
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021

O Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - ISSM, 
entidade gestora do Regime Próprio dos Servidores 
Públicos do Município de Camaçari - BA, torna pública a 
atualização das normas e procedimentos para a 
realização de CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS que 
estejam autorizados a atuar no Sistema Financeiro 
Nacional pelo Banco Central do Brasil (Bacen) e/ou pela 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nos termos da 
Portaria MPS nº 519, de 2011, na redação dada pela 
Portaria nº MPS 440, de 2013, em conformidade com a 
Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN nº 
3.922, de 2010 e alterações, bem assim com base na 
Resolução nº 001/2021 do Conselho Administrativo e 
Previdenciário do ISSM publicada no DOM de 
17/02/2020, e na forma estabelecida neste edital. 

1.DO OBJETO:

1 . 1 P r o m o v e r  o  C R E D E N C I A M E N TO  D E  

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E FUNDOS DE 

INVESTIMENTOS que estejam autorizados a atuar no 

Sistema Financeiro Nacional pelo Banco Central do 

Brasil (Bacen) e/ou pela Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), nos termos da Portaria MPS nº 519, 

de 2011, na redação dada pela Portaria nº MPS 440, de 

2013, em conformidade com a Resolução do Conselho 

Monetário Nacional – CMN nº 3.922, de 2010 e 

alterações e  na forma estabelecida neste edital.

2 . D O S  L O C A I S  E  P R A Z O S  P A R A  O  

CREDENCIAMENTO:

2.1.Disponibilização do Edital: O presente edital será 

d i s p o n i b i l i z a d o  n o  s i t e  d o  I S S M  

http://www.issm.camacari.ba.gov.br/portal/index.php

2.2.Local para envio da documentação: Diretoria 

Administrativa do Instituto de Seguridade do Servidor 

Municipal - ISSM, situado na Avenida Francisco 

Drumond, S/N º, Prédio Vermelho, Térreo, Centro 

Administrativo,  Camaçari/Bahia.

2.3.Formas de recebimento da documentação: Enviar 

por correspondência ou entregar no endereço 

constante no subitem 2.2 deste Edital, no horário 

compreendido entre as 09h00 às 16h00.

2.4.Os interessados deverão apresentar sua 

documentação na forma exigida neste edital no prazo 

de até 12 meses contados da data de publicação do 

presente.

3.DOS PRAZOS:

3.1.VIGÊNCIADOCREDENCIAMENTO:Credenciam

ento terá validade de 12 (doze) meses a partir da 

emissão do atestado de credenciamento, sendo 

necessário novo credenciamento após tal prazo.

4.CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

4.1.Poderão ser credenciadas as instituições que 

atendam as seguintescondições gerais:

a)Façam parte da lista exaustiva das instituições que a 

Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda 

divulga, que atendem as novas condições 

estabelecidas pela Resolução CMN nº 4.695/2018 

(inciso I do § 2º e § 8º do art. 15 da Resolução CMN nº 

3.922/2010, com as alterações da Resolução CMN nº 

4.695/2018);

b) Sejam instituições financeiras habilitadas à 

administração de carteira de valores mobiliários 

autorizadas a funcionar no País pelo Banco Central do 

Brasil (Bacen) e/ou gestores e administradores de 

fundos pela Comissão de Valores Mobiliários(CVM);

c) Possuam elevado padrão ético de conduta nas 

operações realizadas no mercado financeiro e 

ausência de restrições que, a critério do Banco Central 

do Brasil (Bacen), da Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) ou de outros órgãos competentes 

desaconselhem um relacionamento seguro;

d) Conforme artigo 3º, § 1º, Portaria MPS nº 

519/2011, será realizada pesquisade padrão ético de 

conduta da Instituição solicitante docredenciamento, 

no site da CVM, no site do BACEN, além de 

outraspesquisas de processos administrativos, 

judiciais ou informações deconhecimento público que 

possam caracterizar indício deirregularidades na 

atuação da Instituição, seus controladores, sócios ou 

executivos;

e) A participação neste credenciamento implica na 

aceitação integral e irrestrita das condições 

estabelecidas neste Edital.
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5.CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE PARTICIPAÇÃO:

5.1 Poderão ser credenciadas as instituições que 

atendam as seguintescondições específicas:

a)Estejam entre os 20 (vinte) maiores gestores de 

recursos no Ranking ANBIMA (PL por classe);

b)Possuam Rating mínimo de boa qualidade de 

gestão e de ambiente de controle de investimento, 

conforme determinado no artigo 15 § 2º, III da 

Resolução 3922/2010 do Conselho Monetário 

Nacional. 

6.DO RECEBIMENTO, ANÁLISE E JULGAMENTO DA 

DOCUMENTAÇÃO:

6.1.De posse dos documentos apresentados pela 

instituição, os membros do Comitê de Investimentos 

realizarão análiseobservando, dentre outros critérios, o 

histórico e experiência de atuação, o volume de recursos 

sob a gestão e administração da instituição, a solidez 

patrimonial, a exposição a risco reputacional, padrão 

ético de conduta e aderência da rentabilidade a 

indicadores de desempenho conforme o § 3º do art. 1º da 

Resolução CMN nº 3.922/2010, alterada pela Resolução 

CMN nº 4.695, de 25 de novembro de 2018.

6.2.É facultado ao Comitê de Investimentos a avaliação 

de produtos ofertados pela instituição durante o processo 

de análise de seu credenciamento.

6.3.O credenciamento não representa garantia ou 

compromisso de alocação de recursos sob a gestão ou 

administração da instituição credenciada.

7.DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA O 

CREDENCIAMENTO:

7.1.O processo de habilitação acontecerá de acordo com 

a apresentação dos seguintes documentos:

7.2.Para se credenciar comoADMINISTRADOR:

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)Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa 

jurídica (CNPJ) 

c)Registro ou autorização expedido pelo Banco 

Central do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários 

ou órgão competente; 

d)Certidão da Fazenda Municipal; 

e)Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital; 

f)Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários 

Federais e à Dívida Ativa da União; 

g)Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

h)Declaração de que atende aos requisitos previstos 

no § 5º do Art. 15 da Resolução CMN 3922/2010 e 

alterações posteriores; (modelo anexo - I) 

i)Relação dos fundos e seus enquadramentos 

conforme contidos no Sistema de Informações dos 

Regimes Próprios de Previdência Social (CADPREV); 

j)Questionário Padrão ANBIMA DueDiligence - Seção 

1 - preenchido e assinado pelos responsáveis pela 

instituição financeira.

7.3. Para se credenciar como GESTOR, a instituição 

deverá estar dentro da classificação exigida conforme 

ranking Patrimônio Líquido – Por Classe ANBIMA:

a) Carta, em papel timbrado, solicitando o 

credenciamento da instituição financeira na categoria 

de Gestor + Declaração de conhecimento da “Política 

de Investimentos” do ISSM; (modelo anexo - II);

b) Prova de inscrição no cadastro nacional de 

pessoa jurídica (CNPJ);

c) Registro ou autorização expedido pelo Banco 

Central do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários 

ou órgão competente; 

d) Certidão da Fazenda Municipal; 

e) Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital; 

f) Certidão de Débitos relativos a Créditos 

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 

g) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

h) Declaração de que atende aos requisitos 

previstos no § 5º do Art. 15 da Resolução CMN 

3922/2010 e alterações posteriores; (modelo anexo - 

II) 

i) Relação dos fundos e seus enquadramentos 

conforme contidos no Sistema de Informações dos 

Regimes Próprios de Previdência Social (CADPREV); 

j) Questionário Padrão ANBIMA DueDiligence - 

Seção 1 - preenchido e assinado pelos responsáveis 

pela instituição financeira;

7.4.Para se credenciar como CUSTODIANTE:

a) Carta, em papel timbrado, solicitando o 

credenciamento da instituição financeira na categoria 

de Custodiante + Declaração de conhecimento da 
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“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) Prova de inscrição no cadastro nacional de 

pessoa jurídica (CNPJ); 

d) Certidão da Fazenda Municipal; 

e) Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital; 

f) Certidão de Débitos relativos a Créditos 

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 

g) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

h) Declarar não possuir condenação na Comissão 

de Valores Mobiliários nem no BACEN, devidamente 

assinada pelo seu respectivo representante legal; 

(modelo anexo - III).

7.5.Para se credenciar como DISTRIBUIDOR(Agente 

Autônomo de Investimentos):

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 

pessoa jurídica (CNPJ); 

e) Certidão da Fazenda Municipal; f) Certidão da 

Fazenda Estadual ou Distrital;

f) Certidão de Débitos relativos a Créditos 

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 

g) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

h) Declarar não possuir condenação na Comissão 

de Valores Mobiliários nem no BACEN, devidamente 

assinada pelo seu respectivo representante legal; 

(modelo anexo - IV) 

i) 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);

j) Relação dos contratos de Distribuição relativos 

aos fundos de investimento ou produtos elegíveis ao 

credenciamento.

7.6.Para o FUNDO DE INVESTIMENTO que atenda a 

legislação vigente do Conselho Monetário Nacional:

I – Questionário Padrão ANBIMA DueDiligence - 

Seção 2 - preenchido e assinado pelos responsáveis 

pela instituição financeira; 

II – Último Regulamento do fundo; 

II – 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 no Artigo 9º - A da resolução CMN nº 

4695/2018, se tratando de fundo de Investimento no 

Exterior, caso a informação não esteja prevista no 

regulamento; (modelo anexo - V) 

X - Informações Complementares eventualmente 

pertinentes.

7.7.Para procedimento simplificado de VALIDAÇÃO 

ANUAL poderão ser substituídos por uma declaração da 

instituição financeira, firmada pelo responsável de 

governança, atestando que os requisitos exigidos e 

apresentados no momento do credenciamento se 

mantiveram inalterados:

I – Para a categoria ADMINISTRADOR: documentos 

previstos no artigo 3º, inciso I, alíneas “b”, “c”, “i” e “j”; 

(modelo anexo - VI);

II – Para a categoria GESTOR: documentos 

previstos no artigo 3º, inciso II, alíneas “b”, “c”, “i” e “j”; 

(modelo anexo - VII);

III - Para a categoria CUSTODIANTE: documentos 

previstos no artigo 3º, inciso III, alíneas “b” e “c” 

(modelo anexo - VIII);

 IV - Para a categoria DISTRIBUIDOR (Agente 

Autônomo de Investimentos): documentos previstos 

no artigo 3º, inciso IV, alíneas “b”, “c”, “d”; (modelo 

anexo - IX).

8.QUALIFICAÇÃO

8.1.Serão habilitadas somente as Instituições que 

atenderem integralmente o disposto no presente 

edital. 

8.2.A documentação deverá ser apresentada em 1 

(uma) via, original ou cópia autenticada por Tabelião 

de Ofício de Notas.Toda a documentação deverá 

ser entregue de uma única vez. 

8.3.Os documentos para os quais o prazo de 
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validade não estiver mencionado expressamente 

somente serão aceitos dentro do prazo máximo de 90 

(noventa) dias, contados da data de sua respectiva 

emissão.

8.4. Os documentos expedidos pela Internet ou com 

disponibilidade pública poderão ser apresentados em 

forma original ou cópia reprográfica sem autenticação 

ou em documento digitalizado. Entretanto, estará 

sujeito à verificação de sua autenticidade através de 

consulta online ou pela fonte emissora.

8.5. Todos os documentos apresentados deverão ser 

correspondentes unicamente à matriz ou à filial da 

empresa que ora se habilita. Os documentos devem 

ser em nome de uma única empresa (razão social e 

CNPJ). 

8.6. Os documentos de credenciamento serão 

analisados pelo Controle Interno e Comitê de 

Investimento do ISSM.

8.7. Em nenhuma hipótese será permitida a 

apresentação de protocolos, em substituição aos 

documentos exigidos.

8.8. As Instituições Financeiras já credenciadas 

deverão iniciar um novo processo de credenciamento, 

preferencialmente, 90 (noventa) dias antes do término 

do credenciamento atual.

9.DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E VIGENCIA 

DA LOCAÇÃO DOS 

1.1. O julgamento da habilitação e a classificação das 

instituições e fundos serão submetidos ao Comitê de 

Investimento e/ou Conselho de Administração do ISSM 

para deliberação quanto à sua homologação e a 

adjudicação do objeto deste credenciamento.

1.2. A instituição que fizer jus ao credenciamento 

comporá um banco de dados que ficará armazenado 

no ISSM, obrigando-se a renovar as informações 

exigidas pelo presente edital, de acordo com o prazo 

de  v igênc ia  do  i t em 3 .1 ,  sob  pena  de  

descredenciamento. 

1.3. 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.

1.4. O ISSM procederá à publicação de todas as 

Instituições Financeiras credenciadas no seu 

site:http://www.issm.camacari.ba.gov.br/portal/index.p

hp.

10. DO DESCREDENCIAMENTO 

10.1.O ISSM poderá considerar descredenciada, de 

pleno direito, independentemente de aviso, 

interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, 

sem que, por isso, seja obrigado a suportar ônus de 

indenização, multa ou pagamento extra, a qualquer 

título, a instituição que: 

10.1.1.Descumprir quaisquer das normas que regem 

os ISSM, bem como aos ditames da Resolução CMN 

nº. 3922/2010 e suas alterações; 

10.1.2.Deixar de executar o serviço na forma e nos 

p razos  es t ipu lados  no  Regu lamento  de  

Credenciamento, ou infringir qualquer disposição 

contratada; 

11.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

11.1.1. O presente credenciamento entra em vigor na 

data de sua publicação, observando-se ainda o 

quanto determina o art. 10 da Resolução nº 01/2021 

D O  C O N S E L H O  A D M I N I S T R AT I V O  E  

P R E V I D E N C I Á R I O  D O  I N S T I T U TO  D E  

SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE 

CAMAÇARI – ISSM QUE REGULAMENTA O 

CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS, 

que determinou a vigência de suas regras a partir de 

26 de agosto de 2021. 

11.1.2. A partir de 01/10/2021 o ISSM somente 

poderá aplicar novos recursos em instituições 

financeiras e fundos de investimento que tenham sido 

credenciados nos termos deste edital.

Camaçari-BA, 09 de setembro de 2021.

PEDRO JORGE VILLAS BÔAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

ANEXO – I

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 nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na xxxxx, nº xx, sala 
xxx,  cidade/UFxxxxxxx/xxx ,  na categoria de 
administrador.

Ademais, declara que:

1) cumpre o requisito previsto no inciso II, do § 2º do artigo 
15 da Resolução CMN 3.922/2010, alterada pela 
Resolução 4.695/2018.
2) cumpre os requisitos previstos no § 5º do artigo 15 da 
Resolução CMN 3.922/2010, alterada pela Resolução 
4.695/2018.
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3) tem conhecimento da Política de Investimentos 
corrente, disponível no site do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal de Camaçari – ISSM.

_________, ___ de ______ de 202X

_________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

xx.xxx.xxx/xxxx-xx

ANEXO – II

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 nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na xxxxx, nº xx, 
sala xxx, cidade/UFxxxxxxx/xxx, na categoria de 
gestor.
Ademais, declara que:
1) cumpre os requisitos previstos no § 5º do artigo 15 da 
Resolução CMN 3.922/2010, alterada pela Resolução 
4.695/2018.
2) tem conhecimento da Política de Investimentos 
corrente, disponível no site do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal de Camaçari – ISSM.

_________, ___ de ______ de 202X

_________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

xx.xxx.xxx/xxxx-xx

ANEXO – III

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 nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na xxxxx, nº xx, 
sala xxx, cidade/UFxxxxxxx/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 ______ de 202X

_________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

xx.xxx.xxx/xxxx-xx

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 nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na xxxxx, nº xx, 
sala xxx, cidade/UFxxxxxxx/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 ______ de 202X

________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

xx.xxx.xxx/xxxx-xx

ANEXO - V 

DECLARAÇÃO
OFUNDO XXXXX, inscrito no CNPJ sob o nº 
xx.xxx.xxx/xxxx.xx,enquadrado no artigo 9º-A, II da 
resolução CMN nº 4685/2018, declara que atende aos 
requisitos previstos nos incisos I e II do parágrafo único 
doartigo 9º - A da resolução CMN nº 4695/2018.

_________, ___ de ______ de 202X

_________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

xx.xxx.xxx/xxxx-xx

ANEXO - VI

SOLICITAÇÃO DE REVALIDAÇÃO DO 
CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÃO UNIFICADA

Solicitamos, junto ao Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal de Camaçari - ISSM, a revalidação do 
c r e d e n c i a m e n t o  d a  e m p r e s a  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº 
xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na xxxxx, nº xx, sala 
xxx, cidade/UFxxxxxxx/xxx, na categoria de 
administrador.
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 houve alterações de dados e/ou informações nos 
documentos especificados no inciso I, do artigo 6º da 
RESOLUÇÃO N. XXX/202X DO CONSELHO 
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO DO ISSM.

_________, ___ de ______ de 202X
________________________________________

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
xx.xxx.xxx/xxxx-xx
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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 
c r e d e n c i a m e n t o  d a  e m p r e s a  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº 
xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na xxxxx, nº xx, sala 
xxx, cidade/UFxxxxxxx/xxx, na categoria de gestor.

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 houve alterações de dados e/ou informações nos 
documentos especificados no inciso II, do artigo 6º da 
RESOLUÇÃO N. XXX/202X DO CONSELHO 
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO DO ISSM.

_________, ___ de ______ de 202X

_________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

xx.xxx.xxx/xxxx-xx

ANEXO - VIII

SOLICITAÇÃO DE REVALIDAÇÃO DO 
CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÃO UNIFICADA

Solicitamos, junto ao Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal de Camaçari - ISSM, a revalidação do 
c r e d e n c i a m e n t o  d a  e m p r e s a  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº 
xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na xxxxx, nº xx, sala 
xxx, cidade/UFxxxxxxx/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 houve alterações de dados e/ou informações nos 
documentos especificados no inciso III, do artigo 6º da 
RESOLUÇÃO N. XXX/202X DO CONSELHO 
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO DO ISSM.

_________, ___ de ______ de 202X

________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

xx.xxx.xxx/xxxx-xx

ANEXO – IX

SOLICITAÇÃO DE REVALIDAÇÃO DO 
CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÃO UNIFICADA

Solicitamos, junto ao Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal de Camaçari - ISSM, a revalidação do 
c r e d e n c i a m e n t o  d a  e m p r e s a  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº 
xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na xxxxx, nº xx, sala 
xxx, cidade/UFxxxxxxx/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 houve alterações de dados e/ou informações nos 
documentos especificados no inciso IV, do artigo 6º da 
RESOLUÇÃO N. XXX/202X DO CONSELHO 
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO DO ISSM.

_________, ___ de ______ de 202X

_________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

xx.xxx.xxx/xxxx-xx

ANEXO – X

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 nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na xxxxx, nº xx, 
sala xxx, cidade/UFxxxxxxx/xxx, na categoria de 
administrador, gestor, distribuidor e custodiante.

Ademais, declara que:

1) cumpre o requisito previsto no inciso II, do § 2º do artigo 
15 da Resolução CMN 3.922/2010, alterada pela 
Resolução 4.695/2018.
2) cumpre os requisitos previstos no § 5º do artigo 15 da 
Resolução CMN 3.922/2010, alterada pela Resolução 
4.695/2018.
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 ______ de 202X

________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

xx.xxx.xxx/xxxx-xx
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ANEXO – XI

SOLICITAÇÃO DE REVALIDAÇÃO DO 
CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÃO 

UNIFICADA

Solicitamos, junto ao Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal de Camaçari - ISSM, a revalidação 
d o  c r e d e n c i a m e n t o  d a  e m p r e s a  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº 
xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na xxxxx, nº xx, sala 
xxx, cidade/UFxxxxxxx/xxx, na categoria de 
administrador, gestor, custodiante e distribuidor.
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 houve alterações de dados e/ou informações 
nos documentos especificados nos incisos I, II, III e IV 
do artigo 6º da RESOLUÇÃO N. XXX/202X DO 
C O N S E L H O  A D M I N I S T R A T I V O  E  
PREVIDENCIÁRIO DO ISSM.

_________, ___ de ______ de 202X

_______________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

xx.xxx.xxx/xxxx-xx
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