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ATA DA 2® REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E

PREVIDENCIARIO DO INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

(ISSM) - 2022

Realizada em 26/05/2022

Participação:

Membros natos do Conselho Administrativo e Previdenciário:

André Anilton dos Santos(suplente)- Subsecretário da Administração no exercício da

substituição

José Maurício Borges de Menezes (suplente)- Subsecretário de Fazenda no exercício

da substituição

Membros do Conselho Administrativo e Previdenciário;

José Marcelo de Santana (titular) - representante do Sindicato dos Professores da

Rede Pública Municipal

Gisele Santos Silva (titular) - representante dos sen/idores do Poder Legislativo

Sara de Andrade Santos (titular) - representante dos servidores do Poder Executivo

Janete da Silva Freitas (suplente)- representante dos servidores do Poder Executivo

Carlos Eduardo Bacelar Cerqueira (suplente) -representante da procuradoria geral do

Município

Convidados:

Ana Clara Andrade de Almeida - Chefe de Gabinete da Superintendência

Carlos Henrique da Rocha Santos - Presidente do Comitê de Investimentos

Diego Rodrigues de Magalhães-Membro do Comitê de Investimentos

Milena Tavares do Sacramento- Membro do Comitê de Investimentos

Doranei Dantas Costa-Diretora de Previdência do lÜSM

Isis Lobo de Souza-Assessora Especial I

Presidente da Reunião:

Pedro Jorge Vilias Boas Alfredo Guimarães - Diretc r superintendente do ISSM

Secretária:

Francisca Naiana Aguiar Moreira
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Pauta da Reunião:

1) Revisão do Cronograma e Plano de Trabalho de 2022 do Conselho Administrativo e

Previdenciário;

2) Aprovação do Relatório de Governança Coorporativa do 1° Trimestre de 2022;

3) Aprovação do Relatório de Prestação de Contas do Conselho Administrativo e

Previdenciário do 1° Trimestre de 2022;

4) Aprovação do Relatório de Prestação de Contas do Comitê de Investimentos do 1°

Trimestre de 2022;

5) Aprovação da Revisão do Regulamento de Credenciamento de Instituições

Financeiras e Fundos de Investimentos;

6) Aprovação prévia para a aplicação em Fundo de Investimento em Participações

enquadrado no art. 10, II, da Resolução CMN 4.963/2021, conforme exigido no item

6.1.2 da Política de Investimentos;

7) Providências em razão das ausências dos Conselheiros nas reuniões de 2021;

8) Certificações obrigatórias para os Conselheiros,

9) O que ocorrer.

Anexo:

1) Cronograma e Plano de Trabalho de 2022 do Conselho Administrativo e

Previdenciário;

2) Resolução n° 01/2022 do Conselho Administrativo e Previdenciário do Instituto

de Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari-ISSM.

Reunião:

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, por volta das

tOhOOmin, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho Administrativo e

Previdenciário do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal (ISSM) de forma

híbrida, com a participação dos seguintes conselhe ros por videoconferência, por meio-

da plataforma Googie Meet: ANDRÉ ANILTON DOS SANTOS, Subsecretárií^
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deAdministraçâo, representando o Secretário de Administração Helder Almeida de

Souza; JOSÉ MAURÍCIO BORGES DE MENEZES, Subsecretário de fazenda;GISELE

SANTOS SILVA, representante dos servidores do Poder Legislativo;JOSÉ MARCELO

DE SANTANA, representante do Sindicato dos Professores da Rede Pública

Municipal;ISIS LOBO DE SOUZA, assessora especial I; CARLOS HENRIQUE DA

ROCHA SANTOS, presidente do Comitê de Investimentos e gestor de recursos do

ISSM; DORANEI DANTAS COSTA, Diretora de Previdência do ISSM; SARA DE

ANDRADE SANTOS, representante dos servidores do Poder Executivo e JANETE DA

SILVA FREITAS(suplente), representante dos servidores do Poder Executivo; Estando

presentes, ainda, presencialmente, na sala de reuniões da Procuradoria Geral do

Município de Camaçari, o Diretor Superintendente do ISSM, PEDRO JORGE VILLAS

BOAS ALFREDO GUIMARÃES, e os seguintes convidados: ANA CLARA ANDRADE

DE ALMEIDA, chefe de gabinete da Superintendêricia;Diego Rodrigues de Magalhães,

membro do Comitê de Investimentos; Milena Tavares do Sacramento, membro do

Comitê de Investimentos e Carlos Eduardo Bacelar Cerqueira (suplente),

representante da procuradoria geral do Município; Estando ausentes os Conselheiros

José Carlos Conceição Carmo e Nilson Coelho da Silva. Após verificação do quòrum

legal, o diretor-superintendente do ISSM, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO

GUIMARÃES, designado como presidente da reunião pelo art. 83, § 1°, da Lei

Complementar n° 1.644/2020, declarou aberta a rsíunião, registrando a presença dos

conselheiros e dos convidados supracitados, disfjensando-se as assinaturas destes

últimos, os quais não possuem poder de voto nas deliberações proferidas pelo

Conselho. Ressaltou que a conselheira JANETE DA SILVA FREITAS (suplente),

representante dos servidores do poder executivo não possui poder de voto nessa

reunião. Em seguida leu a convocação da reunião previamente disponibilizada no

Diário Oficial Municipal n° 1.914 de 23 de maio de 2022 com a seguinte pauta: 1)

Revisão do Cronograma do Plano de Trsbalho de 2022 do Conselho

Administrativo e Previdenciário; 2) Aprovaçi o do Relatório de Governança

Coorporativa do 1° Trimestre de 2022; 3) Aprovação do Relatório de Prestação

de Contas do Conselho Administrativo e Previconciário do 1° Trimestre de 2022;

4) Aprovação do Relatório de Prestação de Co' tas do Comitê de Investimentos

do 1° Trimestre de 2022; 5) Aprovação dn Revisão do Regulamento de

Credenciamento de Instituições Financeiras a Fundos de Investimentos; 6)

Aprovação prévia para a aplicação em Fundo c'i} Investimento em Participações

enquadrado no art. 10, II, da Resolução CMN r.963/2021, conforme exigido no
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item 6.1.2 da Política de Investimentos; 7) Providências em razão das ausências

dos Conselheiros nas reuniões de 2021; 8) Certificações obrigatórias para os

Conselheiros; 9) O que ocorrer. O Superintendente Iniciou falando quena reunião

anterior foi aprovado um plano de trabalho que previa reuniões trimestrais, entretanto,

em razão das pautas ficarem muito extensas, foi sugerido que as reuniões passassem

a ser bimestral, que além de atender ao princípio da boa governança, traz os

conselheiros para um conhecimento mais constante. Não havendo dúvidas nem

manifestações em contrário, foi aprovada pòr unanimidade a alteração do

Cronograma do Plano de Trabalho de 2022 do Conselho Administrativo e

Previdenciário do ISSM, em anexo. Ato contínuo, passou ao item 2) Aprovação do

Relatório de Governança Coorporativa do 1° Trimestre de 2022.

Iniciouressaltandoas novas certificações alcançadas pelos membros do Comitê de

Investimentos. O Instituto teve, no primeiro trimestre do ano,22 aposentadorias

requeridas e 27 aposentadorias concedidas, mostrando que o ISSM tem conseguido

diminuir seu acervo. O ISSM ainda tem algum acervo de processos dos anos

anteriores, possivelmente são processos que tiveram alguma espécie de entrave para

a concessão do benefício, como os processos anteriores a 2021, sendo um acervo

bem menor do que os acervos apresentados em outras reuniões. O ano de 2021 foi

um ano com um recorde de concessão de pensão por morte e no primeiro trimestre de

2022 já foram concedidos 5(cinco) processos de f)ensão por morte de um total de 8

(oito) requerimentos, tendo apenas 4 (quatro) processos em tramitação. O Instituto

possui ainda muitos processos de averbação de tempo de serviço, isenção de imposto

de renda, conversão em pecúnia, processos de progressão e outros. Foram realizados

543 recadastramentos, tendo sido identificados os óbitos de 10 aposentados e 01

pensionista. Foram realizados 5.838 atendimentos no período, sendo a maioria ainda

de atendimentos remotos (3.943), em que o Dhncipal meio continua a ser o

WhatsApp.O Instituto teve um índice de satisfação de 95% com os atendimentos

realizados. Continuou, ressaltando uma audiência pública para a prestação de contas

de 2022 realizada na Câmara Municipal de Camaçari e transmitida ao vivo no dia

13/04/2022. Ato contínuo fez o registro da presença da conselheiraGisele Santos

Silva, representante dos servidores da Câmara Municipal de Camaçari. Continuou,

encerrando o módulo de Previdência ressaltando a compensação previdenciáriaque

arrecadou um total de R$ 3.091.542,31. Passou p£..rao módulo de Gestão Financeira e

Contábil, mostrando que o ISSM a receita total fo de R$ 43.954.395,19 e a despesa

total foi de R$ 30.886.375,01, culminando ím um resultado financeiro de
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R$13.068.020,18, ou seja, 30% de superávit no período. Ressaltou que as

contribuições com os parcelamentos ainda são a principal fonte de receita do Instituto,

embora os rendimentos dos investimentos estejam contribuindo cada vez mais para o

aumento do Patrimônio Líquido do ISSM. Continuou, falando que a taxa administrativa

do ISSM alcançou 12,5% do previsto no ano, dentro de um limite razoável, e que o

pagamento das despesas é notadamente com as aposentadorias e pensões. Ato

contínuo mostrou os dados de detalhamento das despesas e receitas. Sobre os

indicadores, ressaltou que a quantidade de aposentados só aumenta e a quantidade

de servidores ativos diminui, fazendo com que o índice total de ativos por inativos

esteja cada vez menor, alcançando um índice de 2,52 ativos por inativo. Passando

para o módulo de Gestão de Investimentos ressaltou que estamos em um primeiro

trimestre bem atípico, pois era esperado que a economia andasse antes das eleições,

mas com o panorama de guerra, com a SELIC subindo e a inflação cada vez maior,

chegando a uma expectativa de quase 8% no mês atual, tem-se um cenário de muita

incerteza econômica, contribuindo para que o ISSM não tenha conseguido chegar na

sua meta atuarial. A expectativa do IPCA para o ano todo era de 5.6%, mas só no

primeiro trimestre chegou a 3.2%, o que pode tornar difícil chegar na rentabilidade

esperado do Instituto.No primeiro trimestre o ISSM inovou na carteira, realizando a

compra de títulos públicos que são títulos emitidos pelo Tesouro Nacional com

vinculação ao IPCA. Essa inovação foi uma tentativa do Comitê de Investimentos para

acompanhar a inflação. Explicou que em razão disso houve uma diferença nas

gestoras, visto que o ISSM deixou de aplicar em alguns fundos para investir nos

Títulos Públicos. Sobre a Gestão Atuarial, houve um aumento do déficit atuarial do

Instituto em razão da redução da taxa de juros, quu era 5.89% e foi para 4.84%, sendo

a taxa responsável por 89,35% do aumento do céficit. Mostrou os dados do Setor

Jurídico do Instituto e seguiu para as contratações. Continuou a apresentação

mostrando os dados estatísticos do trabalho do Jurídico, das Contratações, da

Ouvidoria, da Comunicação, da Gestão de Pessoas e do Controle Interno.Ao pedir a

palavra omembro suplenteCARLOS EDUARDO BACELAR CERQUEIRA questionou

se o aumento da participação do Banco Itaú vem da mudança de banco ocorrida na

Prefeitura. O Superintendente e presidente da reunião, PEDRO JORGE VILLAS BOAS

ALFREDO GUIMARÃES, respondeu que em razão da necessidade de liquidez para

pagamento dos benefícios, que é a principal despesa do ISSM, as contribuições são

recebidas no mesmo banco da folha e ficam aplicados em fundos Dl atê o pagamento

dos benefícios. Encerrou a apresentação, colocando-se á disposição para
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esclarecimentose dúvidas. Não havendo dúvidas nem manifestações em contrário, foi

aprovado por unanimidade o Relatório de Governança Coorporativa do 1°

trimestre de 2022. Ato contínuo, passou ao itemS) Aprovação do Relatório de

Prestação de Contas do Conselho Administrativo e Previdenciário do 1°

trimestre de 2022.Fez uma breve apresentação das atividades realizadas na única

reunião do Conselho Administrativo e Previdenciário no 1° trimestre do ano. Não

havendo dúvidas nem manifestações em contrário, foi aprovado por unanimidade o

Relatório de Prestação de Contas do Conselho Administrativo e Previdenciário

do 1° trimestre de 2022. Ato contínuo, passou ao item 4) Aprovação do Relatório de

Prestação de contas do Comitê de Investimentos do 1° trimestre de 2022. O

Superintendente e presidente da reunião, PEDRO JORGE VILI_AS BOAS ALFREDO

GUIMARÃES passou a palavra para o membro do Comitê de Investimentos, DIEGO

RODRIGUES DE MAGALHÃES, que iniciou falando que o Comitê auxilia no processo

decisório de execução da política de investimentos e que todas as decisões são

registradas em atas. No primeiro trimestre do ano o Comitê realizou 06 reuniões

ordinárias e 12 reuniões extraordinárias. Continuou falando que a inflação aumentou

bastante e que o IPCA que em janeiro de 2022 estava projetado para 5,03% teve sua

perspectiva aumentada para 5,6%. Para conter a alta da inflação a SELIC também

teve uma perspectiva de crescimento e consequentemente impactou na projeção do

PIB que ficou cada vez mais reduzido em 2022. Como destaque no cenário

macroeconômico falou da tensão entre as grandes potênciasmundiais, a invasão da

Ucrânia, aumento da inflação tanto nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil e,

consequentemente, impactando no aumento da taxa de juros. A rentabilidade da

carteira ficou em 1,49%, tendo sido alcançado 34% da meta, resultando em uma

rentabilidade de R$ 5.768.297,14. Ainda sobrej a rentabilidade falou sobre a

valorização do IBOVESPA com a entrada de capital estrangeiro na bolsa brasileira,

mas depois aconteceu o inverso, sendo o destaque negativo para os índices que

representam investimentos no exterior. Obser\'ou que no primeiro trimestre o

patrimônio do Instituto totalizou R$ 386.766.670,59 Seguindo, sobre a distribuição da

carteira, salientou que a maior parte dos recursos do ISSM continua investido em

renda fixa e a mudança foi o aumento dos investimentos nos títulos públicos atrelados

à inflação. Mostrou o extrato que contém todos os fundos, saldos, investimentos,

resgates e limites da política de investimentos. Ressaltou que os extratos e atas ficam

disponíveis no site do ISSM.Encerrou a apresentação, colocando-se á disposição para

esclarecimentos e dúvidas. Não havendo dúvidas r em manifestações em contrário, foi
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aprovado por unanimidade o Relatório de Prestação de contas do Comitê de

Investimentos do 1° trimestre de 2022. Ato contínuo, passou ao item 5)Aprovação

da Revisão do Regulamento de Credenciamento de Instituições Financeiras e

Fundos de Investimentos. Com a palavra o presidente da reunião e Superintendente

do ISSM, PEDRO JORGE VILAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES explicou que o

Instituto está sempre aperfeiçoando e melhorando os seus atos, que esse regulamento

de credenciamento já existehá algum tempo e que está sendo trazido ao Conselho

com propostas de melhorias para o seu aperfeiçoamento. Passou a palavra para a

servidora MILENA TAVARES DO SACRAMENTO, membro do Comitê de

Investimentos, que iniciou falando que esse novo Regulamento aborda os

procedimentos a serem adotados para o credenciamento de instituições financeiras e

fundos de investimentos paracompor o banco de dados do ISSM, para aplicação de

recursos financeiros. Falou que o processo de credenciamento é um processo

continuo, precisando de atualização a cada 12 meses e as que as sugestões de

melhoria são referentes apenas aos processos que já estão credenciados. Explicou

que as documentações que não sofrem alteração com o tempo não precisarão ser

encaminhadas todos os anos para o Comitê, logo, a sugestão de alteração é apenas

para o item de revalidação, que já existia, mas será aprimorado. Ressaltouque o rito

de passar pelo Controle Interno e pelo Comitê de Investimentos continuará

existindo.Encerrou a apresentação, colocando-se a disposição para esclarecimentos e

dúvidas. Não havendo dúvidas nem manifestações em contrário, foi aprovada por

unanimidade a Revisão do Regulamento de Credenciamento de Instituições

Financeiras e Fundos de Investimentos. Ato continuo, passou ao item 6)Aprovação

prévia para a aplicação em Fundo de Investime.nto em Participações enquadrado

no art. 10, II, da Resolução CMN 4.963/2021, conforme exigido no item 6.1.2 da

Politica de Investimentos. O presidente da reunião e Superintendente do ISSM,

PEDRO JORGE VILAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, falou que o Comitê de

Investimentos localizou outro Fundo de Investimento em Participações e que é

necessária a aprovação pelo Conselho Administrativo e Previdenciário para investir

nesse Fundo. Ato continuo passou a palavra para o presidente do Comitê de

Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA fANTOS, que iniciou falando sobre

a complexidade de tratar sobre recursos dos Regi^ies Próprios de Previdência Social

(RPPS), visto que devido ao cenário macroeconômico conturbado na atualidade, o

Comitê de Investimentos tem procurado sempre ativos que possam proporcionar o

alcance da meta atuarial, mesmo diante desse difícil cenário, como a compra de títulos
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públicos, as aplicações em renda variável e a aquisição das primeiras letras

financeiras pelo ISSM. O Fundo de Investimentos em Participações (FIP) para

aprovação do Conselho é o FIP ECONOMIA REAL II do BTG PACTUAI. O presidente

do Comitê de Investimentos continuou a apresentação fazendo um breve relato sobre

o FIP ECONOMIA REAL I, que é um FIP que oferece retornos mais altos e rápidos

que outros índices do mercado e enfrenta menos volatilidade, mostrando as empresas

que ele aportou recursos. Após a apresentação do FIP ECONOMIA REAL I, falou

sobre a BTG CONTRATUAL, que pelo segundo ano foi considerado um dos melhores

gestores de infraestrutura do mundo, mostrando que são profissionais capacitados.

Relatou que a Secretaria de Previdência incentiva os RPPSa investirem em FIPs de

acordo com o nível de pró-gestão. O ISSM está no nível II do Prò-Gestão, estando

autorizado a aplicar 5% do patrimônio em FIPs Ressaltou a competência do BTG

PACTUAL em gerir esses Fundos de Investimentos, alcançando excelentes

resultados, mesmo diante de um cenário macroeconômico difícil. Continuou,

apresentando os dados do FIP ECONOMIA REAL II, mostrando, por exemplo, os

setores onde esse fundo irá investir. Encerrou a apresentação e não havendo

questionamento nem manifestações, a aplicação em Fundo de Investimento em

Participações enquadrado no art. 10, II, da Resolução CMN 4.963/2021, conforme

exigido no item 6.1.2 da Politica de Investimentos foi submetido à aprovação,

sendo aprovado por unanimidade. Em seg ida, o presidente da reunião e

Superintendente do ISSM, PEDRO JORGE VIL/\S BOAS ALFREDO GUIMARÃES

passou ao item 7) Providências em razão das ausências dos Conselheiros nas

reuniões de 2021, esclarecendo que de acordo com o Regimento Interno do

Conselho Administrativo e Previdenciário, o ISSM precisaprestar contas ao Prefeito,

que é o responsável pelas nomeações dos conselheiros, sobre as ausências dos

conselheiros nas reuniões do Conselho Administrativo e Previdenciário do ano

passado.Sem objeções,o presidente da reunião PEDRO JORGE VILLAS BOAS

ALFREDO GUIMARÃES, passou ao item 8) Certificações obrigatórias para os

Conselheiros. Considerou que o ISSM já está em processo de contratação do curso

para os dirigentes, conselheiros e membros do Comitê para que possam conseguir

essas novas certificações profissionais que serão rbrigatórias. Passou a palavra para

a chefe" de gabinete, ANA CLARA ANDRADE [.)E ALMEIDA, que explicou que a

certificação profissional passa a ser obrigatória e que cada cargo exige uma nova

certificação. Falou que a regra para RPPS class'içado como instituição de grande

porte, que é o caso do ISSM, é a certificação intermediária para a maioria dos
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conselheiros, mas que, como regra de transição, será considerada para a primeira

certificação a certificação básica (para os conselheiros que obter a certificação até

abril de 2023). Passando ao item 9) O que ocorrer, o Superintendente abriu espaço

para considerações e manifestações do Conselho. Não havendo manifestações neste

tópico, o Diretor-Superintendente do ISSM e presidente da reunião, PEDRO JORGE

VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, encerrou a reunião, agradecendo a presença

de todos com votos de estima e consideração. E nada mais havendo passível de

registro eu, FRANCISCA NAIANA AGUIAR MOREIRA, na qualidade de secretária

designada pela Portaria n° 34/2022, de 24 de janeiro de 2022, lavrei a presente ata de

reunião que vai por mim e pelos demais assinada.

CANDRE ANILTON DOS-SANTOi

Meml/ro suplente
Su^ecretário da Administração

JOSE MAURÍCIO BORGES

Membro natc

MENEZES

Subsecretárip da Fazenda no exercício da

substituição
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CARLOS EDUARDe-BÂCELAR CERQUEIRA JO^ MARCELO DE SANTANA
membro suplente mémbro titular

representante da Procuradorla-Geral do Município representante do Sindicato dos Professores da Rede

Pública Municipal

GÍ^^SANTOS SILVA JANETE DA SjV^A FREITAS
membro titular membro suplente

representante dos servidores do Poder Legislativo representante dos servidores do poder executivo

SARA DE ANDRADE SANTOS

membro titular

representante dos servidores do Poder Executivo

FRANCISCA NAijaiNA AGUIAR MOREIRA
Secretária

PEDRO JÕRGE^ILLAS BOAS ALFREDO
guimar/es /

i Presidente da^união
Diretor-jsupenntendente do ISSM
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RESOLUÇÃO N° 01/2022 DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO DO
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI - ISSM QUE
REGULAMENTA O CREDENCIAMENTO DE INSTITU ÇÕES FINANCEIRAS E FUNDOS DE

INVESTIMENTO,')'

Dispcti sobre os procedimentos a serem

adotados para o credenciamento de

instituições financeiras e fundos de

investimento, para aplicação de recursos

financeiros pelo Instituto de Seguridade do

Servidor Municipal - ISSM.

O Conselho Administrativo e Previdenciário do Instituo de Seguridade do Servidor Municipal -
ISSM, no uso de suas atribuições legais resolve disciplinar o CREDENCIAMENTO DE
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E FUNDOS DE INVESTIMENTO, conforme segue.

CAPITULO I

DO OBJETIVC'

Art, 1® - O objetivo do presente regulamento é definir regras para o credenciamento de instituições
financeiras e fundos de investimento, autorizados pelo Banco Central e/ou Comissão de Valores
Mobiliários para receber recursos financeiros referentes aos ativos garantidores do plano de
benefício do INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL - ISSM.

§ 1° - Para fundos de investimentos devem ser credeficiados o ADMNINISTRADOR, GESTOR,
CUSTODIANTE E DISTRIBUIDOR (Agente Autônomo d»; Investimentos).

§ 2° - Em cumprimento ao quanto determina a Resol.ição CMN n° 4.963/21, o ISSM somente
poderá aplicar recursos em cotas de fundos de investimento quando atendidas, cumulativamente,
as seguintes condições:

I  - o administrador ou o gestor do fundo de 'tivestimento seja instituição autorizada a
funcionar pelo Banco Central do Brasil obrigada a instituir comitê de auditoria e comitê de
riscos, nos termos da regulamentação do Conselho Monetário Nacional;
II - o administrador do fundo de investimento detenha, no máximo, 50% (cinqüenta por
cento) dos recursos sob sua administração oriLiidos de regimes próprios de previdência
social;
III - o gestor e o administrador do fundo de investimento tenham sido objeto de prévio
credenciamento, de que trata o inciso VI do § 1° c o art. 1° da Resolução CMN n° 4.963/21, e
sejam considerados pelos responsáveis pela cüstão de recursos do regime próprio de
previdência social como de boa qualidade de gestão e de ambiente de controle de
investimento.

§ 3° Para fins de cumprimento do disposto no inciso I do § 2° deste artigo, admite-se que o gestor
ou administrador esteja no escopo de atuação de ccmitê de auditoria e de comitê de riscos

Rua Francisco Drumond, s/n°, Centro Administrativo • Camaçari - Bahia CEP; 42800-970
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constituídos obrigatoriamente, nos termos da regulamentação do Conselho Monetário Nacional, por
outra instituição autorizada integrante do mesmo conglomerado prudencial.

CAPITULO IJ

DAS DEFINIÇÕES

Art. 2° - Para fins deste Regulamento, considera-se credenciada a instituição financeira de
investimento que, após o processo de credenciamento, devidamente homologado pelo Comitê de
Investimentos, passará a compor o banco de dados do ISSM.

§1° - A instituição financeira e fundo de investimento que estiver devidamente credenciado pelo
ISSM, poderá se submeter ao procedimento simplificado de validação anual e, caso mantenha a
regularidade exigida, considerar-se-á recredenciado, sem a necessidade de se submeter a novo
processo de credenciamento, observados os requisitos estabelecidos no capítulo IV desta
Resolução.

CAPITULO III

DO CREDENCIAMENTO

Art. 3° - A instituição financeira que desejar se submeter ao processo de credenciamento deverá
observar as regras abaixo:

I - Para se credenciar como ADMINISTRADOR serão exigidos os seguintes documentos:

a) Carta, em papel timbrado, solicitando o credenciamento da instituição financeira na
categoria de Administrador + Declaração de conhecimento da "Política de Investimentos" do
ISSM; (modelo anexo - I)

b) Registro ou autorização expedido pelo Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores
Mobiliários ou órgão competente;

c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social;

d) Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ)

e) Certidão da Fazenda Municipal;

f) Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital;

g) Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e á Divida Ativa da União;
h) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

i) Declaração de que atende aos requisitos previstos no § 5° do Art. 21 da Resolução CMN
4.963/2021 e alterações posteriores; (modelo anexo -1)

j) Relação dos fundos e seus enquadramentos conforme contidos no Sistema de Informações
dos Regimes Próprios de Previdência Social (CAüPREV);

k) Questionário Padrão ANBIMA Due Diligence - Seção 1 - preenchido e assinado no ano
corrente pelos responsáveis da instituição financeira.

II - Para se credenciar como GESTOR, a instituição deverá estar dentro da classificação exigida
I conforme ranking Patrimônio Liquido - Por Classe ANBIMA consoante determina a Política de
Investimentos do ISSM em vigor, além de apresentar os neguintes documentos:

^ a) Carta, em papel timbrado, solicitando o credenciamento da instituição financeira na
Rua Francisco Drumond, s/n°. Centro Administrativo ■ Camaçari - Bahia CEP: 42800-970 ̂  V
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categoria de Gestor + Declaração de conhecimento da "Política de Investimentos" do ISSM;

(modelo anexo - II)

b) Registro ou autorização expedido pelo Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores

Mobiliários ou órgão competente;

c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social;

d) Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ);

e) Certidão da Fazenda Municipal;

f) Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital;

g) Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
h) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

i) Declaração de que atende aos requisitos previstos no § 5° do Art. 21 da Resolução CMN
4.963/2021 e alterações posteriores; (modelo anexo - II)

j) Relação dos fundos e seus enquadramentos conforme contidos no Sistema de Informações
dos Regimes Próprios de Previdência Social (CADPREV);

k) Questionário Padrão ANBIMA Due Diligence - Seção 1 - preenchido e assinado no ano

corrente pelos responsáveis da instituição financeira.

- Para se credenciar como CUSTODIANTE serão exigidos os seguintes documentos:

a) Carta, em papel timbrado, solicitando o credenciamento da instituição financeira na
categoria de Custodiante + Declaração de conhecimento da "Política de Investimentos" do

ISSM; (modelo anexo - III)

b) Registro ou autorização expedido pelo Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores

Mobiliários ou órgão competente;

c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social;

d) Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ);

e) Certidão da Fazenda Municipal;

f) Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital;

g) Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributário.s Federais e á Dívida Ativa da União;

h) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

i) Declarar não possuir condenação na Comissão de Valores Mobiliários e nem no BACEN,

devidamente assinada pelo seu respectivo representante legal; (modelo anexo - III).

IV - Para se credenciar como DISTRIBUIDOR (AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS)
serão exigidos os seguintes documentos:

a) Carta, em papel timbrado, solicitando o credenciamento da instituição financeira na

categoria de distribuidor (Agente Autônomo de Investimentos) + Declaração de

conhecimento da "Política de Investimentos" do ISSM; (modelo anexo - IV)

b) Registro ou autorização expedido pelo Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores

Mobiliários ou órgão competente;

c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social;

d) Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoí^ jurídica (CNPJ);

e) Certidão da Fazenda Municipal;

f)- Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital;

g) Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributário- Federais e à Dívida Ativa da União;

Rua Francisco Drumond, s/n°, Centro Administrativo - Camaçari - Bahia CEP; 42800-970 ̂
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h) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

1) Declarar não possuir condenação na Comissão de Valores Mobiliários e nem no BACEN,
devidamente assinada pelo seu respectivo representante legal; (modelo anexo - IV)

j) Comprovar que possui em sua carteira de clientes, o mínimo de 3 (três) Regimes Próprios
de Previdência Social - RPPS mediante a apresentação de atestados e/ou declarações
emitidas pelos respectivos RPPS (os mesmos devem estar em situação regular junto ao
Ministério da Previdência no momento do credenciamento);

k) Relação dos contratos de Distribuição relativos aos fundos de investimento ou produtos
elegíveis ao credenciamento.

Art. 4° - Para o FUNDO DE INVESTIMENTO que atenda a legislação vigente do Conselho
Monetário Nacional se submeter ao processo de credenciamento deverá:

I - Questionário Padrão ANBIMA Due Diligence - Seção 2 - preenchido e assinado no ano corrente
pelos responsáveis da instituição financeira;

II - Último Regulamento do fundo;
III - Última lâmina de informações essenciais do fundo;
IV - Formulário de informações complementares;

V - Perfil Mensal;

VI -Demonstração de Desempenho;

VII - Relatórios de Rating (se aplicável);

VIII - Demonstrações Contábeis;
IX - Declaração de que atende aos requisitos previstos r.o Art. 9° (fundos investidos no exterior) da
resolução CMN n° 4.963/2021, se tratando de fundo de Investimento no Exterior, caso a informação
não esteja prevista no regulamento; (modelo anexo - VI).

X - Informações Complementares eventualmente pertinentes.

CAPÍTULO IV
DO PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO DE VALIDAÇÃO ANUAL DO CREDENCIAMENTO

Art. 5° - Consoante o § 3° da Portaria MPB n° 519/201', a cada 12 (doze) meses será realizada,
pelo Comitê de Investimentos do ISSM, a análise dos quesitos verificados nos processos de
credenciamento em processo simplificado para atualização do credenciamento de instituições
financeiras e fundos de investimento.

Parágrafo único - O processo simplificado para atualização do credenciamento não se aplica ao
DISTRIBUIDOR (AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS).

Art. 6° - Para o processo simplificado de validação anual do Credenciamento de instituição
financeira já credenciada, nos termos do § 1° do art. 2° jesta normativa, deverão ser entregues os
documentos abaixo elencados:

I - Para as categorias ADMINISTRADOR, GESTOR E C JSTODIANTE:

a) Declaração de conhecimento da "Politica de Investimentos" do ISSM; (modelo anexo - VII)
b) Questionário Padrão ANBIMA Due Diligence - Seção 1 - preenchido e assinado no ano corrente
pelos responsáveis da instituição financeira.
c) Certidão da Fazenda Municipal;

d) Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital;
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e) Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
f) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

g) Relação dos fundos e seus enquadramentos conforme contidos no Sistema de Informações dos
Regimes Próprios de Previdência Social (CADPREV);

II - Para os FUNDOS DE INVESTIMENTO:

á) Questionário Padrão ANBIMA Due Diligence - Seção 2 - preenchido e assinado no ano corrente
pelos responsáveis da instituição financeira;
b) Demonstração de Desempenho;

Art. 7° - Após a apresentação dos documentos exigidos, o processo de validação anual dos
requisitos de credenciamento deverá ser analisado e aprovado pelo Comitê de Investimentos para
que a instituição financeira seja considerada RECREDENCIADA por mais 12 (doze) meses.

Art. 8° - Desde que os critérios se mantenham inalterados, a instituição financeira recredenciada
poderá ser submetida a novo procedimento simplificado de validação anual a cada 12 (doze)
meses.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

•Art. 9° - Atendidos os requisitos acima, após avaliação favorável pelo Controle Interno do ISSM, o
Comitê de Investimentos deferirá o credenciamento, ou 'scredenciamento, da instituição financeira,
expedindo o competente atestado de credenciamento.

Art. 10° - O Credenciamento de instituição financeira não implicará, para o ISSM, em qualquer
hipótese, na obrigação de alocar ou manter seus recursos nas aplicações financeiras por ela
administradas, geridas, custodiadas ou distribuídas.

Parágrafo único - O ISSM poderá solicitar, a seu critério, esclarecimentos e informações
complementares das Instituições Financeiras.

Art. 11° - As regras constantes deste Regulamento poderão ser alteradas a qualquer momento por
modificações no mercado financeiro e de capitais, legais ou a interesse do ISSM.

Art. 12° - O ISSM procederá á publicação de todas as Instituições Financeiras e fundos de
investimento credenciados no seu site.

Art. 13° - O Credenciamento terá validade de 12 (doze) meses a partir da emissão do atestado de
credenciamento, sendo necessário novo credenciamento após tal prazo, podendo a instituição
financeira se submeter ao procedimento simplificado previsto nesta normativa desde que atendidos
os requisitos exigidos.

Parágrafo único - As instituições financeiras e fundos de investimento credenciados deverão iniciar
um novo processo de credenciamento ou procedirrento simplificado, preferencialmente, 90
(noventa) dias antes do término do credenciamento atual

Art. 14° - Este ato normativo entra em vigor no prazo de 90 (noventa) dias da data de sua
■publicação, findo o qual somente serão aplicados novos recursos do ISSM em fundos e instituições
financeiras devidamente credenciados de acordo com as egras constantes deste normativo.
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Parágrafo único - Este normativo deverá ser disponibilizado no site do ISSM, com acesso a todos
os servidores, participantes e interessados e eventuais casos omissos deverão ser dirimidos pela
Diretoria Executiva do ISSM.

Camaçar^Bahia, 26 de maio de 2022.

AtpRE ANILTON DOS SANTOS

/  Membro suplente

/Subsecretário da Administração

CARLOS EDUARDO BACELAR CERQUEIRA

Membro suplente

Representante da Procuradoria-Geral do Município

JOSE MAURÍCIO BORGES Dí MENEZES

Membro nato /

Subsecretário da Fazenda no exercício da

substituição

JOSÉ MARCELO DE SANTANA

Membro titular

Representante do Sindicato dos Professores da

Rede Pública Municipal

GISELE SANTOS SILVA

Membro titular

SARA DE ANDRADE SANTOS

Membro titular

Representante dos servidores do Poder Legislativo Representante dos servidores do Poder Executivo
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PReFEITUHA MUNICIPAL

M CAMAÇARI

[Empresa]

(Telefone]

[Email]

[Site]

substituir por

LOGOTIPO

ANEXO -1

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÃO UNIFICADA

Solicitamos, junto ao Instituto de Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari - ISSM, o
credenciamento da empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o n°
xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na xxxxx, n° xx, sala xxx, cidade/UF xxxxxxx/xxx, na
categoria de ADMINISTRADOR.
Ademais, declara que:
1) cumpre o requisito previsto no inciso II, do § 2° do artigo 21 da Resolução CMN n°
4963/2021.

2) cumpre os requisitos previstos no § 5° do artigo 21 da Resolução CMN n° 4963/2021.
3) tem conhecimento da Política de Investimentos corrente, disponível no site do Instituto
de Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari - ISSM.

de 202X

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

xx.xxx.xxx/xxxx-xx

Rua Francisco Drumond, s/n°. Centro Administrativo • Camaçari - Batiia CEP: 42800-970
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PREFEITURA MUNICIPAL

DE CAMAÇARI

[Empresa]

[Telefone]

[Emaii]

[Site]

substituir por

LOGOTIPO

ANEXO - II

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÃO UNIFICADA

Solicitamos, junto ao Instituto de Seguridade do Seividor Municipal de Camaçari - ISSM, o
credenciamento da empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o n°
xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na xxxxx, n° xx, sala xxx, cidade/UF xxxxxxx/xxx, na
categoria de GESTOR.
Ademais, declara que:
1) cumpre os requisitos previstos no § 5° do artigo 2 I da Resolução CMN n° 4963/2021
2) tem conhecimento da Política de Investimentos corrente, disponível no site do Instituto
de Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari -• ISSM.

de 202X

XXXXXXXXXXXXX XXXXX

xx.xxx.xxx/xxxx-xx
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PREFEITURA MUNICIPAL

DE CAMACANi

[Empresa]

[Telefone]

[Email]

[Site]

substituir por

LOGOTIPO

ANEXO-lli

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÃO UNIFICADA

Solicitamos, junto ao Instituto de Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari - ISSM, o
credenciamento da empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o n°
xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na xxxxx, n° xx, sala xxx, cidade/UF xxxxxxx/xxx, na
categoria de CUSTODIANTE.
Ademais, declara que:
.1) tem conhecimento da Política de Investimentos corrente, disponível no site do Instituto
de Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari - ISSM.
2) não possui condenação junto à Comissão de Valores Mobiliários - CVM e Banco Central
do Brasil, na presente data.

de 202X

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

xx.xxx.xxx/xxxx-xx
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(ME CAMAÇARI

[Empresa]

[Telefone]

[Emaii]

[Site]

substituir por

LOGOTIPO

ANEXO - IV

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÃO UNIFICADA

Solicitamos, junto ao Instituto de Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari - ISSM, o
credenciamento da empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o n°
xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na xxxxx, n° xx, sala xxx, cidade/DF xxxxxxx/xxx, na
categoria de DISTRIBUIDOR (AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS).
■Ademais, declara que:
1) tem conhecimento da Política de Investimentos corrente, disponível no site do Instituto
de Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari -- ISSM.
2) não possui condenação junto à Comissão de Valores Mobiliários - CVM e Banco Central
do Brasil, na presente data.

de 202X

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
xx.xxx.xxx/xxxx-xx
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Celular: (71) 98194-0262 / Ouvidoria: (71) 98241-6829

Site: www.issm.camacari.ba.gov.br E-mail: issmpmc@gmail.com
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[Empresa]

[Telefone]

[Email]

[Site]

substituir por

LOGOTIPO

ANEXO-V

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÃO UNIFICADA

Solicitamos, junto ao Instituto de Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari - ISSM, o
credenciamento da empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o n°
xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na xxxxx, n° xx, sala xxx, cidade/UF xxxxxxx/xxx, na
categoria de administrador, gestor, distribuidor e custodiante.
Ademais, declara que:
1) cumpre o requisito previsto no inciso II, do § 2° do artigo 21 da Resolução CMN n°
4963/2021.

2) cumpre os requisitos previstos no § 5° do artigo 21 da Resolução CMN n° 4963/2021.
3) tem conhecimento da Política de Investimentos corrente, disponível no site do Instituto
de Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari - ISSM.
4) não possui condenação junto à Comissão de Valores Mobiliários - CVM e Banco Central
do Brasil, na presente data.

de 202X

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

xx.xxx.xxx/xxxx-xx

Rua Francisco Drumond, s/n°. Centro Administrativo - Camaçari - Bahia CEP: 42800-970
Celular: (7.1) 98194-0262 / Ouvidorií:: (71) 98241-6829

Site: www.issm.camacari.ba.gov br E-mail: issmpmc@gmail.com
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[Site]

substituir por

LOGOTIPO

ANEXO-VI

DECLARAÇÃO

O FUNDO XXXXX, inscrito no CNPJ sob o n° xx.xxx.xxx/xxxx.xx, enquadrado no artigo
9°, II da resolução CMN n° 4963/2021, declara que atende aos requisitos previstos nos
incisos I e II do § 1° do artigo 9° da resolução CMN n° 4963/2021.

de 202X

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

xx.xxx.xxx/xxxx-xx

Rua Francisco Drumond, s/n°, Centro Administrativo • Camaçari - Bahia CEP; 42800-970
Celular: (71) 98194-0262/Ouvidorii: (71) 98241-6829

Site: www.issm.camacari.ba.gov br E-mail: issmpmc@gmail.com
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[Empresa]

[Telefone]

[Email]

[Site]

substituir por

LOGOTIPO

ANEXO-VII

SOLICITAÇÃO DE REVALIDAÇÃO DO CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÃO

UNIFICADA

Solicitamos, junto ao Instituto de Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari - ISSM, a
revalidação do credenciamento da empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ
sob o n° xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na xxxxx, n° xx, sala xxx, cidade/UF
xxxxxxx/xxx, na(s) categoria(s) de ADMINISTRADOR, GESTOR E CUSTODIANTE.

Ademais, declara que:
■1) tem conhecimento da Política de Investimentos corrente, disponível no site do Instituto
de Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari - ISSM.
2) não possui condenação junto à Comissão de Valores Mobiliários - CVM e Banco Central
do Brasil, na presente data.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
xx.xxx.xxx/xxxx-xx

Rua Francisco Drumond, s/n°. Centro Administrativo - Camaçari - Bahia CEP: 42800-970
Celular: (71) 98194-0262 / Ouvidor a: (71) 98241-6829

Site: ww\A/.issm,camacari,ba,(jov ar E-mail: issmpmc@gmail.com
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^RONOGRAMA E PLANO DE TRABALHO - CONSELHO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIARIO

Mês }ata

MARÇO 25/03/2022

Horário

10:00 -

12:00

MAIO 26/05/2022
10:00 -

12:00

JULHO 28/07/2022
10:00 -

12:00

SETEMBRO 27/09/2022
10:00 -

NOVEMBRO 29/11/2022
10:00 -

12:00

Local

PGM

Googie Meet

Tipo Pautas do Dia

Ordinária

PGM

Googie Meet
Ordinária

PGM

Googie Meet

PGM

Googie Meet

PGM

Googie Meet

1. Aprovação do Relatório de Governança Anual e da Prestação de Contas de 2021;

2. Aprovação do Relatório de Prestação de Contas Anual do Comitê de Investimentos de 2021;

3. Aprovação do Relatório de Prestação de Contas do Conselho Administrativo e Previdenciário de 2021;

4. Aprovação do Relatório de Avaliação Atuarial de 2022;

5. Acompanhamento do Planejamento Estratégico e aprovação do Plano de Ação de 2022;

6. Apresentação e aprovação do Programa de Educação Previdenciária de 2022;

7. Aprovação do Cronograma e Plano de Trabalho de 2022 do Conselho Administrativo e Previdenciário.

8. O que ocorrer

1. Apreciar e aprovar o Relatório de Governança Corporativa do 1^ Trimestre;

2. Apreciar e aprovar o Relatório de Prestação de Contas do 1^ Trimestre do Comitê de Investimentos;

3. Apreciar e aprovar o Relatório de Prestação de Contas do 19 Trimestre do Conselho Administrativo e

Previdenciário;

4. Revisão do Regulamento do Credenciamento;

5. Providências em razão das ausências dos conselheiros nas reuniões de 2021;

6. Certificações obrigatórias para os conselheiros;

7. O que ocorrer

1. Apresentação e deliberação sobre o Relatório de Gestão Atuarial 2021;

2. Apreciação do Demonstrativo de Viabilidade do Plano de Custeio 2022;

Extraordinária 3. Acompanhamento Planejamento Estratégico;

4. Apreciar e Aprovar Orçamento 2023.

5. O que ocorrer

1. Apreciar e aprovar Relatório de Governança Corporativa do 29 Trimestre;

2. Apreciar e aprovar o Relatório de Prestação de Contas do 29 Trimestre do Comitê de Investimentos;

3. Apreciar e aprovar o Relatório de Prestação de Contas do 29 Trimestre do Conselho Administrativo e

Previdenciário.

4. Aprovar Relatório de Hipóteses Atuariais e premissas para o cálculo atuarial de 2023;

5. Apreciar e aprovar Relatório de Gestão Atuarial 2022;

6. O que ocorrer

1. Apreciar e aprovar Relatório de Governança Corporativa 39 Trimestre de 2021;

2. Apreciar e aprovar o Relatório de Prestação de Contas do 29 Trimestre do Comitê de Investimentos;

3. Apreciar e aprovar o Relatório de Prestação de Contas do 29 Trimestre do Conselho Administrativo e

Previdenciário.

4. Apreciar Revisão do Planejamento Estratégico e Plano de Ação 2023;

5. Aprovar a Política de Investimentos de 2023.

6. O que ocorrer

Ordinária

Ordinária


