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APRESENTAÇÃO

Buscando orientar e informar cada vez mais os

segurados do INSTITUTO DE SEGURIDADE DO

SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM confeccionamos

a terceira Cartilha Previdenciária.

De maneira objetiva, clara e sintética,

esta Cartilha Previdenciária mostra o

funcionamento do Regime Próprio de

Previdência Social ao qual você está

vinculado, bem como as regras que

estão vigentes para a concessão do

benefício de aposentadoria e de pensão

por morte a seus dependentes.

Esta cartilha caracteriza-se como

instrumento educativo e faz parte do

Programa de Educação Previdenciária

do ISSM.
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A PREVIDÊNCIA SOCIAL

O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

É uma forma de seguro coletivo de caráter

contributivo e de filiação obrigatória, em que

todos contribuem com uma parcela de seu

salário de acordo com critérios que preservem o

equilíbrio financeiro e atuarial.

Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) é um

sistema de previdência, estabelecido no âmbito de

cada ente federativo, que assegure, por lei, a todos os

servidores titulares de cargo efetivo, os benefícios de

aposentadoria e pensão por morte previstos no artigo

40 da Constituição Federal.
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O REGIME GERAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Gerido pelo Instituto Nacional de

Seguridade Social (INSS), uma

entidade pública e de filiação

obrigatória para os trabalhadores

regidos pela CLT.

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

O Regime de Previdência Complementar – RPC tem por finalidade proporcionar ao

trabalhador uma proteção previdenciária adicional àquela oferecida pelo Regime Geral

de Previdência Social – RGPS ou pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

Sendo a adesão dos servidores efetivos facultativa.

Entenda os principais conceitos:



O ISSM



O ISSM

O Instituto de Seguridade do

Servidor Municipal – ISSM,

criado pela Lei n° 287, de 22 de

dezembro de 1993, é uma

Autarquia com personalidade

jurídica de direito público

interno, dotado de autonomia

administrativa, financeira e

patrimônio próprio, com sede

e foro na cidade de Camaçari,

Município do Estado da Bahia.

CRIAÇÃO

O ISSM tem por finalidade promover a política de

seguridade social em benefício de seus segurados e

respectivos dependentes, competindo-lhe o

gerenciamento e a operacionalização do Regime

Próprio de Previdência Social do Município de

Camaçari, incluindo:

FINALIDADE

A arrecadação e a gestão de recursos 

financeiros e previdenciários;

A concessão, o pagamento e a manutenção 

dos benefícios previdenciários

A implementação de Programas de 

Educação Previdenciária

Outras atividades correlatas.
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NOSSA RAZÃO DE EXISTIR – NOSSA MISSÃO

Garantir a concessão e manutenção dos benefícios previdenciários aos seus 
segurados e dependentes através de um atendimento de excelência e gestão 

sustentável.

Ética

Garantir a publicidade de todos os atos praticados.Transparência

O QUE QUEREMOS – NOSSA VISÃO

Ser referência nas melhores práticas de gestão entre os regimes próprios de 
previdência social do nordeste.

O QUE É IMPORTANTE - NOSSOS VALORES

Sustentabilidade

Atendimento de 

Excelência

Eficiência

Pautar a conduta do servidor no âmbito institucional tendo como 
base o respeito à moralidade administrativa.

Assegurar a sustentabilidade econômica, ambiental e da gestão 
de pessoas.

Prestar atendimento com agilidade, humanização e uso da 
tecnologia, a fim de superar as expectativas dos segurados.

Analisar e conceder os benefícios previdenciários com celeridade 
e qualidade.

Planejamento 
Estratégico

Ciclo 
2020/2024

Nosso compromisso com o futuro

7Gestão Participativa
Estimular a participação e engajamento dos colaboradores e 

segurados nos projetos do instituto.



ESTRUTURA
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ESTRUTURA

DIRETORIA DA SUPERINTENDÊNCIA

Diretor Superintendente - Pedro Jorge Guimarães
Bacharel em Direito pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), pós-graduado em Direito 

Municipal pela UFBA e mestrando em Direito, Governança e Política Pública pela UNIFACS. 

É procurador do município de Camaçari desde 2014. Possui a Certificação de Gestores de 

Regime Próprio de Previdência Social – CGRPPS pela APIMEC (Associação dos Analistas e 

Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais)

Contatos: pedro.guimaraes@camacari.ba.gov.br | 71 3621- 6823

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Diretor: Ernâni Bernardino Alves de Sena
Graduado em Ciências Econômicas pela Unifacs e pós-graduado em Administração /

Gestão de Negócios, atua na Administração Pública desde 2005, quando ingressou na

Prefeitura Municipal de Camaçari, onde exerceu diversas funções como gerente

administrativo, assistente chefe, subsecretário de Desenvolvimento Social e assessor

especial do Executivo. Possui a Certificação de Investimentos CPA 10 da AMBIMA

(Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.

Contatos: ernani.sena@camacari.ba.gov.br | 71 3621- 6654

DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA

Diretora: Doranei Dantas Costa
Formada em Administração pelo Centro Universitário Unijorge e pós-graduanda 

em Regime Próprio de Previdência, Doranei atua na Administração Pública desde 

1986. Ingressou no ISSM em 2006, como assessora técnica, e em 2011 assumiu a 

Diretoria do ISSM.

Contatos: (71)3621-6658 9
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FUNCIONOGRAMA

Conselho 
Administrativo e 
Previdenciário

▪ Órgão de deliberação colegiada e de orientação superior que tem por
finalidade fixar as políticas, normas, e diretrizes gerais da administração
do ISSM.

Conselho Fiscal
▪ Órgão colegiado incumbido de fiscalizar a gestão do ISSM.

Comitê de 
Investimentos

▪ Órgão auxiliar no processo decisório quanto à execução da política de
Investimentos.

Diretoria 
Executiva

▪ Órgão de Direção Superior. Composta pela Diretoria de
Superintendência, Diretoria Administrativa e Financeira e Diretoria de
Previdência.

Redação: Lei Municipal nº 1.582 de 12 de junho de 2019.



FUNCIONOGRAMA

São atribuições principais de cada área do ISSM:
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Redação: Regimento Interno do ISSM, Portaria nº 102/2019, diário oficial nº 1295 de 18 de novembro

de 2019.

Diretoria da 
Superintendência

Assessoria 
Técnica

Assessoria 
Jurídica

Controladoria

Coordenação 
de 

Comunicação 
e Ouvidoria

▪ Responsável por uma gestão participativa, transparente, eficiente e eficaz
dos recursos financeiros e de pessoal do ISSM.

▪ No âmbito da Autarquia desempenha as atividades de
planejamento, programação, orçamento, acompanhamento e
modernização administrativa.

▪ Presta assistência jurídica e exerce a sua representação junto ao 
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal – ISSM.

▪ Realiza ações de controle e fiscalização dos recursos e bens 
públicos institucionais.

▪ Responsável por assegurar o relacionamento institucional, de 
forma ética, transparente e eficiente, ao público de interesse 
do ISSM.



FUNCIONOGRAMA

São atribuições principais de cada área do ISSM:
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Diretoria 
Administrativa 

e Financeira

Assessoria 
Técnica

Coordenação 
Financeira

Coordenação 
Administrativa

Coordenação 
de Pagamento 

de Pessoal

▪ Responsável pela gestão administrativa, financeira e contábil, objetivando o
equilíbrio financeiro e atuarial do Instituto, bem como o cumprimento das
obrigações legais e garantia dos pagamentos dos benefícios previdenciários.

▪ Assessoramento nos projetos, planos de ação e demandas que 
envolvam a Diretoria Administrativa-Financeira.

▪ Responsável pela captação e gestão financeira do Instituto.

▪ Responsável por garantir a estrutura de pessoal e recursos
necessários para o funcionamento eficiente do ISSM.

▪ Responsável por executar o pagamento dos benefícios dos
aposentados e pensionistas e pagamento dos aspectos legais
dos servidores ativos do ISSM

Coordenação 
Contábil

▪ Responsável pelos lançamentos contábeis obrigatórios e
emissão dos demonstrativos definidos em lei, de forma a
garantir a legalidade na atuação da Autarquia.

Redação: Regimento Interno do ISSM, Portaria nº 102/2019, diário oficial nº 1295 de 18 de novembro de 2019.



FUNCIONOGRAMA

São atribuições principais de cada área do ISSM:
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Diretoria de 
Previdência

Gerência de 
Cadastro e 

Orientações

Gerência de 
Concessão de 

Benéficos

Gerência de 
Sindicância

Coordenaç
ão de 

Benefícios

Assessoria 
Técnica

▪ Responsável por coordenar as atividades das gerências, com objetivo de
garantir a concessão, implantação e manutenção dos benefícios
previdenciários com celeridade, transparência e legalidade

▪ Assessoramento nos projetos, planos de ação e demandas que
envolvam a Diretoria de Previdência.

▪ Responsável por recepcionar, orientar,
formalizar, protocolar os processos
administrativos e previdenciários e demais
serviços pertinentes ao ISSM

▪ Responsável por analisar e instruir os
processos administrativos e previdenciário

▪ Responsável por análises sociais e
desenvolvimento de programas e atividades
visando orientação aos segurados

▪ Responsável pelo atendimento aos segurados, formalização de processos
administrativos e previdenciários, prezando pela excelência dos serviços
prestados e a garantia dos direitos legais

Redação: Regimento Interno do ISSM, Portaria nº 102/2019, diário oficial nº 1295 de 18 de novembro de 2019.



FISCALIZAÇÃO

Existe algum órgão fiscalizador?

Sim. O ISSM é fiscalizado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM-

BA), que, além de analisar todas as contas da autarquia, também homologa todos os

processos de aposentadoria e de pensão concedidos. Além disso, a Secretaria de

Previdência (SPREV), do Ministério da Economia, a cada 180 dias, fornece o Certificado de

Regularidade Previdenciária (CRP), atestando que o ente federativo segue normas de boa

gestão, de forma a assegurar o pagamento dos benefícios previdenciários aos seus

segurados.

De que forma os segurados podem participar e fiscalizar?

O segurado pode exercer o controle social das atividades do ISSM de diversas formas:

▪ Esclarecendo dúvidas na sede do ISSM;

▪ Participando das audiências públicas anuais que apresenta o Relatório de

Governança do ISSM;

▪ Através de representação na composição do Conselho Administrativo e

Previdenciário e do Conselho Fiscal;

▪ Participando dos programas de Educação Previdenciária promovidos pelo ISSM;

▪ Acompanhando as informações do ISSM pelo site

http://www.issm.camacari.ba.gov.br

▪ Acompanhando as ações do ISSM pela nossa página do Instagram (issm.camacari) e

do Facebook (issmpmc). 14

http://www.issm.camacari.ba.gov.br/


OUVIDORIA

A Ouvidoria recebe, analisa e encaminha às autoridades competentes sugestões, reclamações, denúncias e

elogios referentes aos procedimentos e ações do ISSM.

Após a análise e resposta da área responsável, a Ouvidoria analisa a resposta observando se houve, de fato,

esclarecimento da solicitação. Feito isso, a Ouvidoria encaminha a resposta ao solicitante através do canal

escolhido pelo mesmo, elabora relatório das demandas geradas e apresenta sugestões de melhorias.

Como falar com a Ouvidoria do ISSM

▪ Presencialmente na 

sede do ISSM via 

formulário impresso 

ou atendimento 

direto pelo Ouvidor

▪ Pelo telefone:

0800 0717 700

▪ Pelo celular e WhatsApp:

71 98241-6829

▪ Clique aqui para ser 

direcionado:

https://wa.me/5571982416829

▪ Pelo e-mail:

ouvidoria.issm@camacari.ba.gov.br

Prazo de resposta da Ouvidoria:

✓ Conforme defino na Lei no 13.460/2017, a ouvidoria deverá responder as manifestações de

forma conclusiva em até 30 dias contados a partir do seu recebimento. Este prazo pode ser

prorrogado por igual período, desde que haja uma justificativa expressa.
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▪ Link disponível no site

do ISSM ou acesse:
https://sistema.ouvidorias.
gov.br/publico/BA/Camaca
ri/Manifestacao/Registrar
Manifestacao

https://wa.me/5571982416829
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/BA/Camacari/Manifestacao/RegistrarManifestacao


OUVIDORIA

Sobre os tipos de manifestação

Preciso me identificar?

▪ Você pode fazer uma manifestação anônima ou identificada. A identificação permite que a

Ouvidoria entre em contato caso precise de informações ou esclarecimentos adicionais. Por

força da Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação), os órgãos e entidades públicas devem

proteger suas informações pessoais, restringindo o acesso a quaisquer dados relativos à

intimidade, vida privada, honra e imagem. A não ser que você autorize expressamente a

divulgação dessas informações.

▪ Você pode indicar quais informações deseja que a Ouvidoria mantenha sob sigilo.
16

Comunique um ato
ilícito praticado por
agentes públicos

Expresse se você está 
satisfeito com o 
atendimento.

Manifeste sua 
insatisfação com um 
serviço público.

Peça um atendimento, 
uma prestação de serviço 
ou uma informação.

Envie uma ideia ou 
proposta de melhoria dos 
serviços.



Sua voz pode 
ajudar a melhorar 

os serviços do 
ISSM 
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Regras para Concessão de Benefícios 
Previdenciários



BENEFICIÁRIOS

São beneficiários do RPPS os segurados e os seus

dependentes.

▪ São segurados, os servidores detentores de cargo de

provimento efetivo do Município (Centralizada, Autarquias,

Fundação e Câmara) e os aposentados.

▪ Consideram-se dependentes do segurados, para fins

previdenciários, obrigatoriamente, o cônjuge, companheiro

(a), filhos e os pais.
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BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

PARA O SEGURADO:

PARA OS 
DEPENDENTES:

▪ Aposentadoria

▪ Pensão por Morte



20

REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL

• Lei Municipal nº 287/93 (cria o ISSM);

• Lei Municipal nº 403/98 (substitui a 287/93);

• Lei Municipal nº 462/00 (substitui a 403/98 - Reorganiza o sistema de previdência e assistência social dos

servidores públicos, ocupantes de cargo efetivo do município de Camaçari e dá outras providências);

• Lei Municipal nº 640/04 (altera a 462/00);

• Lei Municipal nº 997/09 (substitui a 462/00 - Reorganiza o Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Públicos do Município de Camaçari e dá outras providências.);

• Lei Municipal nº 1256/2012 (altera a 997/09);

• Lei Municipal nº 1396/2015 (altera o plano de custeio da Lei 997/09 alterada pela Lei 1256/12, a fim de

manter o seu equilíbrio financeiro e atuarial, e dá outras providências.);

• Lei Municipal nº 1522/2017 (Altera e acrescenta dispositivos às Leis nº 407/1998, nº 461/2000, nº

874/2008, nº 1219/2012, nº 1389/2015, e alterações posteriores, e dá outras providências.)

• Lei Municipal nº 1524/2017 (institui regime de previdência complementar, fixa limite máximo, autoriza

criação de entidade fechada de previdência complementar e dá outras providências);

• Lei Municipal nº 1534/2018 (altera a Lei nº 997/2009 que reorganiza o Regime Próprio de Previdência dos

servidores públicos do Município de Camaçari, para adequação à Lei 13.135/2015 e dá outras

providências.);

• Lei Municipal nº 1565/2018 (altera a 997/09);

• Lei Municipal nº 1597/2019 (dispõe sobre a incorporação da gratificação por regência de classe paga aos

professores).

*Citadas apenas as regulamentações referentes à concessão de benefícios.



BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

São os benefícios previdenciários de responsabilidade do ISSM:
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Benefício Descrição Resumida

Aposentadoria por 

Invalidez

A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado 

que, estando ou não em gozo de licença para tratamento 

de saúde, for considerado, por laudo médico pericial 

oficial, incapaz de readaptação para o exercício de seu 

cargo e retroagirá à data da expedição do referido laudo. 

Aposentadoria Compulsória
O segurado será aposentado compulsoriamente aos 75 

anos de idade.

Aposentadoria Voluntária 

por Idade e Tempo de 

Contribuição

O segurado fará jus a aposentadoria por idade e tempo de 

contribuição ao preencher os requisitos de idade, tempo 

de contribuição, tempo no serviço público e tempo de 

efetivo exercício do cargo.

Aposentadoria Voluntária 

por idade

O segurado fará jus a aposentadoria por idade ao 

preencher os requisitos de idade, tempo no serviço 

público e tempo de efetivo exercício do cargo.

Pensão por Morte Devida aos dependentes do segurado, quando do seu 

falecimento 



APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

Aplicação:

Para servidores que ingressaram no serviço público

após 31/12/2003 – Artigo 40, § 1º, I da CF, com

redação da EC nº 41/03

Artigo 40, §1º, I, da CF, com redação da EC nº 41/03 

e Lei Federal 10.887/2004.

Forma de Cálculo do Provento:
▪ DOENÇA COMUM – Proporcional ao tempo de

contribuição, aplicado ao valor da média aritmética

simples encontrada, calculada considerando-se as 80%

maiores contribuições efetuadas aos regimes de

previdência a partir de julho/1994, atualizadas.

▪ ACIDENTE EM SERVIÇO, MOLÉSTIA PROFISSIONAL

OU DOENÇA GRAVE, CONTAGIOSA OU INCURÁVEL

– 100% do valor da média aritmética simples

encontrada, calculada considerando-se as 80% maiores

contribuições efetuadas aos regimes de previdência a

partir de julho/1994, atualizadas.

Forma de Reajuste: dar-se-á nas mesmas datas e

com os mesmos índices utilizados para o reajuste

dos benefícios do RGPS/INSS, para preservação do

valor real.

REGRA GERAL

Benefício concedido ao servidor que seja considerado, por laudo médico da Junta Médica Oficial do

Município, totalmente incapaz para o exercício de seu cargo ou outro de atribuições e atividades

compatíveis com suas limitações.

Aplicação:

Para servidores ingressados no serviço público até 

31/12/2003

Artigo 40, § 1º, I da CF, com redação da EC nº 41/03, 

Artigo 6º-A da EC nº 41/03, incluída pela EC nº 70/12

Forma de Cálculo do Provento:
▪ DOENÇA COMUM – Proporcional ao tempo de

contribuição, calculado sobre o último

vencimento do cargo efetivo, não podendo

exceder à remuneração do servidor no cargo

efetivo em que se deu a aposentadoria.

▪ ACIDENTE EM SERVIÇO, MOLÉSTIA

PROFISSIONAL OU DOENÇA GRAVE,

CONTAGIOSA OU INCURÁVEL – Integral ao

valor do último vencimento do cargo efetivo.

Forma de Reajuste: Com paridade com os

ativos, ou seja, na mesma data e no mesmo

percentual dos servidores em atividade,

inclusive para pensões derivadas dos proventos

desses servidores.

REGRA DE TRANSIÇÃO

Doenças consideradas graves estão previstas no rol contido no § 2º do art. 10 da LC nº 107/06.
22

Requisito:

▪ Será aposentado o servidor

que depois de 24 (vinte e

quatro) meses ininterruptos de

licença para tratamento de

saúde for considerado inválido.

Art. 16 da Lei Municipal 997/2009 e suas alterações posteriores.



APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis:

tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia

maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase,

cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e

incapacitante, espondilite anquilosante, hepatopatia grave, fibrose cística,

nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte

deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS,

contaminação por radiação, hepatopatia grave e outras que a lei indicar.

PORTARIA INTERMINISTERIAL MPAS/MS Nº 2.998, DE 23 DE

AGOSTO DE 2001

O pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez decorrente de

doença mental somente será feito ao curador do segurado, condicionado

à apresentação do termo de curatela, ainda que provisório.

O servidor que voltar a exercer atividade laboral remunerada terá a

aposentadoria por invalidez suspensa e será notificado para

apresentação de defesa que comprove a incapacidade.

Acidente em serviço é aquele ocorrido no exercício do cargo, que se

relacione, direta ou indiretamente, com as atribuições deste, provocando

lesão corporal ou perturbação funcional que cause a perda ou redução,

permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.
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APOSENTADORIA COMPULSÓRIA

Aplicação:

Ressalvados os casos previstos em lei, o segurado será aposentado compulsoriamente aos 75 (setenta 

e cinco) anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

A aposentadoria será declarada por ato da autoridade competente, com vigência a partir do dia em 

que o servidor atingir a idade-limite para permanência no serviço.

Artigo 40, §1º, II, da CF/88, EC nº 41/03, Lei Federal 10.887/2004 e Lei Complementar nº 152/15

Forma de Cálculo do Provento: Proporcional ao

tempo de contribuição, aplicado ao valor da média

aritmética simples encontrada, calculada

considerando-se as 80% maiores contribuições

efetuadas aos regimes de previdência a partir de

julho/1994, atualizadas.

Forma de Reajuste: dar-se-á nas mesmas datas e

com os mesmos índices utilizados para o reajuste dos

benefícios do RGPS/INSS. Sem paridade assegurada

em relação aos ativos.
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REGRA GERAL

Art. 17 da Lei Municipal 997/2009 e suas alterações posteriores.



APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUÇÃO

Aplicação:

Aplicável a todos os servidores titulares de cargo efetivo que ingressaram no serviço público APÓS 31/12/2003. 

Artigo 40, § 1º, III, “a” da CF, com redação da EC nº 41/03

Condições exigidas cumulativamente

Forma de Cálculo e Valor do Provento: 100% da média aritmética simples, atualizada, de

80% dos maiores valores de contribuição previdenciária para os regimes de previdência,

desde julho de 1994.

Teto do benefício: O valor do provento de aposentadoria não poderá superar o valor da sua

última remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, sendo que no valor

dessa última remuneração, conforme determina norma federal do Ministério da Previdência,

somente podem ser considerados as “vantagens pecuniárias permanentes desse cargo

estabelecidas em lei de cada ente federativo, acrescido dos adicionais de caráter individual e

das vantagens pessoais permanentes.” (art. 23, §5º, da Portaria 402/2008 do MPS).

Forma de Reajuste: Reajustes para preservar o valor real dos proventos, cujos critérios serão

estabelecidos em lei. Não há paridade assegurada em relação aos ativos.

ELEGIBILIDADE HOMEM MULHER PROFESSOR PROFESSORA

Idade (anos) 60 55 55 50

Tempo de Contrib. 35 (12.775 dias) 30 (10.950 dias) 30 (10.950 dias) 25 (9.125 dias) 

Tempo de S. Público 10 (3.650 dias) 10 (3.650 dias) 10 (3.650 dias) 10 (3.650 dias) 

Tempo no Cargo 5 (1.825 dias) 5 (1.825 dias) 5 (1.825 dias) 5 (1.825 dias) 

APOSENTADORIA ESPECIAL DE

PROFESSOR – somente ao professor que

comprove exclusivamente tempo de efetiva

regência de classe na educação infantil e no

ensino fundamental e médio, os requisitos

de idade e de tempo de contribuição serão

reduzidos em cinco anos(*), conforme

estabelecido no § 5º, art. 40 da CF.

“São consideradas funções de magistério,

para fins do regime especial de

aposentadoria estabelecido além do

exercício da docência em sala de aula, as

funções de direção, coordenação e

assessoramento pedagógico, quando

exercidas por professor de carreira.”

Regra Permanente
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Art. 18 e 20 da Lei Municipal 997/2009 e suas alterações posteriores.



APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUÇÃO

Aplicação:
Aplicável aos servidores que tenham ingressado regularmente em cargo efetivo no Município ATÉ 16/12/1998 

e completaram os requisitos para a aposentadoria APÓS 31/12/2003.

Art. 2º da EC 41/03 e Lei Federal 10.887/2004

Condições exigidas cumulativamente

Forma de Cálculo e Valor do Provento: 100% da média

aritmética simples, atualizada de 80% dos maiores valores de

contribuição previdenciária para os regimes de previdência,

desde julho de 1994, com aplicação de redutor de 5% sobre

cada ano antecipado à regra permanente.

Forma de Reajuste: dar-se-á nas mesmas datas e com os

mesmos índices utilizados para o reajuste dos benefícios do

RGPS/INSS. Sem paridade assegurada em relação aos ativos.

ELEGIBILIDADE HOMEM MULHER PROFESSOR PROFESSORA

Idade (anos) 53 48 53 48

Tempo de Contrib. 35 anos de 
tempo de 

contribuição + 
pedágio (*)

30 anos de 
tempo de 

contribuição + 
pedágio

35 anos de tempo de 
contribuição + pedágio que 
será apurado aplicando-se 
primeiro o bônus(**) de 

17%

30 anos de tempo de 
contribuição + pedágio que 
será apurado aplicando-se 

primeiro o bônus(*) de 20%

Tempo no Cargo 5 5 5 5

Regra de transição I

*Pedágio = período adicional de contribuição de 20% calculado sobre o tempo que faltava em 16/12/98.

** Bônus = (*) Bônus - Acréscimo de 17% (professor) ou de 20% (professora) no tempo de efetivo exercício até 16/12/98, desde

que se aposente, exclusivamente, com tempo de magistério, incluindo-se o magistério que não seja de educação infantil e do

ensino fundamental e médio.
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Art. 41 da Lei Municipal 997/2009 e suas alterações posteriores.

Teto do benefício: O valor do provento de aposentadoria não poderá

superar o valor da sua última remuneração no cargo efetivo em que se

der a aposentadoria, sendo que no valor dessa última remuneração,

conforme determina norma federal do Ministério da Previdência,

somente podem ser considerados as “vantagens pecuniárias

permanentes desse cargo estabelecidas em lei de cada ente federativo,

acrescido dos adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais

permanentes.” (art. 23, §5º, da Portaria 402/2008 do MPS).



APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUÇÃO

Aplicação:

Aplicável aos servidores titulares de cargo efetivo que tenham ingressado no serviço público Municipal 

até 31/12/2003.

Artigo 40 da CF, artigo 6º EC nº 41/03, e o art. 2º e 5º da EC 47/05. 

Condições exigidas cumulativamente

Forma de Cálculo e Valor do Provento:

Proventos Integrais, correspondendo à totalidade

da remuneração do cargo efetivo em que se dará

a aposentadoria.

Forma de Reajuste: Assegurados reajustes e

eventuais vantagens posteriormente concedidas

aos ativos.

ELEGIBILIDADE HOMEM MULHER PROFESSOR PROFESSORA

Idade (anos) 60 55 55 50

Tempo de Contrib. 35 (12.775 dias) 30 (10.950 dias) 30 (10.950 dias) 25 (9.125 dias) 

Tempo de S. Público 20 (7.300 dias) 20 (7.300 dias) 20 (7.300 dias) 20 (7.300 dias) 

Tempo Carreira 10 (3.650 dias) 10 (3.650 dias) 10 (3.650 dias) 10 (3.650 dias) 

Tempo no Cargo 5 (1.825 dias) 5 (1.825 dias) 5 (1.825 dias) 5 (1.825 dias) 

APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR –

somente ao professor que comprove

exclusivamente tempo de efetivo exercício das

funções de magistério na educação infantil e no

ensino fundamental e médio, os requisitos de

idade e de tempo de contribuição serão reduzidos

em cinco anos(*), conforme estabelecido no § 5º,

art. 40 da CF.

Regra de Transição II
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Art. 20 e 42 da Lei Municipal 997/2009 e suas alterações posteriores.



APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUÇÃO

Aplicação:

Aplicável aos servidores titulares de cargo efetivo que tenham ingressado no serviço público Municipal 

ATÉ 16/12/1998.

Artigo 40 da CF, Artigo 3º EC nº 47/05

Condições exigidas cumulativamente

Forma de Cálculo e Valor do Provento:

Proventos integrais, correspondendo à totalidade

da remuneração do cargo efetivo em que se der a

aposentadoria.

Forma de Reajuste: Assegurados reajustes e

eventuais vantagens posteriormente concedidas

aos ativos.

Elegibilidade Homem Mulher

Idade (anos) 60 55

Tempo de Contrib. 35 (12.775 dias) 30 (10.950 dias) 

Tempo de S. Público 25 (9.125 dias) 25 (9.125 dias) 

Tempo Carreira 15 (5.475 dias) 15 (5.475 dias)

Tempo no Cargo 5 (1.825 dias) 5 (1.825 dias) 

Regra de Transição III

Diminuição de 1 ano na idade para cada ano a mais de

contribuição. Exemplo: homem de 36 anos de contribuição,

idade exigida: 59 anos; 38 anos de contribuição, idade

exigida: 57 anos.
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Art. 43 da Lei Municipal 997/2009 e suas alterações posteriores.



APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE

Aplicação:

Aplicável a todos os servidores titulares de cargo efetivo que ingressaram no serviço público a partir de 

31/12/2003. 

Artigo 40, § 1º, III, “b” da CF, com redação da EC nº 41/03 e Lei Federal 10.887/2004

Condições exigidas cumulativamente

Forma de Cálculo e Valor do Provento: Proporcional ao

tempo de contribuição, aplicado ao valor da média aritmética

simples encontrada, calculada considerando-se as 80% maiores

contribuições efetuadas aos regimes de previdência a partir de

julho/1994, atualizadas.

Teto do benefício: Última remuneração do servidor no cargo

efetivo.

Forma de Reajuste: dar-se-á nas mesmas datas e com os

mesmos índices utilizados para o reajuste dos benefícios do

RGPS/INSS, para preservação do valor real. Não há paridade

assegurada em relação aos ativos.

Elegibilidade Homem Mulher

Idade (anos) 65 60

Tempo de S. Público 10 (3.650 dias) 10 (3.650 dias)

Tempo no Cargo 5 (1.825 dias) 5 (1.825 dias)

Regra Permanente
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Art. 19 da Lei Municipal 997/2009 e suas alterações posteriores.



PENSÃO POR MORTE

Data de início do benefício
▪ Na data do óbito do segurado, quando requerida

pelo dependente previdenciário até 30 dias da

data do óbito.

▪ Na data do requerimento, se requerida após 30

dias da data do óbito do segurado.

Artigo 40, § 7º, I e II da CF

Forma de Cálculo e Valor do Benefício:

▪ Integralidade da última remuneração do cargo

efetivo, limitado ao teto estabelecido para os

benefícios do RGPS, acrescido de 70% da parcela

excedente a este limite, quando houver.

Forma de Reajuste: dar-se-á nas mesmas datas e com

os mesmos índices utilizados para o reajuste dos

benefícios do RGPS/INSS, para preservação do valor

real, ressalvadas as pensões decorrentes de

aposentadorias advindas da Regra de Transição dadas

pelas EC nº 47/05 e EC nº 70/12, que serão reajustadas

com paridade, ou seja, na mesma data e no mesmo

percentual dos servidores em atividade.

Quando do falecimento do segurado, seja ele servidor ativo ou aposentado, seus dependentes

previdenciários poderão requerer o benefício de Pensão por Morte.

No caso de existência de mais de um dependente previdenciário habilitado, o valor da pensão será

dividido em cota-partes iguais entre os dependentes habilitados, e, quando cessar a cota-parte de

um deles, o valor será novamente rateado igualmente entre os dependentes remanescentes. 30

Data de início do benefício

▪ O cônjuge;

▪ O (a) companheiro(a) em convivência

comprovada a mais de 2 (dois) anos;

▪ Os filhos solteiros e não emancipados de

qualquer condição, até completarem 18

(dezoito) anos

▪ Os filhos solteiros inválidos de qualquer idade,

enquanto permanecerem nessa condição, desde

que comprovada dependência econômica;

▪ Os pais inválidos, enquanto permanecerem

nessa condição, desde que comprovada

dependência econômica exclusiva.

O ex-cônjuge, divorciado ou separado, beneficiário

de pensão alimentícia, faz jus ao benefício de

pensão por morte, desde que comprovado a

dependência econômica em relação ao servidor

falecido e que não tenha contraído novo

casamento, ou passado a constituir união estável.



PENSÃO POR MORTE

Artigo 24 da EC 103 de 12 de novembro de 2019 (aplicação imediata).
Regra de aplicação imediata:

É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no

âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor

decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal.

Será admitida, a acumulação nos seguintes casos:
a) pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão

por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades

militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal;

b) pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com

aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de

previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam os

arts. 42 e 142 da Constituição Federal.

Nas hipóteses das acumulações previstas é assegurada a percepção do valor integral do benefício

mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de

acordo com as seguintes faixas:
a) 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) salário-mínimo, até o limite de 2 (dois) salários-

mínimos;

b) 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários-mínimos, até o limite de 3 (três) salários-

mínimos;

c) 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) salários-mínimos, até o limite de 4 (quatro) salários-

mínimos; e

d) 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) salários-mínimos.

As restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver sido

adquirido antes da data de entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019. 31



PENSÃO POR MORTE

Artigo 40, § 7º, I e II da CF

Duração da Pensão

▪ A pensão por morte do dependente

cônjuge/companheiro(a) terá duração de 4

meses, no caso em que o segurado tiver vertido

menos de 18 contribuições mensais aos

regimes de previdência (RPPS + RGPS), ou se o

casamento/união estável teve início há menos

de 2 anos da data do óbito do segurado.

▪ Aos dependentes cônjuge/companheiro(a) que

atendam às carências acima estabelecidas, o

benefício de pensão por morte terá a seguinte

duração:
Faixa etária 
cônjuge/companheiro

Duração 
do 
Benefício

Menor de 21 anos 3 anos

21 a 26 anos 6 anos

26 a 29 anos 10 anos

30 a 40 anos 15 anos

41 a 43 anos 20 anos

Acima de 44 anos Vitalícia

32

A PENSÃO POR MORTE SE EXTINGUE

Para o(a) pensionista menor de idade ao

completar 18 anos (exceto se invalido);

▪ Pela morte do(a) pensionista;

▪ Pela cessação da invalidez do(a) pensionista

inválido, verificada em perícia médica. O(a)

pensionista inválido está obrigado(a) a

submeter-se a exame médico-pericial, sob pena

de suspensão do benefício;

▪ Pelo casamento ou concubinato.



Principais Dúvidas



CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

SERVIDOR LICENCIADO: O segurado em atividade que se encontre em gozo de licença sem

vencimentos, sem ônus à administração pública, para fins de assegurar o custeio de seu benefício

futuro deverá efetuar o recolhimento mensal, a ser calculado com base na sua remuneração, bem

como demais vantagens de fins previdenciários, diretamente ao ISSM ou mediante depósito

bancário.

SERVIDOR CEDIDO: o servidor, mediante comprovado interesse público, poderá ser colocado à

disposição de qualquer órgão da União, do Estado ou de outros Municípios, e de suas entidades

de administração indireta, com ou sem ônus para o Município. Durante o período em que prestam

serviços a outros órgãos, os servidores cedidos deve ser mantido o recolhimento previdenciário

mensal para o ISSM, que é repassado para o ISSM pelo Ente.

O segurado em mandato de Vereador, que ocupe, concomitantemente, cargo efetivo, filia-se ao

Regime Próprio de Previdência Social exclusivamente por conta deste.

É a contribuição devida pelo Ente e pelos segurados do RPPS para custeio do respectivo plano de benefícios

e das despesas com manutenção administrativa. Resulta da aplicação da alíquota sobre a respectiva base de

cálculo. A alíquota de contribuição dos segurados ativos do RPPS não poderá ser inferior à dos servidores

titulares de cargo efetivo da União.
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Os aposentados e pensionistas continuam contribuindo com o ISSM quando o valor de sua aposentadoria for

maior que o teto do RGPS, nesse caso a contribuição previdenciária será sobre o valor que exceder o referido

teto.

A remuneração é a quantia constituída pelo vencimento base e pelas vantagens pecuniárias permanentes do

cargo efetivo e das vantagens pessoais permanentes.



TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO SERVIÇO PÚBLICO

É o tempo comprovado de serviço prestado no exercício de cargo, função ou emprego público, ainda que

descontínuo, na Administração direta e indireta, de qualquer dos entes federativos. O tempo de serviço

público prestado a ente federativo diverso deve ser averbado por meio da Certidão de Tempo de

Contribuição (CTC).
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AVERBAÇÃO

Para o cálculo das aposentadorias, considera-se TEMPO DE SERVIÇO E/OU DE CONTRIBUIÇÃO,

desde que devidamente comprovados e averbados em seus assentos funcionais: tempo de trabalho

prestado no serviço público federal, estadual ou municipal, reconhecido por CTC do ente ou do INSS;

tempo prestado no serviço privado, reconhecido por CTC do INSS; tempo de serviço militar obrigatório,

reconhecido por CTSM; tempo de contribuição como autônomo reconhecido por CTC do INSS.

O § 9º do artigo 40 da Constituição Federal autoriza a averbação de tempo de contribuição municipal,

estadual e federal para efeitos de apuração do tempo mínimo exigido para a concessão da

aposentadoria. A materialização do tempo de contribuição, para efeitos de averbação, dá-se por intermédio

da Certidão de Tempo de Contribuição, cuja emissão hoje encontra-se uniformizada, tanto em sede de RPPS

quanto no Regime Geral, por intermédio da Portaria n.º 154/08. A primeira via original da CTC deverá

compor o processo de averbação de tempo de contribuição, que deve ser requerido na Secretaria de

Administração - SECAD, perante o regime instituidor do benefício, bem como o processo da

aposentadoria, requerido no ISSM, em que houver a contagem recíproca de tempo de contribuição.



ABONO DE PERMANÊNCIA

É um estímulo para que o servidor, que já pode se aposentar

por tempo de contribuição, continue em atividade.

O abono corresponderá ao mesmo valor da contribuição

previdenciária e será pago enquanto o servidor não requerer a

sua aposentadoria ou até que complete as exigências para a

compulsória por idade (atualmente 75 anos).

O requerimento ocorre via processo administrativo na

Secretaria de Administração – SECAD.

Já preenchi mas não vou requerer 
agora, vou continuar trabalhando.
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Não é beneficio previdenciário! 

ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA

De acordo com lei nº 7.713/1988 em seu artigo 6º, inciso XIV, as pessoas com deficiência portadoras

das doenças graves que estejam em inatividade ficarão isentas do imposto de renda sobre os

rendimentos recebidos a titulo e aposentadoria ou pensão. Para todos os casos a moléstia grave deverá

ser comprovada mediante laudo pericial emitido por junta médico oficial.



Aspectos burocráticos no processo 
de Aposentadoria e Pensão



ASPECTOS BUROCRÁTICOS NO PROCESSO DE APOSENTADORIA 

Segurado verifica 
se  já preenche os 

requisitos

Verifica se possui 
CTC do RGPS ou 

RPPS para 
aproveitar o 

tempo de 
contribuição.

Verifica se a (s) 
CTC já foram 
averbadas na 

SECAD. 

Verifica se possui a 
documentação 
necessária que 

está na relação de 
documentos

Programa com a 
SECAD o gozo da 
licença prêmio 

pendente.

Segurado solicita a 
aposentadoria no  

ISSM

Munido de toda a 
documentação 

necessária o segurado 
solicita a aposentadoria

A Gerência recebe  
documentos, confere e 
formaliza o processo de 

aposentadoria

Segurado assina 
requerimento e 

declarações

Segurado recebe cartão 
com nº do processo e 
pode acompanhar a 

tramitação através do 
Protocolo Online

Gerência de 
Benefícios analisa 

o processo

Analisa todos os 
documentos

Verifica a ficha 
financeira

Solicita os 
documentos 
necessários a 

SECAD

A SECAD anexa os 
documentos 

comprobatórios

Anexa o histórico 
funcional

Emite CTC 
consolidada

Anexa todos os 
atos 

comprobatórios

Devolve processo 
para o ISSM

Gerência de 
Benéficos analisa 

o processo

Verifica todos os 
documentos e o 

direito a 
aposentadoria

Efetua os cálculos 
da fixação de 

renda

Encaminha 
processo para 
Diretoria de 
Previdência

Diretoria analisa 
o pedido da 

aposentadoria

Verifica todos os 
documentos e o 

direito a 
aposentadoria

Verifica os cálculos 
da fixação de 

renda

Emite despacho 
para o jurídico 

solicitando parecer

Visão geral e sintética do fluxo e principais atividades desenvolvidas para garantir a concessão.
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Jurídico emite parecer

Parecer com a manifestação 
acerca da fundamentação 
legal do ato concessório e 
composição dos proventos

Diretoria de Previdência 
analisa e despacha para 
Diretor Superintendente

Se parecer favorável, a 
aposentadoria emite o 
decreto de concessão e 
fixação dos proventos

Se parecer 
desfavorável, emite 
despacho opinando 
pelo indeferimento

Diretor Superintendente 
analisa e assina decreto 

com o Prefeito

Diretoria de Previdência 
envia Decreto para 

Publicação

Controladoria emite 
parecer de regularidade 

do processo de 
concessão

FLUXO DO PROCESSO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA

Visão geral e sintética do fluxo e principais atividades desenvolvidas para garantir a concessão.
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Diretoria de Previdência 
solicita inclusão do nome 

do servidor na folha de 
pagamento

Controladoria envia 
processo para 

homologação do tribunal 
de contas

Fim!



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA REQUERER A APOSENTADORIA

❑ 01 (uma) Foto ¾;

❑ Original e Cópia da Carteira Profissional – Páginas da foto, qualificação civil e contrato de trabalho da

PMC;

❑ Original e Cópia do PIS/PASEP;

❑ Original e Cópia do Ultimo Contracheque;

❑ Original e Cópia da Carteira de Identidade (RG) atualizada (últimos 10ª nos);

❑ Original e Cópia do CPF;

❑ Original e Cópia do Comprovante de Residência Atual (conta de energia, telefone, água e

correspondência bancária);

❑ Original e Cópia da Certidão de Casamento ou Nascimento;

❑ Original e Cópia da Certidão de Nascimento dos Filhos Menores de 18 Anos;

❑ Declaração do INSS de Existência ou Não de Benefício Previdenciário;

❑ Declaração de tempo em Regência de Classe (SEDUC), se Professor. Caso seja necessário utilizar tempo

de regência de classe de outra instituição, apresentar declaração e a CTPS;

❑ Ofício Judicial que Originou Pensão Alimentícia (se for o caso);

❑ Cópia do Cartão do Banco

❑ Se a aposentadoria for por invalidez em virtude de alienação mental apresentar termo de curatela.
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DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA REQUERER A PENSÃO POR MORTE

Documentos do(a) Segurado(a) Falecido(a):

❑ Original e Cópia da Certidão de Óbito;

❑ Original e Cópia da Carteira Profissional –

Páginas da foto, qualificação civil e contrato de

trabalho da PMC;

❑ Original e Cópia do PIS/PASEP;

❑ Original e Cópia do Ultimo Contracheque;

❑ Original e Cópia da Carteira de Identidade (RG);

❑ Original e Cópia do CPF;

❑ Original e Cópia de Comprovante de Residência

Atual (conta de energia, telefone, água e

correspondência bancária).

Documentos do (a) requerente:

❑ Original e Cópia da Carteira de Identidade (RG)

atualizada;

❑ Original e Cópia do CPF;

❑ Original e Cópia de Comprovante de Residência atual

(conta de energia, telefone, água e correspondência

bancária);

❑ Original e Cópia da Certidão de Nascimentos ou

Casamento dos Filhos, curatelados e adotados

(inclusive a dos maiores de 18 anos);

❑ Original e Cópia da Certidão de Casamento atualizada;

❑ No caso de filhos maiores inválidos e Pais, Certidão

Negativa de Benefício do INSS, FUNPREV (SAC) e IPS

(Av. Joana Angélica, próximo ao colégio Central).

❑ No caso de filhos maiores inválidos apresentar termo

de curatela, se for o caso.
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Data de início:

▪ Na data do óbito do segurado, quando requerida pelo dependente previdenciária até 30

dias da data do óbito.

▪ Na data do requerimento, se requerida após 30 dias da data do óbito do segurado.

Sindicância:

▪ Em sendo insuficiente ou divergente a documentação para comprovação, será realizada

sindicância para apuração da veracidade dos fatos.



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA REQUERER A PENSÃO POR MORTE

Para o(a) Companheiro (a):

É considerado(a) companheiro(a) a pessoa solteira, viúva, comprovadamente separada de fato ou

divorciada, que mantém união estável com o segurado(a) que se encontre nestas mesmas condições, e

desde que resulte comprovada a manutenção da união estável dos últimos dois anos até a data do

óbito.

▪ Deve apresentar pelo menos 03 (três) dos documentos abaixo para a comprovação da convivência,

tais como:

❑ Comprovação de união estável (domicílio comum);

❑ Certidão de nascimento de filho havido em comum;

❑ Declaração de Imposto de Renda do segurado, onde conste o interessado como seu dependente;

❑ Certidão de casamento religioso (se for o caso);

❑ Disposições testamentárias;

❑ Prova de encargos domésticos;

❑ Apólice de seguro na qual conste o segurado como instituidor do seguro e o interessado como

beneficiário ou vice-versa;

❑ Escritura de compra e venda de imóvel;

❑ Cartão de crédito em que conste o requerente como dependente ou vice-versa;

❑ Quaisquer outros documentos que possam levar à convicção do fato a comprovar.

42



Já é aposentado ou pensionista?

Já me aposentei, e 
agora?



JÁ É APOSENTADO OU PENSIONISTA DO ISSM?

Recadastramento

O recadastramento é obrigatório e deve ser realizado anualmente, no mês de

aniversário, na sede do ISSM, das 8h às 16h, munido da seguinte documentação (original e

cópia):

▪ RG e CPF;

▪ Comprovante de Residência atual (Telefone, Água ou Luz);

▪ Exclusão ou inclusão de dependentes, se necessário.

Evite o bloqueio do seu 
pagamento!

A falta de Recadastramento 

acarretará na interrupção do 

pagamento dos proventos. 

Ocorrendo o bloqueio do 

pagamento, o mesmo só será 

liberado após a efetivação do 

recadastramento.

EVITE O BLOQUEIO DO SEU PAGAMENTO!

Para não residentes em Camaçari:

▪ A seguinte documentação é necessária: original e cópia do RG e

CPF; formulário de recadastramento, que deverá ser

devidamente preenchido, assinado e com firma reconhecida;

Declaração de Vida, que deverá ser devidamente preenchida,

assinada e com firma reconhecida.

▪ Para o residente no exterior, os formulários devem ter firma

reconhecida em consulado brasileiro onde estiver residindo. Os

Formulários não poderão ter rasuras ou emendas.

Formulários disponíveis na área serviços do nosso Site.
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JÁ É APOSENTADO OU PENSIONISTA DO ISSM?

Recadastramento

Problema de locomoção:

Em caso de incapacidade de locomover-se, é possível realizar

seu recadastramento na residência ou em outro local em que

se encontrar, desde que seja em Camaçari, ou em região

próxima. Para isso:

▪ Um membro da família ou amigo deverá comparecer ao

ISSM e solicitar através de formulário próprio,

apresentando os seguintes documentos:

▪ Cópia de RG e CPF do aposentado (a) e de quem

fizer a solicitação, além do contracheque atual e

laudo médico (público ou particular) atestando a

incapacidade de locomoção.

Formulários disponíveis na área serviços do nosso Site.
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EVITE O BLOQUEIO DO SEU PAGAMENTO!



JÁ É APOSENTADO OU PENSIONISTA DO ISSM?

Grupo de Convivência

Por meio do Grupo de Convivência Amizade e Paz, criado em 2006, o

ISSM promove ações com o objetivo de propiciar uma melhor

qualidade de vida para os segurados. Entre essas ações estão oficinas

de dança, teatro, atividades físicas e palestras com temas diversos,

especialmente sobre os cuidados com a saúde na terceira idade.

Como participar:

ESSA INFORMAÇÃO É PARA VOCÊ:

▪ O aposentado ou pensionista interessado em

participar do Grupo de Convivência deve se

dirigir à sede do ISSM, portando RG e

comprovante de residência, e efetuar a

inscrição gratuitamente, de segunda a sexta-

feira, das 8h às 17h.

▪ Apenas os inscritos no Grupo de

Convivência podem participar das oficinas.

▪ As inscrições nas oficinas de Dança e

Teatro estão sujeitas à disponibilidade de

vagas.
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http://www.issm.camacari.ba.gov.br

Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - ISSM
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