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ISSM SIMPLIFICA VALIDAÇÃO ANUAL DE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
O novo regulamento aprovado pelo Conselho Administrativo e Previdenciário do Instituto de Seguridade do
Servidor Municipal (ISSM) de Camaçari, por meio da Resolução 01/2021, instituiu um processo simplificado
para atualização do credenciamento de instituições financeiras para recebimento de investimentos do ISSM. A
atualização do credenciamento é realizada a cada 12 meses pelo Comitê de Investimentos do Instituto, com a
análise do cumprimento dos requisitos exigidos no processo de credenciamento.
No processo simplificado, os documentos podem ser substituídos por uma declaração da instituição financeira,
atestando que os requisitos exigidos e apresentados no momento do credenciamento se mantiveram
inalterados.
Além do processo simplificado de atualização das instituições já credenciadas, a Resolução apresenta modelos
de formulários para o credenciamento de novas instituições e fundos de investimentos, padronizando as
solicitações. O normativo entra em vigor no prazo de 90 dias a contar da data de publicação no Diário Oficial do
Município, 14 de setembro de 2021. Após esse prazo, apenas instituições financeiras e fundos credenciados de
acordo com o novo regulamento poderão receber recursos do ISSM.
Credenciamento - O credenciamento de instituições financeiras e fundos de investimentos é um procedimento
essencial para a garantia da segurança na definição das aplicações financeiras do Instituto. Com o processo,
apenas instituições e fundos autorizados pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
podem se habilitar para receber recursos financeiros do ISSM.
Os investimentos, por sua vez, são a forma de garantia do chamado Plano de Benefícios do Regime Próprio, ou
seja, o pagamento de aposentadorias e pensões por morte já concedidas pelo ISSM e aquelas a conceder a
curto, médio e longo prazos.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO ISSM TEM NOVA COMPOSIÇÃO
Os servidores do ISSM Diego Silva e Diego Magalhães foram nomeados, por meio da Portaria 27/2021, para
compor o Comitê de Investimentos do Instituto. Os servidores completarão o mandato até 31 de dezembro de
2021, preenchendo as vagas dos membros exonerados, a pedido, Mateus Reissurreição e Tiago Cacim.
Diego Silva, economista, e Diego Magalhães, formado em Administração com especialização em Finanças,
possuem Certificado de investimentos CPA 10 ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiros e de Capitais.
Também compõem o Comitê de Investimentos o servidor Carlos Henrique Santos - que preside o Comitê e
possui Certificado de investimentos CPA 20 ANBIMA - e como membros natos, o superintendente Pedro Jorge
Guimarães, que também é gestor de recursos, e o diretor administrativo e financeiro Ernâni Sena.
O Comitê de Investimentos é o órgão responsável por pesquisar, propor, modificar e recomendar as melhores
alternativas de investimentos financeiros, observando as metas instituídas na Política de Investimentos do
ISSM. De janeiro a junho deste ano, o Comitê realizou 37 reuniões a fim de acompanhar os investimentos e
tomar as decisões de forma assertiva.
A boa gestão dos investimentos é fundamental para a manutenção de qualquer Regime Próprio de Previdência
Social (RPPS) a longo prazo, uma vez que viabiliza não apenas o pagamento dos benefícios previdenciários
dos segurados já aposentados, como também garante o pagamento dos futuros aposentados e pensionistas.

ISSM E SECAD PROMOVEM SEMINÁRIO SOBRE PREVIDÊNCIA PARA SERVIDORES DE RHS
Cerca de 40 servidores que atuam nas
Coordenadorias Administrativas (CAD) e nos
setores de Recursos Humanos (RH) das
Secretarias e demais órgãos da Prefeitura de
Camaçari participaram do Seminário Previdência
em Foco, realizado no dia 24 de setembro, no
auditório da Secretaria de Governo (Segov).
O Seminário contou com três palestras
ministradas pelos diretores do Instituto, Pedro
Jorge Guimarães, diretor superintendente,
Doranei Dantas, diretora de Previdência, e
Ernâni Sena, diretor de Administração e
Finanças.
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Entre os assuntos abordados, foram contemplados os principais aspectos da Reforma da Previdência,
implementada pela Emenda Constitucional Nº 103 e pela Lei Municipal Nº 1644/2020, e os procedimentos para
concessão de aposentadorias e pensão por morte. Além dos temas previdenciários, o Seminário contou com uma
palestra sobre estratégias para orientação dos servidores sobre endividamento excessivo.
O Seminário Previdência em Foco é uma das ações do Programa de Educação Previdenciária do Instituto, que
prevê ações de diálogo com os segurados e a sociedade e a capacitação de conselheiros, dirigentes e servidores
do ISSM. As demais iniciativas do Programa de Educação Previdenciária, bem como a apresentação do
Seminário, estão disponíveis no site do ISSM –> Informação e Transparência -> Educação Previdenciária.

RECADASTRAMENTO PARA NASCIDOS EM ABRIL E OUTUBRO

:
Quando

APENAS COM AGENDAMENTO PRÉVIO
Onde:
outubro e novembro de 2021

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

tos
Documen:
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a
Origin

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

pessoas com
impossibilidade
de locomoção
comprovada por
laudo médico.

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.

outubro

2021

rosa

Calendário de
pagamentos

OUT - 25
NOV - 25
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