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PORTARIA Nº 102/2019 
DE 07 DE NOVEMBRO DE 2019

Dispõe sobre o Regimento Interno do 
Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal – ISSM.

A DIRETORIA EXECUTIVA, no uso de suas atribuições 
legais,com amparo no art. 93, I, da Lei Municipal n. 
997/2009, com as alterações realizada pela Lei Municipal 
n. 1.582/2019, aprova o seguinteRegimento Interno:

REGIMENTO INTERNO DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM
(APROVADO PELA 02ª SESSÃO ADMINISTRATIVA DA 
DIRETORIA EXECUTIVA REALIZADA EM 04/11/2019)

CAPÍTULO I
DA NATUREZA, SEDE E FORO

Art. 1° - O Instituto de Seguridade do Servidor Municipal – 
ISSM, criado pela Lei n° 287, de 22 de dezembro de 1993, 
reestruturado pela Lei nº 997/2009 e alterações 
posteriores, Autarquia vinculada ao Município de 
Camaçari, 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, rege-se por 
este Regimento Interno, pelas normas regulamentares 
que adotar e pelas disposições legais que lhe forem 
aplicáveis.

Parágrafo único - O Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal – ISSM gozará, no que couber de todas as 
prerrogativas inerentes aos órgãos da Administração 
Direta do Município de Camaçari.

CAPÍTULO II
FINALIDADE E COMPETÊNCIA

Art. 2° - O Instituto de Seguridade do Servidor Municipal – 
ISSMtem por finalidade promover a política de 
seguridade social em benefício de seus segurados e 
respect ivos dependentes,  compet indo- lhe o 
gerenciamento e a operacionalização do Regime Próprio 
de Previdência Social do Município de Camaçari, 
incluindo:

I. A arrecadação e a gestão de recursos financeiros e 

previdenciários;

II. A concessão, o pagamento e a manutenção dos 

benefícios previdenciários devidos aos segurados e a 

seus dependentes;

III. Implementação e Programas de Educação 

Previdenciária;

IV. Executar outras atividades correlatas. 

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 3° - O Instituto de Seguridade do Servidor Municipal – 
ISSM tem a seguinte estrutura básica: 

I. Órgãos Colegiados: 
a) Conselho Administrativo e Previdenciário;
b) Conselho Fiscal;
c) Comitê de Investimentos;

II. Diretoria Executiva como órgão de direção superior e 
que será composta de: 
a) Diretor Superintendente; 
b) Diretor de Administração e Finanças;
c) Diretor de Previdência;

§1º - O presente Regimento Interno visa regulamentar o 
funcionamento da Diretoria Executiva e demais órgãos 
do ISSM, com exceção dos órgãos colegiados que serão 
regulamentados pelos seus regimentos internos 
próprios, elaborados nos termos estabelecidos pela 
legislação em vigor.

§2º - A Diretoria Executiva poderá atuar também como 
órgão colegiado, dentro dos limites e atribuições que lhe 
foram determinados pela legislação, devendo também 
dispor de regimento interno próprio.

Art. 4º - Os membros dos órgãos colegiados e da diretoria 
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executiva deverão atender aos seguintes requisitos 
mínimos:

I. Não ter sofrido condenação criminal ou incidido em 
alguma das demais situações de inelegibilidade 
previstas no inciso I do caput do art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, observados 
os critérios e prazos previstos na dita lei;

II. Possuir certificação e habilitação comprovadas, nos 
termos definidos em parâmetros gerais;

III. Possuir comprovada experiência no exercício de 
atividade nas áreas financeira, administrativa, contábil, 
jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria;

IV. Possuir diploma de graduação no ensino superior.

Parágrafo Único – A comprovação do atendimento aos 
requisitos acima deverá ser realizada pelo membro do 
órgão colegiado ou diretoria executiva no momento de 
sua posse, ou no prazo de 30 (trinta) dias da publicação 
deste regimento interno, salvo se houver norma que 
estabeleça prazo maior.

CAPITULO IV
COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS

Art. 5º Os órgãos, diretores e áreas internas do ISSM são 
aqueles previstos na legislação e terão as suas 
competências definidas por este regimento interno.

SEÇÃO I
DA DIRETORIA DA SUPERINTENDÊNCIA 

Art. 6º - À Diretoria daSuperintendência, responsável por 
uma gestão participativa, transparente, eficiente e eficaz 
dos recursos financeiros e de pessoal do ISSM, compete:

I. Cumprir e fazer cumprir a legislação aplicável à 
Autarquia, bem como as deliberações do Conselho 
Administrativo e Previdenciário;
II. Formular as políticas e diretrizes básicas da Autarquia, 
a programação anual de suas atividades e fixar suas 
prioridades, elaborando, implementando e controlando o 
Planejamento Estratégico e o Plano Anual da Autarquia;
III. Apreciar e aprovar planos, programas e projetos 
apresentados pelas diversas unidades da Autarquia;
IV. Promover a articulação da Autarquia com organismos 
públicos e privados nacionais e internacionais, 
objetivando o cumprimento de sua finalidade, à 
dinamização, modernização e aprimoramento dos 
serviços da Autarquia;
V. Elaborar o plano de trabalho, as propostas 
orçamentárias anuais e plurianuais e suas modificações, 
submetendo-as ao Conselho Administrativo e 
Previdenciário;
VI. Elaborar, na forma e prazos definidos na legislação 
específica, a prestação de contas, os demonstrativos 
orçamentários, financeiro e patrimonial e o relatório de 
atividades, submetendo-os à apreciação do Conselho 
Administrativo e Previdenciário; 
VII. Examinar o plano de custeio do Sistema de 
Seguridade Social, sugerindo alterações sempre que 

necessárias, submetendo-as à apreciação do Conselho 
Administrativo e Previdenciário.

Art. 7º - O cargo de Diretor-Superintendente é de livre 
nomeaçãoe exoneração do Chefe do Poder Executivo 
Municipal,equiparando-se, nos termos da Lei, ao Cargo 
de SecretárioMunicipal, sendo o mesmo considerado a 
autoridade máxima no âmbito da Autarquia, competindo-
lhe:

I. Representar a Autarquia ativa e passivamente, em 
juízo ou fora dele, podendo, inclusive, celebrar contratos, 
convênios, acordos ou ajustes, com observância da 
legislação vigente;
]II. Dirigir, coordenar, supervisionar e controlar as 
atividades da Autarquia; 
III .  Submeter ao Conselho Administrativo e 
Previdenciário as matérias de competência deste e, 
executar suas decisões;
IV. Acompanhar, controlar e responder ao Tribunal de 
Contas do Município, na forma e prazos definidos em 
legislação específica, a prestação de contas da Autarquia 
referente ao exercício anterior;
V. Praticar, conjuntamente, com o Diretor de 
Administração e Finanças, os atos relativos às atividades 
administrativas que envolvam contratações, dispêndios 
de recursos, atos de gestão de ativos e passivos, bem 
assim qualquer movimentação bancária;
VI. Praticar, conjuntamente, com o Prefeito Municipal os 
atos relativos à concessão de aposentadorias;
VII. Praticar, conjuntamente, com o Diretor de 
Previdência os demais atos alusivos à concessão, 
revisão, suspensão e cessão de benefícios 
previdenciários;
VIII. Autorizar, em conjunto com o Diretor de 
Administração e Finanças, operações relativas aos 
investimentos financeiros efetuados com os recursos 
previdenciários, conforme prévia deliberação do Comitê 
de Investimentos, observando os aspectos legais e a 
política de investimentos;
IX. Autorizar a abertura, movimentação e encerramento 
de contas bancárias, sempre com a assinatura conjunta 
com o Diretor de Administração e Finanças;
X. Assinar e endossar, conjunta e solidariamente com o 
Diretor de Administração e Finanças, cheques, 
duplicatas, notas promissórias e outros títulos de crédito;
XI. Constituir comissões, homologar e dispensar 
licitação, observada a legislação específica;
XII. Deliberar acerca da instauração de sindicâncias e de 
processos administrativos disciplinares;
XIII. Julgar as Sindicâncias e os Processos 
Administrativos disciplinares;
XIV. Nomear, exonerar, contratar, dispensar e praticar 
todos os atos relativos à pessoal, nos termos da 
legislação em vigor; 
XV. Promover e controlar a aplicação de recursos 
destinados às atividades da Autarquia, de acordo com as 
normas legais e regulamentares pertinentes;
XVI. Constituir grupos de trabalho, mediante Portaria, 
que disporá sobre sua competência, duração e 
atribuições dos seus responsáveis.
XVII.  Executar outras atividades correlatas.
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Art. 8º -À chefia de Gabinete da Superintendência, 
incumbida de assessoramento técnico direto ao Diretor 
Super in tendente  no  cumpr imento  de  suas  
responsabilidades, compete:

I. Assistir ao Diretor Superintendente em sua 
representação e contato com o público;
II. Supervisionar, dirigir, orientar, controlar e avaliar a 
execução das atividades de apoio administrativo do 
Gabinete, coordenando inclusive as atividades dos 
assessores técnicos;
III. Transmitir às demais unidades as determinações, 
ordens e instruções do Diretor Superintendente;
IV. Acompanhar a execução das deliberações do Diretor 
Superintendente;
V. Exercer encargos especiais que lhe venham a ser 
designados pelo Diretor Superintendente;
VI. Promover o assessoramento aos órgãos colegiados, 
de forma direta e imediata;
VII. Assistir ao Diretor em suas atribuições técnicas e 
administrativas;
VIII. Desenvolver outras atividades correlatas.

Art. 9º - À  Assessoria Técnica - ASTEC, que no âmbito 
da Autarquia desempenha as atividades de 
p l a n e j a m e n t o ,  p r o g r a m a ç ã o ,  o r ç a m e n t o ,  
acompanhamento e modernização administrativa, 
compete:

I. Prestar assessoramento na formulação de políticas e 
diretrizes e na definição de prioridades da Autarquia;
II. Auxiliar o Diretor Superintendente no despacho de 
expediente;
III. Promover a análise e instrução de despachos em 
relação às propostas, aos requerimentos, aos 
documentos e aos processos encaminhados para 
avaliação e decisão do Diretor;
IV. Coordenar a elaboração, a consolidação e o controle 
do plano de ação anual e/ou planejamento estratégico da 
Autarquia, de acordo com as diretrizes da Diretoria 
Executiva;
V. Promover a elaboração de relatórios de gestão nas 
Diretorias e consolidá-los para a elaboração do relatório 
de governança corporativo;
VI. Prestar assessoramento na formulação, supervisão, 
avaliação e controle dos planos, programas e projetos da 
Autarquia;
VII. Prestar assessoramento na celebração de convênios 
e acordos com entidades públicas e privadas, nacionais e 
internacionais; 
VIII. Elaborar, conjuntamente com a Diretoria 
Administrativa Financeira, a proposta orçamentária da 
Autarquia;
IX. Elaborar relatórios estatísticos referentes às 
atividades da Autarquia para efeito administrativo e de 
divulgação;
X.  Acompanhar periodicamente a gestão atuarial;
XI. Manter permanente articulação com o órgão central 
de planejamento da Administração Municipal;
XII. Promover a formulação da política de recursos 
humanos da Autarquia;
XIII. Desenvolver atividades na área de organização e 
métodos, visando sua adequação às necessidades da 
Autarquia, promovendo a sua implantação;

XIV. Desenvolver mecanismo para realização de 
auditoria de procedimentos junto às unidades da 
Autarquia; 
XV. Proceder à auditagem regular do desempenho das 
atividades da Autarquia; 
XVI. Elaborar relatório, com base nos resultados obtidos 
através da auditoria de procedimentos, propondo 
alterações, quando julgar necessário;
XVII. Planejar, coordenar e supervisionar a 
implementação deações relacionadas com a 
informatização dos procedimentos, análise dos 
processos, organização das informações, gestão de 
contratos e recursos de informática, bem como pela 
normatização das políticas de segurança da informação;
XVIII. Assessorar na execução de procedimentos 
essenciais que envolvam a atividade fim do Instituto; 
XIX. Promover a articulação da Autarquia com 
organismos congêneres nas esferas estadual e federal;
XX. Participar da elaboração, divulgação e atualização 
de documentos e normativos internos, quando solicitado;
XXI. Fornecer informações às Diretorias referentes à sua 
área de atuação, para elaboração de relatórios e subsídio 
a gestão; 
XXII. Providenciar as publicações das atas de reuniões 
dos órgãos colegiados e demais atos que envolvam o 
Diretor;
XXIII. Promover a guarda dos arquivos, físico e 
eletrônico, dos documentos da Diretoria de 
Superintendência e dos órgãos colegiados;
XXIV.  Recepcionar,  preparar  e expedir  as 
co r respondênc ias  re lac ionadas  ao  D i re to r  
Superintendente;
XXV. Recepcionar os documentos oficiais de outros 
órgãos e entidades, despachando-os aos setores 
competentes;
XXVI. Executar demais atividades correlatas.

Art. 10º - À Assessoria Jurídica, órgão dirigido pelo 
Advogado Chefe do ISSM, que presta assistência 
jurídica e exerce a sua representação junto ao Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal – ISSM, compete:

I.  Assessorar a administração da Autarquia em todos os 
assuntos de ordem jurídica, emitindo parecer;
II. Assessorar o Superintendente nas reuniões do 
Conselho Administrativo e Previdenciário;
III. Representar a Autarquia nos foros Estadual e Federal, 
em qualquer instância ou Tribunal, em processos nos 
quais o mesmo for autor, réu ou terceiro interveniente;
IV. Elaborar minutas de portarias, resoluções, convênios, 
termos aditivos, acordos, ajustes e contratos, bem como 
de editais de licitação e documentos similares;
V. Articular-se permanentemente com a Procuradoria 
Geral do Município, no desempenho de suas 
competências;
VI. Emitir parecer em processos referentes à concessão 
de benefícios previdenciários, licitações e qualquer outro 
tema que lhe seja demandado; 
VII. Instituir e manter atualizado o arquivo da legislação 
pertinente às atividades da Autarquia;
VIII. Manualizar os procedimentos relativos ao 
acompanhamento e atuação nas ações judiciais relativas 
a benefícios previdenciários;
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IX. Elaborar relatório de avaliação do passivo judicial;
X. Executar demais atividades correlatas à sua área de 
atuação.

Art. 11º - À Controladoria, órgão dirigido pelo Controlador 
Geral do ISSM, que realiza ações de controle e 
f iscal ização dos recursos e bens públ icos 
institucionais,compete:

I. Verificar o cumprimento das normas constitucionais, 

leis, decretos, regulamentos, resoluções e outros atos 

normativos aplicáveis às áreas de atuação da Autarquia;

II. Elaborar e publicar políticas e relatórios de controle 

interno com periodicidade mensal;

III. Elaborar e manter atualizado manual de 

procedimentos e cronograma das atividades da 

Controladoria;

IV. Fiscalizar e avaliar a gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial objetivando sua regularização e a utilização 

racional dos recursos e bens públicos; 

V. Orientar e supervisionar tecnicamente as atividades de 

fiscalização financeira, contabilidade e auditoria do 

ISSM;

VI. Observar o cumprimento dos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência na 

realização da despesa pública e bem como o 

cumprimento da legislação federal e municipal 

pertinente; 

VII. Verificar a legalidade quanto à concessão dos 

benefícios previdenciários aos servidores e seus 

dependentes; 

VIII. Proceder ao exame prévio dos processos originários 

dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial 

do Instituto, com avaliação dos resultados quanto à sua 

eficácia e eficiência;

IX. Acompanhar e analisar as contratações realizadas 

pelo Instituto, examinando as etapas envolvidas no 

processo, de forma a assegurar a regularidade do gasto 

em consonância com as demandas do interesse público;

X. Controlar de forma sistemática e permanente a 

regularidade jurídica, fiscal e econômico-financeira 

consolidada no Serviço Auxiliar de Informações para 

Transferências Voluntárias - CAUC, bem como o 

atendimento a outras exigências estaduais e municipais;

XI. Analisar a formalização dos processos de pagamento 

do Instituto e examinar as prestações de contas de 

diárias e adiantamentos, na forma da legislação vigente;

XII. Opinar sobre assuntos de natureza econômico-

financeira e contábil que lhes sejam submetidos pelo 

Conselho Administrativo e Previdenciário ou pela 

Superintendência;

XIII. Comunicar ao Conselho Fiscal fatos relevantes que 

apurar no exercício de suas atribuições;

XIV. Manter registro sobre a composição e atuação da 

Comissão Permanente de Licitação, Comitê de 

Invest imentos, Conselho Fiscal e Conselho 

Administrativo e Previdenciário;

XV. Promover a normatização, o acompanhamento, a 

sistematização e a padronização dos procedimentos de 

auditoria, fiscalização, e avaliação de gestão;

XVI. Realizar auditoria nos sistemas contábil, financeiro, 

orçamentário, de pessoal e demais sistemas 

administrativos operacionais;

XVII. Elaborar a Prestação de Contas Mensal e Anual do 

Instituto e seu Gestor a ser encaminhada ao TCM - BA;

XVIII. Prestar informações e responsabilizar-se pelas 

respostas das notificações das contas julgadas pelo 

Tribunal de Contas;

XIX. Enviar processos ao Tribunal de Contas do 

Município para registro das concessões e revisões de 

benefícios previdenciários, assim como a execução das 

diligências e determinações emanadas pelo TCM;

XX. Analisar os dados inseridos pelos Órgãos, Entidades 

e Unidades Administrativas responsáveis no módulo 

captura eletrônica do Sistema IntegradodeAuditoria - 

SIGA, do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, 

observando os normativos vigentes, diligenciando para 

as devidas correções, quando necessário;

XXI. Acompanhar as ações de fiscalização, inspeção, 

auditoria e tomada de contas realizadas pelos órgãos de 

controle externo;

XXII. Supervisionar a gestão de fundos, programas e 

convênios;

XXIII. Acompanhar e controlar a qualidade das 

informações constantes no Portal de Transparência do 

Instituto, visando promover uma gestão transparente da 

informação, propiciando amplo acesso e divulgação;

XXIV. Estabelecer com a Ouvidoria do Instituto os 

procedimentos, regras e padrões de divulgação de 

informações ao público, fixando prazo máximo para 

atualizações;

XXV. Gerenciar e supervisionar o funcionamento do 

Serviço de informação ao Cidadão (SIC), por meio físico 

e eletrônico;

XXVI. Verificar a eficiência e eficácia da sistemática 

i m p l e m e n t a d a  p a r a  r e c e p ç ã o ,  p r o t o c o l o ,  

processamento, encaminhamento e resposta aos 

pedidos de informações formulados por pessoas físicas e 

jurídicas, por quaisquer meios, observada a legislação de 

regência;

XXVII. Fornecer informações sobre a situação física - 

financeira dos projetos e das atividades constantes dos 

orçamentos do ISSM;
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XXVIII. Acompanhar o desempenho da gestão e gerar 

informações para subsidiar as tomadas de decisões das 

autoridades competentes, relacionadas ao desempenho 

fiscal e ao cumprimento das regras estabelecidas na Lei 

de Responsabilidade Fiscal;

XXIX. Expedir circulares, instruções, portarias, ordens 

de serviço e demais disposições normativas, 

compatíveis com as atividades inerentes à sua 

competência; 

XXX. Analisar as demonstrações financeiras e demais 

documentos contábeis da Autarquia, emitindo parecer e 

encaminhando-os ao Conselho Administrativo e 

Previdenciário e ao Conselho Fiscal;

XXXI. Comunicar ao Conselho Administrativo e 

Previdenciário e aoConselho Fiscal fatos relevantes que 

apurar no exercício de suas atribuições;

XXXII. Executar outras atividades correlatas.

Art. 12º - À Coordenação de Comunicação eOuvidoria, 
responsável por assegurar o relacionamento 
institucional, de forma ética, transparente e eficiente, ao 
público de interesse do ISSM, compete:

I. Verificar o cumprimento das normas constitucionais, 

leis, decretos, regulamentos, resoluções e outros atos 

normativos aplicáveis à sua área de atuação;

II. Receber e processar as manifestações sobre a 

atuação da Autarquia e seus serviços;

III. Solicitar aos órgãos colegiados e às demais unidades 

do ISSM esclarecimentos e suporte necessários para 

elaboração de respostas aos questionamentos 

dosinteressados;

IV. Solicitar à Diretoria Executiva soluções relativas às 

manifestações apresentadas e informar aos 

interessados o encaminhamento dado às suas 

reclamações, sugestões e críticas;

V. Monitorar indicadores gerenciais da ouvidoria e da 

comunicação, e elaborar relatórios periódicos das 

atividades e indicadores do setor;

VI. Oferecer canais de comunicação de fácil acesso da 

população; 

VII. Administraro funcionamento do Serviço de 

informação ao Cidadão (SIC), por meio físico e 

eletrônico;

VIII. Elaborar e divulgar releases para a mídia local;

IX. Acompanhara Diretoria Executiva em atividades 

externas, quando necessário;

X. Organizar e acompanhar entrevistas dos diretores;

XI. Divulgar interna e externamente os serviços 

prestados, as atividades desenvolvidas e as políticas 

adotadas pelo ISSM;

XII. Manter atualizado o Portal do ISSM, mobilizando 

recursos para atendimento dos requisitos de 

transparência e acessibilidade;

XIII. Organizar o clipping de matérias divulgadas sobre o 

ISSM nos veículos de Comunicação;

XIV. Realizar a cobertura jornalística e registro fotográfico 

de eventos em que a Autarquia participe;

XV. Coordenar e atualizar os perfis institucionais do ISSM 

nas redes sociais;

XVI. Participar da Pesquisa de Clima Organizacional 

para mapear as percepções dos servidores e identificar 

oportunidades de melhoria;

XVII. Planejar, pesquisar, coletar, desenvolver, analisar, 

padronizar e executar instrumentos de comunicação que 

permitam o fluxo de informações entre a Autarquia, 

segurados, prestadores de serviços e demais órgãos 

públicos;

XVIII. Participar do planejamento e execução de eventos 

e demais ações de Relações Públicas voltadas para os 

diversos públicos vinculados ao ISSM;

XIX. Planejar, aplicar e acompanhar pesquisas de 

campo, visando aferir a qualidade dos serviços 

prestados, bem como avaliar seus resultados e emitir 

relatórios;

XX. Assessorar a Diretoria e outros setores na divulgação 

de assuntos de interesse do ISSM, de seus segurados e 

prestadores de serviços;

XXI. Participar de comissões encarregadas do 

desenvolvimento ou execução de projetos ou atividades 

nas suas áreas de atuação;

XXII. Executar outras atividades correlatas. 

SEÇÃO II

DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Art. 13º - À Diretoria Administrativa e Financeira - DAF, 

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, compete:

I. Realizar a gestão financeira, atuarial, administrativa, de 

investimentos, patrimonial, almoxarifado, pagamento de 

pessoal, documentale suas respectivas execuções;

II. Coordenar, orientar, supervisionar e avaliar o repasse 

das receitas de outras entidades e fundos da 

administração direta, indireta e fundacional, procedendo 

à inscrição da dívida ativa e executando as medidas 

administrativas necessárias para instituir sua cobrança;

III. Promover, executar e controlar as aplicações 

financeiras dos recursos previdenciários, em 

conformidade com a legislação em vigor, privilegiando 

obrigatoriamente a máxima segurança, rentabilidade, 
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solvência e liquidez dos recursos; 

IV. Subsidiar a elaboração orçamentária e realizar a 

execução orçamentária;

V. Elaborar os demonstrativos de natureza obrigatória 

que versem sobre a temática administrativa, financeira, 

orçamentária e contábil, da Autarquia, conforme 

legislação vigente;

VI. Realizar a aquisição, utilização e manutenção de 

bens móveis, materiais e serviços, em consonância com 

os l imites estabelecidos para as despesas 

administrativas;

VII. Realizar o planejamento, contratação, gestão e de 

manutenção dos sistemas, recursos de software, 

hardware e infraestrutura física de tecnologia da 

informação. 

VIII. Promover a execução da política de Gestão de 

Pessoas;

IX. Controlar o Quadro de Pessoal, Cargos e Salários;

X. Realizar o pagamento dos benefícios previdenciários 

concedidos;

XI. Realizar o pagamento da folha de pagamento dos 

servidores do ISSM;

XII. Gerir e executar o Plano Anual de Capacitação dos 

Servidores, Diretores e Conselheiros, zelando pela 

institucionalização da educação previdenciária;

XIII. Implementar de ações relativas à cultura e 

responsabilidade socioambiental.

Art. 14º - Ao cargo de Diretor de Administração e 
Finanças, de livre nomeaçãoe exoneração do Chefe do 
Poder Executivo Municipal,equiparado como definido em 
Lei ao Cargo de Subsecretário Municipal, compete:

I. Subsidiar o Diretor da Superintendência na definição 

das diretrizes estratégicas para a formulação das 

políticas públicas relacionadas à sua área de atuação;

II. Dirigir, supervisionar, orientar e controlar a execução 

setorial das suas coordenações, promovendo a gestão 

financeira, atuarial, de investimentos, patrimonial, 

administrativa, pagamento de pessoal, documental e 

suas respectivas execuções;

III. Propor e estabelecer, em articulação com a Diretoria 

da Superintendência, normas, padrões, sistemas e 

métodos de trabalho voltados ao aprimoramento dos 

sistemas de gestão orçamentária, financeira e contábil;

IV. Incentivar boas práticas, promover e acompanhar a 

execução de projetos e atividades que viabilizem o 

desenvolvimento institucional e a gestão governamental 

no que couber à sua área de competência; 

V. Subsidiar a implantação do Plano de Ação Anual e/ou 

Planejamento Estratégico, nas ações que compete a sua 

Diretoria;

VI. Promover a elaboração dos instrumentos de 

planejamento e gestão da Autarquia, como o Plano 

Plurianual – PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – 

LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA;

VII. Promover e gerenciar a execução orçamentária e 

financeira, efetuando as programações orçamentárias e 

financeiras em consonância com as necessidades da 

Autarquia;

VIII. Supervisionar as atividades referentes ao 

pagamento, recebimento, controle, movimentação e 

disponibilidade financeira, acompanhando a execução 

da contabilização orçamentária, financeira e patrimonial 

do Instituto; 

IX. Prat icar,  conjuntamente, com o Diretor 

Superintendente, os atos relativos às atividades 

administrativas que envolvam contratações, dispêndios 

de recursos, atos de gestão de ativos e passivos, bem 

assim qualquer movimentação bancária;

X. Autorizar, em conjunto com o Diretor Superintendente, 

as operações relativas aos investimentos financeiros 

efetuados com os recursos previdenciários, conforme 

prévia deliberação do Comitê de Investimentos, 

observando os aspectos legais e a política de 

investimentos;

XI. Autorizar a abertura, movimentação e encerramento 

de contas bancárias, sempre com a assinatura conjunta 

com o Diretor Superintendente;

XII. Supervisionar a cobrança e o controle dos processos 

de prestação de contas de adiantamento, de acordo com 

a legislação vigente; 

XIII. Assinar e endossar, conjunta e solidariamente com o 

Diretor Superintendente, cheques, duplicatas, notas 

promissórias e outros títulos de crédito;

XIV. Propor a constituição de Comissões de Licitação, 

Comissão de Inventário, Comissão de Sindicância e 

outras demandadas na área de atuação da Diretoria;

XV. Supervisionar os procedimentos licitatórios e de 

dispensa ou inexigibilidade de licitação para contratação 

de bens e serviços;

XVI. Subsidiar e orientar as comissões e os executores 

de contratos;

XVII. Estabelecer diretrizes gerais para a concepção, 

adequação e avaliação de serviços prestados, 

fiscalizando a execução das cláusulas dos convênios e 

contratos celebrados com prestadores de serviços;

XVIII. Coordenar e controlar os atos de designação dos 

Gestores e Fiscais de Contratos e demais atos oficiais, 

para posterior publicação; 

XIX. Promover o envio no prazo legal das demonstrações 

contábeis e financeiras, a prestação de contas, as baixas 

de bens móveis e a alienação de bens do ativo 

permanente;
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XX. Atualizar os débitos de pensões indevidas para efeito 

de cobrança amigável e/ou cobrança judicial;

XXI. Supervisionar a consolidação de informações, 

realizar o acompanhamento e a avaliação de metas 

institucionais e a análise de resultados, por meio de 

indicadores de desempenho, fornecendo informações 

referentes à sua área de atuação para a elaboração do 

Relatório de Governança Corporativa;

XXII. Analisar os relatórios envolvendo programas e 

planos de trabalho relativos às áreas controladas pela 

Diretoria; 

XXIII. Assegurar a implementação de ações relativas à 

cultura e responsabilidade socioambiental; 

XXIV. Executar outras atividades correlatas.

Art. 15º - À Chefiade Gabinete da DAF, que realiza o 

assessoramento técnico direto a Diretoria Administrativa 

e Financeira nas suas competências e na gestão dos 

recursos do Instituto, compete:

I. Orientar, acompanhar e supervisionar as atividades 
dos órgãos subordinados a Diretoria Administrativa e 
Financeira - DAF, de modo a garantir o cumprimento das 
diretrizes e parâmetros estabelecidos pela Diretoria nas 
áreas Financeira, Administrativa, Contábil, Folha de 
Pagamento e afins;

II. Estabelecer, em conjunto com a Diretoria 
Administrativa e Financeira - DAF, plano estratégico 
anual para definição de metas e objetivos a serem 
implantados nos órgãos pertencentes à área 
administrativa e financeira, alinhado ao planejamento 
estratégico institucional;

III. Assistir diretamente a Diretoria Administrativa e 
Financeira - DAF em assuntos inerentes a matéria 
administrativa, financeira e afins, sempre que solicitado; 

IV. Participar de reuniões, programas, seminários, 
congressos e demais eventos, de forma conjunta ou em 
substituição ao Diretor de Administração e Finanças;

V. Verificar o cumprimento das normas constitucionais, 

leis, decretos, regulamentos, resoluções e outros atos 

normativos aplicáveis às áreas de atuação da DAF;

VI. Planejar, analisar, controlar e executar atividades 

administrativas e financeiras nas diversas áreas de 

atuação da DAF;

VII. Acompanhar e controlar, em articulação com as 

Coordenações, a execução financeira do orçamento e de 

créditos adicionais;

VIII. Prestar informações e esclarecimentos aos 

Conselhos e outros órgãos externos fiscalizadores das 

áreas de atuação do setor;

IX. Realizar atividades de gerenciamento, administração 

e operacionalização do Regime Próprio de Previdência 

Social- RPPS, relacionadas com a gestão de recursos e 

fundos previdenciários;

X. Acompanhar e verificar a realização dos relatórios de 

gestão dos investimentos;

XI. Captar e fornecer informações de análise econômica 

e relatórios financeiros para subsidiar as análises do 

Comitê de Investimentos;

XII. Realizar visitas aos bancos para acompanhamento 

dos investimentos e relacionamento institucional;

XIII. Acompanhar os saldos das aplicações, para garantir 

que os mesmos não ultrapassem os limites permitidos na 

Resolução 3922/2010 e suas alterações;

XIV. Acompanhar e verificar a realização das avaliações 

e obrigações atuariais;

XV. Participar de comissões encarregadas do 

desenvolvimento ou execução de projetos ou atividades 

nas áreas de atuação da Diretoria Administrativa e 

Financeira;

XVI. Coordenar elaboração, apresentação e publicação 

de relatório de gestão, com o acompanhamento dos 

principais indicadores da DAF, bem como prestar 

esclarecimentos sobre acontecimentos relevantes do 

período;

XVII. Executar outras atividades correlatas que lhe forem 

atribuídas.

Art. 16º - À função de Tesoureiro do ISSM, designada a 

servidormediante Portaria, diretamente subordinado ao 

Diretor de Administração e Finanças, compete:

I. Capitalizar e gerenciar os investimentos conforme 

definições do Comitê de investimentos;

II. Realizar credenciamento de instituições e fundos, 

autorizações de aplicações e resgates de recursos, 

garantindo sua publicidade; 

III. Acompanhar diariamente a rentabilidade de todos os 

fundos existentes na carteira, notificando o Comitê de 

Investimentos de eventuais alterações;

IV. Realizar as movimentações e transações financeiras, 

previamente aprovadas pelos Diretores;

V. Efetuar os pagamentos dos processos de pagamentos 

aprovados, imprimindo e anexando os respectivos 

comprovantes no processo de pagamento;

VI. Realizar a conferência da execução das operações 

autorizadas e proceder o envio dos extratos bancários 

para a Coordenação Contábil;

VII. Disponibilizar diárias previamente aprovadas;

VIII. Verificar os recebimentos e disponibilizar extratos 

para conferência da Coordenação Financeira;

IX. Disponibilizar valor de adiantamento a servidor 

designado;

X. Executar outras atividades correlatas que lhe forem 

atribuídas na Portaria em que foi designado.
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Art. 17º - À função de adiantamento, designada a 

servidormediante Portaria, diretamente subordinado ao 

Diretor de Administração e Finanças, compete:

I. Administrar o valor disponibilizado para 

adiantamento, 

II. Proceder a devolução do valor remanescente.

III. Realizar a prestação de conta do adiantamento 

dentro do prazo legal.

Art. 18º - À Coordenação Financeira, responsável pela 

captação e gestãofinanceirado Instituto, compete:

I. Ver i f icar o cumprimento das normas 

constitucionais, leis, decretos, regulamentos, resoluções 

e outros atos normativos aplicáveis à sua área de 

atuação;

II. Realizar atividades de gerenciamento, 

administração e operacionalização do ISSM 

relacionadas com a arrecadação e outras receitas, 

execução orçamentária, gestão dos contratos de 

serviços e compras;

III. Apurar, controlar e cobrar repasse das 

contribuições devidas à Autarquia, juros e multas 

decorrentes de atrasos, débitos oriundos de 

parcelamentos e repasse de servidores cedidos e 

licenciados;

IV. Organizar e manter permanentemente 

atualizado o registro das contribuições recolhidas pela 

Autarquia;

V. Conferir o Certificado de Tempo de Contribuição;

VI. Elaborar processo de pagamento para envio à 

contabilidade;

VII. Conferir a prestação de contas do adiantamento; 

VIII. Administrar as ordens de abastecimento dos 

veículos do ISSM e o consumo de combustível do 

período;

IX. Apurar e controlar o pagamento de restos a 

pagar;

X. Controlar a execução de convênios, acordos e 

contratos, mediante relatórios mensais de posição 

financeira;

XI. Acompanhar o saldo dos contratos vigentes e 

respectivos vencimentos;

XII. Elaborar e conferir os demonstrativos 

previdenciários (DAIR, DIPR, DPIN e DRAA) e manter 

arquivo comprobatório dos dados utilizados;

XIII. Acompanhar as notificações do CADPREV;

XIV. Acompanhar a realização e o envio dos 

Demonstrativos Contábeis;

XV. Realizar planejamentos, estudos, análises e 

projeções de natureza econômica, financeira e 

orçamentária;

XVI. Acompanhar a execução e o saldo do 

orçamento;

XVII. Prestar informações e esclarecimentos aos 

Conselhos e outros órgãos fiscalizadores;

XVIII. Orientar técnica e normativamente os setores do 

ISSM em matéria de natureza financeira;

XIX. Elaborar, apresentar e publicar relatório de 

gestão com o acompanhamento dos principais 

indicadores das atividades do setor, bem como prestar 

esclarecimento sobre acontecimentos relevantes do 

período;

XX. Participar de comissões encarregadas de 

projetos ou atividades nas áreas de atuação da 

Autarquia;

XXI. Executar outras atividades correlatas. 

Art. 19º - À Coordenação Administrativa,responsável por 

garantir a estrutura de pessoal e recursos necessários 

para o funcionamento eficiente do ISSM, compete:

I. Ver i f icar o cumprimento das normas 

constitucionais, leis, decretos, regulamentos, resoluções 

e outros atos normativos aplicáveis às áreas de atuação 

da Autarquia;

II. Elaborar, apresentar e publicar relatório de 

gestão com o acompanhamento dos principais 

indicadores das atividades da Coordenação, bem como 

prestar esclarecimentos sobre acontecimentos 

relevantes do período;

III. Participar de comissões encarregadas do 

desenvolvimento ou execução de projetos ou atividades 

nas áreas de atuação da Autarquia;

IV. Coordenar, acompanhar, avaliar e executar a 

gestão de documentos, compras e contratações, 

patrimônio, almoxarifado, sistemas de informação, 

gestão de pessoas, logística, infraestrutura e 

suprimentos.

Art. 20º - São atribuídas à área de gestão de compras e 
contratações, diretamente subordinada a Coordenação 
Administrativa, o planejamento e acompanhamentodas 
licitações realizadas pela Comissão Permanente de 
Licitação- COPEL, promovendo a transparência das 
informações, bem como:

I. Supervisionar os processos de aquisição de 

materiais e contratação de serviços, mantendo o controle 

das licitações e suas dispensas;

II. Realizar atividades de gerenciamento, 

administração e operacionalização do ISSM 

relacionadas com a gestão dos contratos de serviços e 

compras;
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III. Arquivar, classificar e controlar os contratos de 

serviços e compras;

IV. Administrar as ordens de abastecimento dos veículos 

do ISSM e o consumo de combustível do período;

V. Realizar a aquisição de passagens para participação 

dos servidores do instituto em eventos, cursos, 

congressos etc.;

VI. Realizar a liberação de diárias para servidores, nos 

casos previstos em legislação, mediante autorização da 

Diretoria.

Art. 21º - São atribuições da área de gestão patrimonial, 
diretamente subordinada a Coordenação Administrativa, 
a supervisão dos serviços de limpeza, conservação, 
manutenção, segurança e controledo patrimônio 
institucional.

Art. 22º - Atribui-se à área de gestão do almoxarifado, 
diretamente subordinada a Coordenação Administrativa:

I. Controlar a entrada e saída de materiais, mantendo um 

estoque mínimo para o desenvolvimento das atividades 

da Autarquia;

II. Solicitar a reposição em tempo hábil de materiais;

III. Atestar a Nota Fiscal do fornecedor, conferindo se as 

especificações estão de acordo com o solicitado e 

encaminhar para pagamento;

IV. Encaminhar o material recebido ao setor demandante;

V. Estocar e organizar o material adequadamente;

VI. Encaminhar os bens permanentes ao Patrimônio;

VII. Realizar inventário anual.

Art. 23º - Atribui-seà área de gestão de tecnologia da 
informação, diretamente subordinada a Coordenação 
Administrativa:

I. Planejar, coordenar e supervisionar a execução das 

atividades e dos serviços de informática em articulação 

com a Coordenação Central de Tecnologia e Gestão da 

Informação - CCTGI;

II. Coordenar, elaborar e gerir a implementação das 

políticas e diretrizes estratégicas de tecnologia e 

informação, mantendo-a sempre alinhada com as 

melhores práticas e política de segurança da informação;

III. Administrar e realizar a manutenção dos serviços 

disponibilizados através da infraestrutura de tecnologia e 

i n f o rmação ,  t a i s  como :  p rocessamen to  e  

armazenamento, segurança (backup, energia e acesso) 

e os de desenvolvimento (software e hardware); 

IV. Receber e analisar as demandas das áreas usuárias e 

a proposição de ações destinadas à automação dos 

processos, organização das informações e a definição de 

direitos de acesso aos usuários; 

V. Realizar o planejamento da demanda interna e externa 

de novos serviços de tecnologia da informação, 

necessários à evolução na prestação dos serviços e no 

cumprimento da missão da Autarquia;

VI. Participar de equipe técnica de desenvolvimento e 

implantação de sistemas, aplicativos e soluções de 

Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, visando 

assegurar às unidades organizacionais as condições 

necessárias à realização de suas atividades;

VII. Acompanhar e gerenciar os serviços disponibilizados 

através de tecnologias de terceiros, a realização de 

avaliação e supervisão dos contratos em vigor no que diz 

respeito à vigência, objeto, prazos, cronogramas e 

metas;

VIII. Viabilizar e manter o ambiente operacional, 

prestando atendimento e orientação técnica aos 

servidores e segurados, bem como, a implementação da 

infraestrutura, especificação e manutenção do parque 

computacional e da padronização do software;

IX. Liberar o acesso aos usuários dos sistemas 

existentes;

X. Realizar a avaliação periódica da necessidade de 

treinamento e reciclagem dos servidores no uso das 

ferramentas necessárias na área de tecnologia.

Art. 24º - Atribui-se à área de gestão documental, 
diretamente subordinada a Coordenação Administrativa:

I. Realizar a gestão do acervo documental da área-fim, 

referente aos segurados inativos e pensionistas; e da 

área meio, referente aos arquivos administrativos, 

judiciais, de pessoal, financeiros, patrimoniais e 

contábeis da Autarquia, em conformidade com a 

legislação aplicável;

II. Elaborar e executar os procedimentos referentes ao 

tratamento e digitalização da massa documental do 

ISSM para inserção no sistema de gestão eletrônica de 

documentos; 

III. Digitalizar a documentação necessária para envio aos 

órgãos fiscalizadores;

IV. Digitalizar a documentação para garantir o acesso 

simultâneo das informações pelos setores, bem como 

para salvaguarda e preservação dos documentos em 

suporte físico;

V. Orientar quanto às normas de sigilo da documentação 

de natureza reservada ou confidencial;

VI. Controlar e disponibilizar, quando solicitado, o acesso 

ao acervo documental, inclusive em seu formato digital, 

aos usuários internos e externos;

VII. Elaborar, organizar e acompanhar o arquivo de 

acordo com a tabela de temporalidade de documentos da 

Autarquia;

VIII. Providenciar o descarte de documentos conforme a 
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tabela de temporalidade e Comissão de Descarte de 

Documentos vigente;

IX. Realizar a tramitação de documentos por meio da 

plataforma de protocolo online;

X. Recomendar metodologias, técnicas e recursos 

tecnológicos para identificação, referência, preservação, 

conservação, organização e difusão da documentação.

Art. 25º - Com relação à áreade gestão de pessoas, 
diretamente subordinada a Coordenação Administrativa, 
compete:

I. Elaborar e manter atualizado o Plano de Cargos e 

Salários da Autarquia;

II. Planejar e executar ambientação e integração do novo 

servidor no instituto, e elaborar com os gestores o plano 

de desenvolvimento individual do novo servidor;

III. Planejar, estruturar e acompanhar aplicação da 

Avaliação do Estágio Probatório;

IV. Desenvolver cargos atrelados à garantia da finalidade 

do instituto, realizar análise dos cargos, mapeamento de 

competências (conhecimentos, habilidades e atitudes), 

perfil, remuneração e benefícios;

V. Realizar orientações para o desenvolvimento da 

carreira do servidor no instituto;

VI. Identificar, planejar e realizar diagnóstico 

organizacional para identificação de eventuais 

problemas e necessidades no ambiente de trabalho, 

elaborando plano de ação para melhoria do clima, 

cultura, motivação, qualidade de vida e desempenho;

VII. Planejar, elaborar e executar programas de 

treinamento, capacitação, desenvolvimento e 

aperfeiçoamento dos servidores, dirigentes e 

conselheiros, monitorando e avaliando os programas 

realizados e sugerindo melhorias;

VIII. Planejar, executar e analisar pesquisas internas de 

satisfação com o objetivo de diagnosticar o clima 

organizacional dos servidores do instituto e desenvolver 

estratégias para melhoria do ambiente organizacional;

IX. Monitorar e gerir os indicadores que permitam 

mensurar e diagnosticar o ambiente de trabalho;

X. Planejar, realizar, e analisar a Avaliação de 

Desempenho de Pessoal;

XI. Implantar políticas de melhoria da qualidade de vida 

na Autarquia; 

XII. Realizar a programação de férias com os servidores 

e respectivas lideranças;

XIII. Controlar a frequência de pessoal;

XIV. Realizar ações educativas e de mudança cultural na 

Autarquia;

XV. Assessorar as lideranças na aplicação de medidas 

disciplinares.

Art. 26º - À Coordenação de Pagamento de Pessoal, 

responsável por executar o pagamento dos benefícios 

dos aposentados e pensionistas e pagamento dos 

aspectos legais dos servidores ativos do ISSM, compete:

I. Verificar o cumprimento das normas constitucionais, 

leis, decretos, regulamentos, resoluções e outros atos 

normativos aplicáveis às áreas de atuação da Autarquia;

II. Propor procedimentos relacionados a cadastro e 

manutenção da folha de pagamento;

III. Acompanhar as alterações dos dados cadastrais para 

fins de avaliações e relatórios atuariais;

IV. Executar as atividades relacionadas à inclusão, 

revisão, exclusão, reversão, retificação, e manutenção 

dos benefícios previdenciários concedidos, conforme 

deliberação da Diretoria de Previdência;

V. Implantar na folha de pagamento dos aposentados e 

pensionistas as alterações de valores decorrentes de 

descontos facultativos, revisões, restituições de 

contribuição previdenciária e de decisões do Tribunal de 

Contas do Município;

VI. Acompanhar as movimentações dos lançamentos na 

folha de pagamento dos aposentados e pensionistas, 

referentes a consignações e descontos em geral;

VII. Executar a suspensão de pagamento de benefícios 

em caso de óbito, cassação, anulação, matrimônio, 

maioridade, emancipação ou desistência, ou outra 

circunstância que proíba sua percepção, de acordo com 

a norma vigente, apurando, por meio do sistema de 

pagamento, os valores pagos aos aposentados e 

pensionistas após a data do fato;

VIII. Redistribuir as cotas de pensão por morte;

IX. Controlar o Quadro de Pessoal, Cargos e Salários;

X. Organizar e manter atualizado o registro de pessoal, 

bem como dos respectivos ocupantes e suas lotações;

XI. Coordenar o registro e controle das substituições, 

designações e das dispensas de servidores com cargo 

em comissão e função gratificada;

XII. Registrar a movimentação e afastamento do pessoal;

XIII. Preparar, executar e controlar as folhas de 

pagamento dos servidores ativos da Autarquia;

XIV. Preparar, executar e controlar as folhas de 

pagamento dos benefícios previdenciários concedidos 

pela Autarquia;

XV. Encaminhar mensalmente os arquivos da folha de 

pagamento à Controladoria;

XVI. Realizar a provisão e pagamento de férias dos 

servidores da Autarquia;

XVII. Organizar e manter atualizada a ficha financeira dos 

servidores, aposentados e pensionistas;

XVIII. Expedir certificados, certidões, declarações e 
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quaisquer outros documentos relativos aos servidores da 

Autarquia e aos aposentados e pensionistas, quando 

autorizado;

XIX. Lavrar os atos relativos à pessoal, adotando as 

providências administrativas necessárias à lotação de 

cargos decorrentes de provimento, nomeação, 

readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração, 

recondução e à regularização da situação funcional dos 

servidores, providenciando sua publicação;

XX. Controlar os atos de cessão e disposição de 

servidores para o ISSM e informar a frequência mensal 

desses servidores aos órgãos de origem, bem como 

controlar os respectivos ressarcimentos;

XXI. Acompanhar a elaboração dos documentos e 

fornecimento das informações relativas à Previdência 

Social, à Relação Anual de Informações Sociais – RAIS e 

à Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – 

DIRF, bem como a transmissão desses documentos, 

dentro do prazo legal; 

XXII. Coordenar a elaboração da prestação de contas 

para o Tribunal de Contas do Município, assim como o 

fornecimento de informações aos demais órgãos 

fiscalizadores;

XXIII. Acompanhar o cadastro e atualização das 

informações junto ao CADPREV/SPREV/SRPPS, 

Receita Federal, órgãos municipais e outros;

XXIV. Prestar informações e esclarecimentos aos 

Conselhos e outros órgãos externos fiscalizadores das 

áreas de atuação do setor;

XXV. Elaborar, apresentar e publicar relatório de 

gestão com o acompanhamento dos principais 

indicadores das atividades da Coordenação, bem como 

prestar esclarecimento sobre acontecimentos relevantes 

do período;

XXVI. Participar de comissões encarregadas do 

desenvolvimento ou execução de projetos ou atividades 

nas áreas de atuação da Autarquia;

XXVII. Executar outras atividades correlatas.

Art. 27º -À Coordenação Contábil, responsável pelos 

lançamentos contábeis obrigatórios e emissão dos 

demonstrativos definidos em lei, de forma a garantir a 

legalidade na atuação da Autarquia, compete: 

I. Verificar o cumprimento das normas constitucionais, 

leis, decretos, regulamentos, resoluções e outros atos 

normativos aplicáveis às áreas de atuação da Autarquia;

II. Registrar a previsão da receita e a fixação da despesa 

estabelecida no Orçamento Público;

III. Analisar processos e procedimentos sob os aspectos 

contábeis e orçamentários, inclusive quanto à 

regularidade de sua instrução;

IV. Desenvolver atividades de planejamento, orientação, 

supervisão, coordenação e execução dos trabalhos 

inerentes à escrituração contábil do Instituto; 

V. Realizar o empenho e liquidação;

VI. Providenciar, junto aos órgãos competentes, os 

elementos necessários aos lançamentos mensais das 

amortizações de operações de crédito realizadas;

VII. Registrar, anualmente, os créditos provenientes da 

dívida ativa;

VIII. Fazer previsão, análise, registro e controle contábil 

de valores orçamentários e extra orçamentários, 

prestando informações sobre a disponibilidade 

orçamentária e subsidiando a Coordenação Financeira 

para a elaboração do orçamento;

IX. Calcular os tributos decorrentes de atividades da 

Autarquia;

X. Elaboração mensal e anual dos demonstrativos 

contábeis;

XI. Transmitir ao Tribunal de Contas do Município e a 

Secretaria de Previdência Social os elementos e 

informações estabelecidas na legislação pertinente;

XII. Prestar informações e esclarecimentos aos 

Conselhos e outros órgãos externos fiscalizadores das 

áreas de atuação do setor;

XIII. Proceder à orientação técnica e normativa aos 

demais órgãos da Autarquia em matéria de natureza 

contábil;

XIV. Elaborar, apresentar e publicar relatório de gestão 

com o acompanhamento dos principais indicadores das 

atividades da Coordenação, bem como prestar 

esclarecimento sobre acontecimentos relevantes do 

período;

XV. Participar de comissões encarregadas do 

desenvolvimento ou execução de projetos ou atividades 

nas áreas de atuação da Autarquia;

XVI. Executar outras atividades correlatas.

SEÇÃO III
DA DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA

Art. 28º - A Diretoria de Previdência, responsável pelo 

atendimento aos segurados, formalização de processos 

administrativos e previdenciários, prezando pela 

excelência dos serviços prestados e a garantia dos 

direitos legais, compete:

I. Planejar, gerir e executar procedimentos relativos ao 

cadastro, atendimento aos segurados, concessão e 

manutenção dos benefícios previdenciários, e 

informações dos segurados;

II. Gerir e executar procedimentos de revisão, suspensão 

e cessão de benefício previdenciário;
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III. Gerir e executar processos administrativos relativos à 

área de atuação da Autarquia;

IV. Planejar, gerir e executar requerimentos da 

compensação previdenciária e outros pertinentes a sua 

Diretoria;

V. Expedir certidões e outros documentos de interesse 

dos beneficiários;

VI. Promover, gerir e executar procedimentos de 

Recadastramento e Censo Previdenciário;

VII. Promover, gerir e executar Programa de Educação 

Previdenciária com o objetivo de realizar ações de 

diálogo com os segurados e a sociedade.

Art. 29º - Ao cargo de Diretor de Previdência, de livre 
nomeaçãoe exoneração do Chefe do Poder Executivo 
Municipal, equiparado como definido em Lei ao Cargo de 
Subsecretário Municipal, compete:

I. Subsidiar a Diretoria de Superintendência na definição 

das diretrizes estratégicas para a formulação das 

políticas públicas previdenciárias;

II. Acompanhar a legislação federal e municipal relativa 

aos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, 

propondo à Diretoria da Superintendência as 

atualizações que se fizerem necessárias; 

III. Estabelecer diretrizes gerais para o desenvolvimento 

de planos, programas e metas das atividades de 

cadastro e atendimentos aos segurados, concessão e 

manutenção dos benefícios previdenciár ios, 

informações dos segurados e compensação 

previdenciária;

IV. Propor normas, orientações e uniformização de 

procedimentos relativos ao cadastro, atendimento aos 

segurados, concessão e manutenção dos benefícios 

previdenciários, informações dos segurados, 

requerimentos da compensação previdenciária e outros 

pertinentes a sua Diretoria;

V. Incentivar boas práticas, promover e acompanhar a 

execução de projetos e atividades que viabilizem o 

desenvolvimento insti tucional e a educação 

previdenciária; 

VI. Supervisionar a consolidação de informações, 

realizar o acompanhamento e a avaliação de metas 

institucionais e a análise de resultados, por meio de 

indicadores de desempenho, no que couber a sua área 

de competência;

VII. Analisar os processos administrativos e 

previdenciários;

VIII. Fornecer informações para a elaboração do 

Relatório de Governança Corporativa;

IX. Produzir documentos contendo informações que 

subsidiem a elaboração do Plano de Ação Anual e/ou 

Planejamento Estratégico, entre outros;

X. Planejar a atualização de dados dos aposentados e 

pensionistas, provendo meios para a realização 

periódica do recadastramento, em cumprimento à 

legislação previdenciária;

XI. Planejar a atualização de dados dos servidores 

ativos, disponibilizando as informações que deverão ser 

objeto de Censo Previdenciário à Secretaria responsável 

pela sua execução;

XII. Planejar, organizar e controlar a execução das 

atividades dos órgãos que lhe são subordinados;

XIII. Supervisionar os procedimentos de inclusão, 

concessão, manutenção, revisão e exclusão dos 

benefícios previdenciários;

XIV. Prat icar conjuntamente com o Diretor 

Superintendente, os atos relativos à concessão, revisão, 

suspensão e cessão de benefício previdenciário e 

demais atos que por determinação legal ou de ato 

normativo devam ser realizados em conjunto com 

omesmo;

XV. Acompanhar o cumprimento das determinações 

judiciais relacionadas a benefícios previdenciários;

XVI. Supervisionar as atividades relativas à 

compensação previdenciária;

XVII. Solicitar sindicâncias, quando necessárias para 

concessão ou manutenção de benefícios;

XVIII. Motivar os atos administrativos relacionados à sua 

Diretoria que envolva a utilização de recursos 

previdenciários oriundos da taxa de administração;

XIX. Participar das ações de planejamento, 

desenvolvimento, implantação e manutenção de sistema 

informatizado que contemple o cadastro de segurados do 

ISSM, a extração de informações gerenciais e a 

consolidação de dados para análise e tomada de 

decisões, nos âmbitos táticos e estratégicos;

XX. Elaborar e manter atualizada Cartilha de Benefícios 

dirigida aos segurados;

XXI. Promover ações de Educação Previdenciária para 

os segurados e a sociedade;

XXII. Acompanhar o envio de processos ao Tribunal de 

Contas do Municípiorelacionadas a benefícios 

previdenciários;

XXIII. Executar outras atividades correlatas.

Art.30º - À área de compensação previdenciária, 
diretamente subordinada a Diretoria de Previdência, 
responsável por operacionalizar a compensação 
financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e 
os Regimes Próprios de Previdência Social dos 
servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, compete:

I. Analisar os processos de aposentadoria e pensão 

passíveis de compensação previdenciária;
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II. Realizar a contagem recíproca do tempo de 

contribuição não concomitante;

III. Coordenar e executar as atividades relacionadas à 

compensação previdenciária e sua operacionalização no 

Sistema de Compensação Previdenciária - COMPREV;

IV. Requerer a documentação aos Regimes de 

Previdência envolvidos na COMPREV;

V. Analisar as Certidões e demais documentos 

comprobatórios da COMPREV;

VI. Digitalizar os documentos obrigatórios da COMPREV, 

encaminhando os relatórios gerenciais e financeiros à 

área financeira e contábil da Autarquia;

VII. Controlar e providenciar o encaminhamento de 

informações sobre alteração de valores, providas por 

revisões de benefícios, óbitos ou renúncias de benefícios 

ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, após a 

compensação previdenciária;

VIII. Analisar os requerimentos de compensação 

previdenciária recebidos do Regime Geral de 

Previdência Social ou de outro Regime Próprio de 

Previdência Social – RPPS, e decidir pelo deferimento ou 

indeferimento;

IX. Executar outras atividades correlatas.

Art. 31º - À chefia de Gabinete da Diretoria de 
Previdência, que realiza o assessoramento técnico direto 
a Diretoria de Previdência nas suas competências, 
compete:

I. Orientar, acompanhar e supervisionar as atividades 

dos órgãos subordinados a Diretoria de Previdência, de 

modo a garantir o cumprimento das diretrizes e 

parâmetros estabelecidos pela Direção para cadastro, 

análise, concessão, revisão e manutenção dos 

benefícios;

II. Verificar o cumprimento das normas constitucionais, 

leis, decretos, regulamentos, resoluções e outros atos 

normativos aplicáveis às áreas de atuação da Autarquia;

III. Apoiar tecnicamente os órgãos subordinados, por 

meio de esclarecimentos, instruções e orientações em 

matéria previdenciária e correlatas, e, quando solicitado, 

a Coordenação de Pagamento de Pessoal, a Secretaria 

de Administração - SECAD e demais Órgãos externos;

IV. Analisar os processos de concessão e revisão 

considerando as formalidades legais;

V. Atender às exigências dos órgãos de fiscalização e 

controle quanto aos processos de concessão de 

benefícios.

VI. Oficiar aos órgãos interessados visando à obtenção 

de informações para a concessão de benefícios 

requeridos;

VII. Estabelecer, em conjunto com a Diretoria de 

Previdência, plano estratégico anual para definição de 

metas e objetivos a serem implantados nos órgãos 

pertencentes à área previdenciária, alinhado ao 

planejamento estratégico institucional;

VIII. Assistir diretamente a Diretoria de Previdência em 

assuntos inerentes a matéria previdenciária sempre que 

solicitado; 

IX. Participar de reuniões, programas, seminários, 

congressos e demais eventos, de forma conjunta ou em 

substituição ao Diretor de Previdência;

X. Acompanhar a prestação dos serviços realizados 

pelas empresas terceirizadas que atuam junto aos 

setores pertencentes à área previdenciária, reportando 

aos órgãos competentes as melhorias e problemas 

identificados;

XI. Supervisionar as ações referentes à inscrição e ao 

cadastro de segurados ativos, inativos, dependentes e 

pensionistas, à instrução dos processos de concessão, 

exclusão, reversão, retificação, manutenção ou revisão 

de benefícios previdenciários e outros processos 

administrativos relativos à sua área de atuação;

XII. Monitorar e avaliar as rotinas, os métodos e 

procedimentos previdenciários, propondo à Direção, 

quando necessário, correções, melhorias e inovações;

XIII. Executar outras atividades correlatas.

Art. 32º - À Coordenação de Benefícios, responsável por 
coordenar as atividades das gerências, com objetivo de 
garantir a concessão, implantação e manutenção dos 
benef íc ios prev idenc iár ios com celer idade,  
transparência e legalidade, compete:

I. Verificar o cumprimento das normas constitucionais, 

leis, decretos, regulamentos, resoluções e outros atos 

normativos aplicáveis às áreas de atuação da Autarquia;

II. Promover o acompanhamento estatístico e gerencial 

da execução dos projetos e atividades relativas à 

Gerência de Cadastro e Orientações, Gerência de 

Benefícios e Gerência de Sindicância, com posterior 

elaboração de relatório mensal;

III. Consolidação e envio de dados e informações para 

compor relatório de governança corporativa;

IV. Orientar, acompanhar e supervisionar as atividades 

de suas unidades, de modo a garantir o cumprimento das 

diretrizes e parâmetros estabelecidos pela Diretoria de 

Previdência;

V. Coordenar, analisar e instruir os processos de 

concessão e revisão de benefícios considerando a 

formalidade e a legalidade da concessão;

VI. Coordenar, analisar e instruir os processos relativos à 

averbação de tempo de contribuição, abono de 

permanência e demais processos administrativos;

VII. Verificar se constam segurados da Autarquia nos 

relatórios de óbitos enviados pelos Cartórios de Registro 
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Civil e no controle municipal de sepultamento, para 

providências quanto à cessação do benefício;

VIII. Solicitar a Coordenação de Pagamento de Pessoal, 

com a ciência prévia da Diretoria de Previdência, a 

suspensão de benefícios por falta de recadastramento 

anual obrigatório, bem como o seu restabelecimento, 

quando da regularização da prova de vida;

IX. Assistir a Diretoria de Previdência na coordenação e 

implementação das atividades, cursos e projetos 

voltados para a educação previdenciária no âmbito do 

Município de Camaçari;

X. Acompanhar e controlar o cumprimento dos prazos 

estabelecidos para a análise e tramitação dos processos;

XI. Instituir e manter atualizado um manual de 

procedimentos técnicos pertinentes à concessão de 

benefícios sob o seu controle;

XII. Monitorar e avaliar as rotinas, os métodos e 

procedimentos previdenciários, propondo à Diretoria de 

Previdência, quando necessário, correções, melhorias e 

inovações relacionadas à sua área de atuação;

XIII. Executar outras atividades correlatas.

Art. 33º -À Gerência de Cadastro e Orientações, 
responsável por recepcionar, orientar, formalizar, 
p ro toco lar  os  processos admin is t ra t ivos  e  
previdenciários e demais serviços pertinentes ao ISSM, 
compete:

I. Realizar atendimento ao público, presencialmente ou 

por outros canais, prestando informações de natureza 

previdenciária;

II. Realizar atendimento ao público prestando serviços 

pertinentes ao ISSM;

III. Proceder à inscrição e o cadastramento dos 

segurados ativos, inativos, pensionistas e seus 

dependentes;

IV. Proceder à abertura e formalização de processos 

administrativos e previdenciários, bem como consultas 

sobre o andamento dos mesmos;

V. Analisar, implantar e manter as alterações de dados 

cadastrais dos segurados inativos, pensionistas e seus 

dependentes que impliquem na percepção ou 

cancelamento dos benefícios previdenciários;

VI. Realizar as alterações de dados cadastrais de 

segurados ativos para a abertura dos processos 

administrativos e previdenciários;

VII. Conferir toda e qualquer documentação recebida dos 

aposentados e pensionistas para recadastramento 

anual, instrução de requerimentos e processos de 

natureza previdenciária ou correlatos;

VIII. Orientar os usuários quanto à utilização dos 

sistemas e ferramentas disponibilizadas pelo ISSM;

IX. Realizar nos sistemas internos, quando necessário, 

as alterações referentes a dados cadastrais dos 

aposentados e pensionistas, a exemplo de inclusão e 

exclusão de dependentes, mudança de estado civil e 

atualização de endereço;

X. Registrar todos os atendimentos e serviços prestados 

no Controle Estatístico de Atendimento;

XI. Receber, protocolar, conferir e encaminhar 

documentos internos e externos relativos à concessão de 

benefícios;

XII. Receber correspondências e realizar o devido 

encaminhamento;

XIII. Elaborar relatório mensal com informações dos 

segurados inativos e pensionistas que não efetuaram o 

recadastramento para a tomada de providências 

cabíveis;

XIV. Realizar o acompanhamento estatístico e gerencial 

da execução das atividades relativas à Gerência de 

Cadastro e Orientações, com posterior elaboração de 

relatório mensal;

XV. Executar outras atividades correlatas.

Art. 34º -À Gerência de Concessão de Benefícios, 
responsável por analisar e instruir os processos 
administrativos e previdenciário, compete:

I. Receber, examinar e instruir os pedidos de 

aposentadoria e pensão por morte;

II. Analisar e instruir demais processos administrativos de 

natureza previdenciária;

III. Efetuar os cálculos para fixação e/ou revisão da renda 

atribuída aos segurados;

IV. Preparar os processos relativos aos pedidos de 

aposentadoria e pensão, encaminhando-os à 

Coordenação de Pagamento de Pessoal para cadastro e 

inclusão na folha de pagamento;

V. Elaborar e controlar a expedição dos atos 

administrativos referentes à concessão ou revisão de 

aposentadoria e pensão;

VI. Conferir e atualizar nos sistemas as informações 

funcionais e financeiras dos segurados e seus 

dependentes cujos processos estejam sob sua análise;

VII. Executar outras atividades correlatas. 

Art. 35º -À Gerência de Sindicância, responsável por 
análises sociais e desenvolvimento de programas e 
atividades visando orientação aos segurados, compete:

I. Realizar a classificação econômico-social dos 

segurados da Autarquia;

II. Promover, periodicamente, pesquisas destinadas ao 

conhecimento do meio social, das condições de vida e 

das necessidades dos segurados;

III. Desenvolver e executar programas, projetos e 
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atividades, visando informar e orientar o beneficiário 

sobre os aspectos relativos à saúde, à socialização e ao 

trabalho;

IV. Realizar sindicâncias e análises sociais destinadas à 

instrução de processos, relativos a pedidos de 

benefícios;

V. Realizar sindicâncias, visita in loco e análises sociais 

destinadas à manutenção de benefícios;

VI. Realizar recadastramento “in loco”, caso 

devidamente solicitado;

VII. Executar as intervenções de acordo com as políticas 

públicas de amparo e ao acolhimento do segurado;

VIII. Implementar em parceria com a Secretaria Municipal 

de Administração o Programa de Readaptação/ 

Reabilitação Profissional;

IX. Realizar contato com outras instituições da rede 

socioassistencial do município, caso necessário; 

X. Executar outras atividades correlatas. 

CAPÍTULO V
LICITAÇÃO E CONTRATOS

Art. 36º - A Comissão Permanente de Licitação – COPEL 
é instituída e seus membros nomeados pelo Diretor 
Superintendente para conduzir as licitações promovidas 
pelo ISSM.

§1º A Comissão deve ser composta por no mínimo 3 (três) 
membros, sendo que pelo menos 2/3 (dois terços) deles 
devem ser servidores qualificados, pertencentes aos 
quadros permanentes dos órgãos da Administração 
responsáveis pela licitação;

§2ºA investidura dos membros da COPEL não excederá 
a um ano, vedada a recondução da totalidade de seus 
membros no período subsequente;

§3ºTodos os membros possuem as mesmas 
responsabilidades jurídicas e funcionais de tudo o que 
vier a acontecer no curso da licitação, respondendo 
solidariamente por todos os atos a ela imputados, 
ressalvados os casos de quem houver manifestado, 
fundamentadamente, sua posição divergente, registrada 
na respectiva ata de decisão.

A r t .  3 7 º  -  À  C o m i s s ã o  P e r m a n e n t e  d e  
Licitaçãoresponsável por receber, examinar e julgar 
todos os documentos e procedimentos relativos às 
licitações, compete:

I. Planejar, coordenar e controlar a execução das 

atividades de licitação, no âmbito da Autarquia;

II. Avaliar os Projetos Básicos dos Termos de Referência 

das contratações de bens e serviços do ISSM, 

devolvendo com recomendações para área técnica se 

não atender as normas existentes;

III. Decidir sobre o tipo e modalidade de licitação;

IV. Elaborar o Edital e Minuta do Contrato;

V. Decidir sobre pedidos de inscrição no registro 

cadastral, bem como sua alteração ou cancelamento;

VI. Decidir sobre a habilitação preliminar dos 

interessados em participar de cada certame;

VII. Julgar e classificar as propostas dos licitantes 

habilitados;

VIII. Organizar e manter permanentemente atualizado 

cadastro de pessoas físicas e jurídicas, para efeito de 

participação em licitação;

IX. Verificar e elaborar termos sobre dispensas e 

inexigibilidade de licitação;

X. Elaborar um manual de procedimentos internos para 

realização de licitação, com observância da legislação 

pertinente;

XI. Executar outras atividades correlatas. 

Art. 38º -Os contratos deverão ser geridos e fiscalizados 

pelo Gestor de Contratos e Fiscal de Contrato, 

respectivamente, quer serão designados por Portaria, 

observadas as seguintes disposições:

I. Na designação devem ser considerados a 

compatibilidade com as atribuições do cargo 

(segregação de funções), a complexidade da 

fiscalização, o quantitativo de contratos por servidor e a 

sua capacidade para o desempenho das atividades.

II. O Gestor do Contrato é responsável por administrar 

todo o contrato desde a sua assinatura até o 

encerramento. É o responsável por reajuste, 

repactuação, reequilíbrio econômico-financeiro, 

incidentes relativos a pagamentos, do controle dos 

prazos de vencimento, da prorrogação, da verificação da 

manutenção das condições e habilitação, dentre outras 

atribuições definidas na portaria de nomeação.

III. O Fiscal do Contrato possui como função acompanhar 

e fiscalizar toda a execução do contrato, anotando em 

registro próprio todas as ocorrências observadas durante 

a fiscalização. Ele deve verificar se o objeto do contrato 

cumpre ou está sendo cumprido de acordo com os 

detalhes estabelecidos no Projeto Básico ou Termo de 

Referência. O fiscal deverá ser nomeado logo após a 

assinatura do contrato e deverá conter na Portaria tudo o 

que deve ser observado pelo fiscal.

CAPÍTULO VI
DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES 

GRATIFICADAS

Art. 39º - As atribuições e competênciasdos cargos em 
comissão e das funções gratificadas devem ser 
coerentes com as competências dos respectivos órgãos 
de lotação. 
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Art. 40° - O Diretor Superintendente do ISSM poderá 
atribuir aos servidores do quadro permanente funções 
gratificadas pelo exercício de encargos de chefia ou 
assessoramento, conforme disposições legais 
aplicáveis.

Art. 41º -Os servidores nomeados para o exercício dos 
cargos comissionados abaixo indicados, deverão 
observar os seguintes requisitos:

I. Para os cargos de assessor especial I, assessor 
especial II e coordenador será exigida a comprovação de 
nível superior em área correlata às competências do 
órgão de lotação;
II. Para o cargo de assessor Advogado Chefe é exigida 
graduação em direito com o devido registro na Ordem 
dos Advogados do Brasil, seccional da Bahia;
III. Para o cargo de assessor Controlador Geral é 
exigida comprovação de nível superior com experiência 
nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de 
fiscalização, atuarial ou de auditoria;

Art. 42º - Aos servidores nomeados para o exercício de 
Cargos Comissionados de Coordenador e Gerente, 
compete orientar, acompanhar, coordenar/gerir e 
garantir a execução das competências atribuídas ao 
órgão em que for designado, de modo a garantir o 
cumprimento das diretrizes e parâmetros estabelecidos 
pela respectiva Diretoria, promover as interações 
necessárias da sua área com as demais, e a liderança 
dos servidores diretamente subordinados.

CAPÍTULO VII
SUBSTITUIÇÕES

Art. 43º - A substituição dos Diretores e titulares do 
quadro de pessoal de provimento temporário do ISSM, 
em suas faltas ou impedimentos eventuais, far-se-á da 
seguinte forma:

I. O Diretor Superintendente será substituído pelo Diretor 

de Administração e Finanças e, na sua falta, pelo Diretor 

de Previdência;

II. O Diretor de Administração e Finanças pelo Diretor de 

Previdência e, na sua falta, pelo Diretor Superintendente;

III. O Diretor de Previdência pelo Diretor Superintendente 

e, na sua falta, pelo Diretor de Administração e Finanças;

IV. Os Chefes de Gabinete por um dos assessores com 

lotação na respectiva diretoria; 

V. Os Coordenadores por um dos Gerentes da 

Coordenação;

VI. O Gerente por um dos servidores que lhes sejam 

diretamente subordinados. 

§1° - Haverá sempre um servidor previamente designado 
pelo Diretor Superintendente para os casos de 
substituição de que trata este artigo. 

§2° - Em caso de ausências e impedimentos eventuais 

por período superior a 30 (trinta) dias, o substituto fará jus 
ao recebimento dos proventos do substituído.

§3º - Em caso de ausência ou impedimento de um dos 
Diretores, os atos previstos neste regimento que 
dependem de dupla assinatura, continuarão sendo 
praticados pelos dois diretores que estiverem em 
exercício. 

§4º - Caso algum dos Diretores se ausente por período 
superior a 30 (trinta) dias o Prefeito poderá realizar a 
nomeação de um substituto interino, que exercerá o 
cargo com todas as prerrogativas e deveres enquanto 
durar a ausência do titular;

CAPÍTULO VIII
PATRIMÔNIO E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Art. 44º - Constituem patrimônio do Instituto de 
Seguridade do Municipal – ISSM:

I. Os bens móveis e imóveis, valores, rendas e direitos a 

ele pertencentes;

II. Bens e direitos que, a qualquer título, lhe venham a ser 

adjudicados ou transferidos;

III. O que vier a ser constituído na forma da lei. 

Art. 45º - Constituem receitas do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal – ISSM:

I. Recursos provenientes de dotações orçamentárias;

II. Doações, subvenções, legados e contribuições de 

pessoas de direito público ou privado, nacionais ou 

internacionais;

III. Produtos de operações de crédito;

IV. Transferências consignadas nos orçamentos da 

União, Estados ou Municípios;

V. Rendas oriundas da cobrança de emolumentos ou 

taxas de serviços;

VI. Rendas patrimoniais, inclusive juros e dividendos; 

VII. Recursos oriundos da alienação de bens 

patrimoniais;

VIII. Outros recursos eventuais ou extraordinários que 

lhe sejam atribuídos. 

§1° - Os bens, direitos e valores da Autarquia, serão 
utilizados exclusivamente no cumprimento dos seus 
objetivos, podendo ser alienados, excepcionalmente, por 
decisão de 2/3 do Conselho Administrativo e 
Previdenciário, em reunião convocada para este fim, pelo 
Superintendente, devendo a proposta de alienação ser 
acompanhada de exposição de motivos, observadas as 
normas legais vigentes. 

§2° - No caso de extinção do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal – ISSM, seus bens e direitos 
reverterão ao patrimônio do Município, salvo disposição 
em contrário disposta em ato de doação. 
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Art. 46º– Aadministração financeira, patrimonial e de 
material do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal 
– ISSM, obedecerá aos princípios gerais estabelecidos 
na legislação específica que lhe sejam aplicáveis e aos 
seguintes:

I. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil;

II. A proposta orçamentária para cada exercício será 

encaminhada ao Conselho Administrat ivo e 

Previdenciário, atendidos os prazos de elaboração de 

Orçamento do Município;

III. Durante o exercício financeiro, o Conselho 

Administrativo e Previdenciário poderá aprovar as 

propostas de abertura de crédito adicionais, até o limite 

autorizado pelo Prefeito Municipal. 

Art. 47º - A execução orçamentária e a prestação anual 
de contas obedecerão às normas legais de 
Administração Financeira adotada pelo Município

Parágrafo único. A prestação anual a que se refere este 
artigo será apresentada ao Conselho Administrativo e 
Previdenciário até o dia 31 de março do ano seguinte ao 
exercício vencido e, após exame e aprovação, será 
encaminhada ao Tribunal de Contas do Município.

Art. 48º - O plano geral de contas discriminará receitas, 
despesas e demais elementos, de forma a possibilitar a 
avaliação financeira e patrimonial do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal – ISSM.

CAPÍTULOIX
DOS LIMITES DE ALÇADA

Art. 49º. O Diretor Superintendente praticará, 
conjuntamente com o Diretor de Administração e 
Finanças, os atos relativos às atividades 
administrativas que envolvam contratações e 
dispêndios de recursos com valor global anual de até 
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por contrato.

Parágrafo Único – O valor constante do caput será, 
anualmente, reajustado pelo mesmo índice aplicado à 
meta atuarial do ISSM.

Art. 50º. Os atos relativos às atividades 
administrativas que envolvam contratações e 
dispêndios de recursos em valor superior ao definido 
no artigo 47 deste Regimento, ficam condicionados a 
autorização do Conselho Administrativo e 
Previdenciário.

§ 1º O Diretor Superintendente encaminhará ao 
Conselho Administrativo e Previdenciário as 
solicitações de autorização que trata o caput deste 
artigo, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias. 

§ 2º As solicitações referidas no § 1º deste artigo 
deverão conter nota técnica com as seguintes 
informações: 

I. Descrição do objeto da contratação e a justificativa 
da despesa, com informações acerca da adequação 
da contratação ao Planejamento Estratégico do ISSM, 
quando couber; 
II. Estimativa do valor total da despesa pretendida, 
especificando, quando for o caso, a previsão de 
dispêndio para cada exercício financeiro de vigência 
do contrato; e 
III. Previsão de recursos orçamentários. 

§3º A respectiva autorização será juntada ao processo 
de contratação ou prorrogação antes da efetiva 
assinatura do contrato ou termo aditivo, conforme o 
caso. 

§4º Nas contratações decorrentes da utilização de Ata 
de Registro de Preços, independentemente de tratar-
se de ata elaborada pela própria unidade gestora ou à 
qual tenha aderido, cada contrato deverá, 
isoladamente, ser precedido da autorização referida 
no caput deste artigo. 

§5º A autorização de que trata este artigo constitui ato 
de governança das contratações, estritamente 
relacionado a uma avaliação sobre a conveniência da 
despesa pública, não envolvendo a análise técnica e 
j u r í d i c a  d o  p r o c e d i m e n t o ,  q u e  s ã o  d e  
responsabilidade dos ordenadores de despesa e das 
unidades jurídicas respectivas, de acordo com suas 
competências legais, e não implicam em ratificação ou 
validação dos atos que compõem o processo de 
contratação. 

§6º A autorização de que trata este artigo não se aplica 
às transações afetas à área de investimentos, tais 
como aplicações, regates e outras operações no 
mercado financeiro.

Art. 51º. As decisões do Comitê de Investimentos 
relativas a aprovação de alocações de recursos e 
desinvestimentos de valores superiores a R$ 
50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), serão 
p rev iamen te  au to r i zadas  pe lo  Conse lho  
Administrativo e Previdenciário, seguindo-se as 
mesmas regras dos artigos anteriores.

§1º Para fins de apuração do limite indicado no caput 
deste artigo, considerar-se-á individualmente cada 
aplicação ou resgate;

§2º Em caso de relevante necessidade ou urgência, a 
autorização prevista no §1º deste artigo poderá ser ad 
referendum, devendo constar nos autos expressa e 
fundamentada justificativa;

§3º As decisões do Comitê de Investimento serão 
executadas mediante transações bancárias 
realizadas em conjunto pelo Diretor Superintendente 
pelo Diretor de Administração e Finanças, os quais 
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poderão delegar as operações de aplicação e resgate 
de investimentos vinculados à mesma conta de 
titularidade do ISSM ao Tesoureiro.

CAPÍTULO X
DEMAIS DISPOSIÇÕES

Art. 52º - O ISSM deverá na sua gestão, projetos e 
atividades,observar o Planejamento Estratégico e os 
requisitos mínimos estabelecidos no Programa de 
Certificação Institucional e Modernização da Gestão 
do Regime Próprio de Previdência Social (Pró-
Gestão), de acordo com o nível de aderência definido 
para fins de certificação institucional.

Art.53º - A Autarquia divulgará em seu sítio, além dos 
documentos previstos em normas específicas, 
aqueles cujo Pró-Gestão exija publicidade.

Art. 54º - O Presente Regimento Interno somente 
poderá ser alterado pela Diretora Executiva, em 
reunião extraordinária expressamente convocada 
para esse fim, e por unanimidade de seus membros.

Art. 56º - Os casos omissos e as dúvidas surgidas na 
aplicação do presente Regimento Interno, serão 
solucionadas por deliberação do Conselho, com 
possibilidade de auxílio do Setor Jurídico do ISSM e 
Procuradoria do Município, em qualquer de suas 
reuniões, por maioria simples de seus membros.

Art. 57º - Este Regimento Interno entra em vigor na 
data de sua publicação.

Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães
Diretor Superintendente do ISSM

Ernâni Bernardino Alves de Sena
Diretor Administrativo e Financeiro

Doranei Dantas Costas
Diretora de Previdência
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