMENTO PARA NASCIDOS EM MAIO E NOVEMBRO

APENAS COM AGENDAMENTO PRÉVIO

:
Quando

novembro e dezembro de 2021

ento:
Agendam

e-mail: recadastramento.issm@gmail.com
ou telefone: (71) 3621-6892

tos
Documen:
Originais

Onde:
Maiores de 80
anos, menores de
18 anos e
incapazes.

pessoas com
impossibilidade
de locomoção
comprovada por
laudo médico.

(mesmo que receba
em outro banco)

Demais
segurados.

RG, CPF e comprovante de residência atualizado no máximo até 3 meses.
Se houver dependentes: certidão de casamento, certidão de nascimento, RG e CPF
de cada um dos dependentes.

GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ISSM É RECONHECIDA COM PRÊMIOS NACIONAIS
O mês de outubro de 2021 foi marcado pelo
reconhecimento do ISSM em dois prêmios
nacionais.
No
Prêmio
Destaque
de
Responsabilidade Previdenciária 2021, o ISSM
foi o segundo melhor colocado, na categoria dos
Institutos de Previdência municipais que
possuem de 2.001 até 6 mil segurados ativos.
Já no 12º Prêmio Aneprem de Boas Práticas de
Gestão Previdenciária, considerado o “Oscar da
Previdência”, o ISSM foi classificado em 4º lugar
entre os Regimes de grande porte, na
modalidade Governança, e em 6º lugar na
modalidade
Inovação,
categoria
Gestão
Previdenciária.
A Cerimônia de Premiação do Prêmio Destaque de Responsabilidade Previdenciária acontecerá no dia 11 de
novembro, em Goiânia-GO, durante o 54º Congresso Nacional da Abipem.
Já os vencedores do 12º Prêmio Aneprem de Boas Práticas de Gestão Previdenciária serão reconhecidos no dia
22 de novembro, durante a programação do 20º Congresso Nacional de Previdência da Aneprem, em Porto de
Galinhas-PE.
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Público-alvo: Servidores ativos da Prefeitura, Câmara e
Autarquias de Camaçari, aposentados e pensionistas.
INSCRIÇÕES NO SITE DO ISSM | COM CERTIFICADO
Gravações no Youtube:

Inscreva-se:

16/09 – Como organizar minhas
despesas e receitas?

25/11
É hora de Investir!

07/10 – O valor do dinheiro
04/11 – Estou endividado. E agora?

16/12
E o meu futuro?
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2021
Calendário de
pagamentos
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Celular/WhatsApp:
71 98194-0262
Email:
atendimento.issm@gmail.com

O MELHOR CUIDADO É A PREVENÇÃO
Mês de combate ao câncer de próstata
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Atendimento ISSM:
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www.issm.camacari.ba.gov.br
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@issm.camacari
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