
O Instituto de Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari (ISSM) alcançou mais um grande reconhecimento
por sua gestão previdenciária, após ser aprovado para compor o Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes
Próprios de Previdência Social (Conaprev).  O diretor superintendente Pedro Guimarães e a diretora de
Previdência Doranei Dantas representarão o ISSM como conselheiros titular e suplente, respectivamente.

O Conaprev é uma entidade associativa civil, sem fins lucrativos, composta por representantes de órgãos ou
entidades responsáveis pela gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) da União, dos estados e
do Distrito Federal, além de representantes dos municípios. O Conselho tem o objetivo de promover o
desenvolvimento harmônico e integrado dos RPPS, bem como a permanente articulação entre o Ministério da
Economia, por meio da Secretaria de Previdência e os órgãos ou entidades gestores de previdência. 

A representação dos municípios no Conaprev é rotativa e tem duração de um ano. Além de Camaçari, foram
eleitos os municípios de Blumenau – Santa Catarina e Ribeirão Preto - São Paulo. Entre os critérios para a
escolha está a adoção de boas práticas de gestão previdenciária. 

“O principal requisito previsto no Estatuto do Conaprev é a adoção de boas práticas de gestão previdenciária e a
obtenção da certificação institucional no nível II por parte de Camaçari possibilitou que o RPPS fosse indicado e
aprovado”, explicou o presidente do Conselho e subsecretário dos RPPS da Secretaria de Previdência, Allex
Albert Rodrigues. 

O Certificado Pró-Gestão RPPS Nível II, decisivo para a eleição no Conselho, foi alcançado pelo Instituto em
dezembro de 2020, sendo o ISSM o primeiro RPPS na Bahia a receber a Certificação, tornando-o um dos 25
RPPS, dentre os mais de 2 mil existentes no Brasil, a ter o selo de qualidade. 

Diante de mais este reconhecimento, o Instituto constata que está no caminho certo e espera contribuir também
na atuação como conselheiro, como explica o superintendente, Pedro Guimarães. “A nossa atuação no Conaprev
será pautada nos valores em que se dá a nossa atuação no dia a dia: transparência, governança e eficiência.”
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Reiterando a transparência como um dos pilares da gestão
do ISSM, o superintendente Pedro Guimarães fez a
prestação de contas das principais ações do Instituto
realizadas em 2020, em audiência pública realizada pela
Câmara Municipal de Camaçari no dia 28 de abril. 

Esta é a segunda vez que o Instituto faz esta prestação de
contas, sendo a  primeira realizada  em junho de 2020,
quando foram apresentados os dados relativos a 2019, e a
expectativa é realizar a prestação de contas, pelo menos,
uma vez por ano.  

A audiência, realizada virtualmente, foi transmitida
ao vivo pelo canal 25.1 da TV Litorânea e pelas
redes sociais da TV Câmara Camaçari, e pode ser
acessada na íntegra no Facebook e no Youtube
da TV Câmara. 

O relatório apresentado durante a audiência e os
demais relatórios gerenciais também estão
disponíveis para consulta no site do ISSM, na aba
Relatórios Gerenciais. 
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O RECADASTRAMENTO PRESENCIAL

NO ISSM PERMANECE SUSPENSO. 
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TRANSPARÊNCIA: ISSM PRESTA CONTAS NA CÂMARA MUNICIPAL PELA SEGUNDA VEZ
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https://www.facebook.com/tvcamaracamacari/videos/556249752024698
https://www.youtube.com/watch?v=bbjcl3oWg6c
http://www.issm.camacari.ba.gov.br/portal/funcao.php?url=superintendencia.php

