
O recadastramento e a prova de vida anual dos aposentados e pensionistas do Instituto de Seguridade do
Servidor Municipal de Camaçari (ISSM), suspensos desde março de 2020, serão retomados a partir de julho.
O procedimento obedecerá ao calendário publicado na Portaria n° 25/2021 e será realizado na Agência da
Caixa Econômica escolhida pelo segurado ou no ISSM, em alguns casos, apenas mediante agendamento
prévio pelos seguintes canais: e-mail recadastramento.issm@gmail.com ou telefone (71) 3621-6892.

No caso de segurados maiores de 80 anos, menores de 18 anos ou incapazes, o recadastramento será
realizado na sede do ISSM mediante agendamento prévio. Já para segurados com impossibilidade de
locomoção atestada por laudo médico, o recadastramento será realizado via chamada de vídeo por meio do
aplicativo de mensagens WhatsApp.

Para realizar o recadastramento, é necessário informar telefone e email para contato e apresentar os seguintes
documentos: RG, CPF e comprovante de residência expedido, no máximo, há 3 meses. Se houver
dependentes, o segurado deverá apresentar também os documentos para comprovação, como certidão de
casamento, certidão de nascimento, RG, e CPF de cada um dos dependentes.

Teste - Para verificar a eficiência e o funcionamento do sistema através do qual será feito o recadastramento e
a prova de vida a partir deste ano, três aposentadas do ISSM participaram do teste realizado na agência da
Caixa, localizada no Centro de Camaçari, no dia 6 de julho. “Eu achei muito bom esse teste, foi bem rápido. E
como o recadastramento será agendado e a agência é próxima da minha casa, ficou melhor ainda”, avaliou a
aposentada Ana Maria Ferreira. A aposentada e pensionista Maria Eunice concordou. “Para mim foi perfeito,
está aprovado, precisei trazer os mesmos documentos que já apresentava no recadastramento no ISSM”. 

A aposentada Núbia Vila Nova se recadastrou pela primeira vez desde sua aposentadoria, concedida pouco
antes da pandemia. “O atendimento foi rápido, organizado e fui bem informada pelo ISSM. Só tenho a
agradecer pelo cuidado que os funcionários do ISSM demonstraram pelos aposentados nesse momento de
pandemia”, concluiu.

O atendimento ao público do ISSM em sua sede permanece limitado a situações excepcionais e aos casos
previamente agendados. Sendo assim, continua suspenso o acesso à sede do ISSM a qualquer
interessado sem o prévio agendamento. O atendimento para esclarecimentos de dúvidas e solicitações
continua sendo realizado pelo email atendimento.issm@gmail.com e pelo WhatsApp 71 98194-0262.
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RECADASTRAMENTO DE SEGURADOS DO ISSM É RETOMADO MEDIANTE AGENDAMENTO 

Ano 03, Nº 07 
Julho 2021 

# E m C a s a

julho e agosto de 2021

agosto e setembro 2021

setembro e outubro 2021

outubro e novembro 2021

novembro e dezembro 2021

dezembro/2021 e janeiro/2022 

Recadastramento:Mês de Aniversário:
janeiro e julho 

 
fevereiro e agosto

 
março e setembro

 
abril e outubro

 
maio e novembro

 
junho e dezembro 

A P E N A S  C O M  A G E N D A M E N T O  P R É V I OA P E N A S  C O M  A G E N D A M E N T O  P R É V I O

ATENÇÃO! NÃO SE DIRIJA AO ISSM OU À CAIXA ECONÔMICA SEM PRÉVIO AGENDAMENTO! 
SÓ SERÃO ATENDIDAS PESSOAS COM AGENDAMENTO MARCADO.
EVITE AGLOMERAÇÕES! PROTEJA-SE! USE MÁSCARA E MANTENHA DISTANCIAMENTO SOCIAL. 

http://www.issm.camacari.ba.gov.br/portal/funcao.php?url=relatorioInvestimentos.php


Precisa falar com o             ?

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

Pela primeira vez o Instituto de Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari realizou um Programa de
Preparo para Aposentadoria (PPA) totalmente online. O encontro aconteceu no dia 18 de junho, por meio da
plataforma Google Meet, e contou com a participação de cerca de 30 servidores que estão próximos de se
aposentarem.  

"Um dos pilares do Instituto é promover a educação previdenciária e é isso que a gente tenta fazer com o PPA,
trazer informações para vocês que estão se aposentando, noções do que fazer daqui pra frente e noções dos
seus direitos como aposentados”, explicou o superintendente do ISSM, Pedro Guimarães. 

“O importante é realizar o PPA dando continuidade às atividades do ISSM e procurando fazer o melhor para
nossos segurados”, ressaltou a diretora de Previdência, Doranei Dantas.  

A programação contou com dinâmicas e palestras sobre saúde mental e legislação. Na oportunidade, os
participantes puderam esclarecer diversas dúvidas sobre o ISSM e o processo de aposentadoria.  

Em sua palestra “Adaptação a uma nova vida, convívio familiar, planos para o futuro, autoestima e lazer”,  o
psicólogo Antônio Cajazeiras destacou o cuidado com  a saúde mental e a prevenção dos transtornos mentais
para aproveitar a aposentadoria com maior qualidade de vida. 

Já a diretora de Previdência do ISSM, Doranei Dantas,  explicou sobre o funcionamento do Instituto e as regras
de aposentadoria e pensão por morte em sua palestra "Legislação Previdenciária". 
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RECADASTRAMENTO PARA NASCIDOS EM JANEIRO E JULHO

Maiores de 80
anos, menores de

18 anos e
incapazes.

Onde:Onde:  
Quando:Quando:

Julho e agosto de 2021

Agendamento:
Agendamento:

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.

Documentos:
Documentos:

Demais
segurados.

ISSM REALIZA PROGRAMA DE PREPARO PARA APOSENTADORIA ONLINE

APENAS COM AGENDAMENTO PRÉVIO

pessoas com
impossibilidade
de locomoção

comprovada por
laudo médico.


