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ISSM PROMOVE SEMINÁRIO PARA SERVIDORES EFETIVOS DE CAMAÇARI

Estão abertas as inscrições para o Seminário
Previdenciário e Financeiro ISSM, que será
realizado nos dias 19, 20 e 21 de outubro, no
Auditório da Secretaria de Governo (Segov).
O evento promovido pelo Instituto de
Seguridade do Servidor Municipal (ISSM)
destina-se aos servidores efetivos do
município de Camaçari e tem como objetivo
disseminar
informações
sobre
o
funcionamento do Instituto, benefícios
previdenciários e educação financeira.
Os servidores interessados podem se
inscrever em um ou mais dias da
programação, de acordo com o interesse na
temática. Entretanto, a programação do dia
20 de outubro é exclusiva para aqueles
servidores com previsão de aposentadoria
em 2022/2023, por se tratar de assuntos
relacionados ao preparo para aposentadoria.
Pode se inscrever qualquer servidor efetivo
da Administração Direta e Indireta do
município de Camaçari, até o preenchimento
das vagas. Os participantes receberão
certificado de participação ao final do evento.
Clique aqui para se inscrever.
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ATENDIMENTOS NO ISSM CRESCEM 54% NO 1º SEMESTRE DE 2022
De janeiro a junho deste ano, o Instituto de Seguridade do Servidor
Municipal de Camaçari (ISSM) realizou 9.569 atendimentos, um
aumento de 54% em comparação com o 1º semestre de 2021,
quando foram contabilizados 6.205 atendimentos.
Segundo a diretora de Previdência, Doranei Dantas, esse aumento
se deve à disponibilidade de duas modalidades de atendimento.
“Considerando o retorno do atendimento presencial, juntamente
com o atendimento online, o segurado tem a opção de escolha”,
pontua.
Os canais de atendimento remoto continuam sendo os mais
utilizados pelos segurados, representando 63,5% dos atendimentos
do período. “O atendimento via WhatsApp foi uma solução adotada
para garantir a continuidade do atendimento ao público, diante do
cenário de pandemia, e hoje esse canal de comunicação está
consolidado no âmbito do ISSM, sendo o mais utilizado pelos
segurados”, comenta o superintendente Pedro Jorge Guimarães.
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Dos 9.569 atendimentos realizados no semestre, 6.074 foram
realizados à distância, sendo 5.093 por WhatsApp, 2.549 por e-mail
e 593 por telefone. As maiores demandas, de acordo com a diretora
de Previdência, são solicitação de contracheque, margem
consignável, senha consiglog, certidão negativa/positiva, cópia de
processo, esclarecimentos sobre concessão de benefícios,
agendamento de prova de vida/recadastramento, simulação de
aposentadoria, entre outros.
“Para o requerimento de aposentadoria e pensão por morte,
preferencialmente, a documentação deverá ser enviada pelo email
do atendimento (atendimento.issm@gmail.com) e, após análise,
será agendado o comparecimento do interessado ao ISSM para
formalização do processo”, explica a diretora.
Além do email, os segurados podem solicitar atendimento através
do WhatsApp 71 98194-0262. Já para agendamento de
recadastramento/prova de vida, o segurado deve entrar em contato
através
do
telefone
71
3621-6892
ou
do
email
recadastramento.issm@gmail.com.

ACOMPANHE NOSSOS CANAIS
www.issm.camacari.ba.gov.br
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