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ATA DA 3" REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E

PREVIDENCIÁRIO DO INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

(ISSM) - 2022

Realizada em 28/07/2022

Participação:

Membros natos do Conselho Administrativo e Previdenciário:

André Anilton dos Santos - Subsecretário da Administração no exercício da

substituição

José Maurício Borges de Menezes - 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 servidores do Poder Legislativo

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

Rafael Couto Ribeiro - representante da Procuradoria-Geral do Município

Convidados:

Ana Clara Andrade de Almeida - Chefe de Gabinete da Superintendência

Diego Rodrigues de Magalhães-Membro do Comitê de Investimentos

Doranei Dantas Costa-Diretora de Previdência do ISSM

Isis Lobo de Souza-Assessora Especial I

Ernâni Bernardino Alves de Sena-Diretor Administrativo e Financeiro do ISSM

Presidente da Reunião:

Pedro Jorge Vilias Boas Alfredo Guimarães - Diretor superintendente do ISSM

Secretária:

Francisca Naiana Aguiar Moreira

i Pauta da Reunião:
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1)Aprovação do Relatório de Governança do 1° semestre de 2022;

2) Aprovação do Relatório de prestação de contas do Comitê de Investimentos do 2°

trimestre de 2022;

3) Aprovação do Relatório de prestação de contas do Conselho Administrativo e

Previdenciário do 1° semestre de 2022;

4) Aprovação do Relatório de gestão atuarial 2021;

5) Aprovação do Relatório de gestão atuarial de 2022;

6) Apresentação do demonstrativo de viabilidade do plano de custeio 2022;

7) Aprovação do Orçamento 2023;

8) O que ocorrer.

Resolução 02/2022

Reunião:

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, por volta das

lOhOOmin, 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 conselheiros por videoconferência, por meio

da plataforma Googie Meet: ANDRÉ ANILTON DOS SANTOS, Subsecretário de

Administração, 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; SARA DE ANDRADE SANTOS, representante dos servidores do

Poder Executivo; ISIS LOBO DE SOUZA, assessora especial I; DORANEI DANTAS

COSTA, Diretora de Previdência do ISSM; ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA,

Diretor Administrativo e Financeiro do ISSM; 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 Superintendência; DIEGO RODRIGUES
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MAGALHÃES, membro do Comitê de Investimentos; e RAFAEL COUTO RIBEIRO,

membro titular do Conselho representante da procuradoria geral do Município;

Estando ausentes os Conselheiros José Carlos Conceição Carmo e Nilson Coelho da

Silva. Após verificação do quorum 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

reunião, registrando a presença dos conselheiros e dos convidados supracitados,

dispensando-se as assinaturas destes últimos, os quais não possuem poder de voto

nas deliberações proferidas pelo Conselho. 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) Aprovação do Relatório de Governança do 1°

semestre de 2022; 2) Aprovação do Relatório de prestação de contas do Comitê

de Investimentos do 2° trimestre de 2022; 3) Aprovação do Relatório de

prestação de contas do Conselho Administrativo e Previdenciário do 1°

semestre de 2022; 4) Aprovação do Relatório de gestão atuarial 2021; 5)

Aprovação do Relatório de gestão atuarial de 2022; 6) Apresentação do

demonstrativo de viabilidade do plano de custeio 2022; 7) Aprovação do

Orçamento 2023; 8) O que ocorrer. O Superintendente iniciou apresentando o

primeiro item da pauta, 1) Aprovação do Relatório de Governança do 1° semestre

de 2022. Falou que Instituto teve, no segundo trimestre do ano, 22 aposentadorias

requeridas e 14 aposentadorias concedidas, totalizando 44 aposentadorias requeridas

e 41 aposentadorias concedidas ao longo do primeiro semestre de 2022, mostrando

que a gestão previdenciária continua eficaz, além de existir 06 processos de pensão

em tramitação. Mostrou que o ISSM teve um índice de 97% de recadastramento dos

aniversariantes de janeiro a julho. Foram realizados cerca de 9.569 atendimentos,

sendo a maioria de atendimento remoto. Disse que a compensação previdenciária

continua arrecadando mensalmente mais de um milhão de reais, aproximadamente. A

gestão financeira e contábil do Instituto teve um superávit de 12% nesse semestre,

apesar de ter sido um ano muito desafiador na área de investimentos. Mostrou que a

receita do Instituto é maior que a despesa e ressaltou que a maior parte das despesas

é com o pagamento de aposentadorias e pensões.. Sobre a gestão dos investimentos

disse ter sido bastante desafiador a gestão dos investimentos esse ano devido a todo

o cenário econômico mundial, além da alta da inflação, com IPCA chegando a 5,49%

no primeiro semestre. Falou que a SELIC cresceu mais que o previsto e, com isso>

nenhum índice de renda fixa conseguiu alcançar a meta do Instituto. O Comit^ de
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Investimentos fez uma estratégia de redução da volatilidade, aumentando o

investimento em títulos públicos e diminuindo em renda variável, garantindo índices

que vão estar sempre superiores à meta. Continuou mostrando dados da gestão

atuarial, das licitações e contratos, dos relatórios jurídicos e do Controle Interno. Sobre

as contratações feitas pelo ISSM, ressaltou a contratação da empresa Agenda

Assessoria Planejamento e Informática LTDA no mês de maio/2022 para implantação

do sistema de gestão previdenciária, aplicativos e portal da transparência, dando Início

ao projeto de transformação digital do ISSM. Mostrou os dados da Ouvidoria,

observando que 100% das manifestações são respondidas em um prazo máximo de

24h. Falou que o ISSM possui 40 servidores, sendo 25 servidores efetivos e 15

servidores comissionados e que a grande maioria dos servidores fez cursos de

capacitação. Encerrou a apresentação, colocando-se à disposição para

esclarecimento se dúvidas. Ao pedir a palavra, GISELE SANTOS SILVA observou que

o Relatório apresentado refere-se ao primeiro semestre de 2022, o que foi confirmado

e retificado pela chefe de gabinete Ana Clara Andrade de Almeida. Não havendo

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

de Governança do 1® semestre de 2022. Ato contínuo, passou ao item 2)

Aprovação do Relatório de prestação de contas do Comitê de Investimentos do

2° trimestre de 2022. O Superintendente e presidente da reunião, PEDRO JORGE

VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES passou a palavra para o membro do Comitê

de Investimentos, DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, que iniciou falando que no

2° trimestre de 2022 houve 06 reuniões ordinárias e 16 reuniões extraordinárias. Disse

que ao longo de 2022 o Banco Central projetou um aumento gradual da inflação e da

SELIC, além de uma perspectiva de crescimento na projeção do PIB. Ressaltou no

cenário macroeconômico o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, a tolerância

zero da China em relação à COVID-19, causando o fechamento de diversas áreas

importantes no país, o pessimismo na economia européia e o risco fiscal no Brasil.

Sobre a rentabilidade da carteira disse que o acumulado para esse ano até o mês de

junho é de 0,98%, tendo o ISSM alcançado 12% da meta, que já está em 8,01%,

totalizando R$ 3.881.443,79 (três milhões, oitocentos e oitenta e um mil, quatrocentos

e quarenta e três reais e setenta e nove centavos) em rendimentos. Disse que o

Instituto aumentou a posição em títulos públicos e Letras Financeiras que superam a

meta do ano, além de reduzir a posição em renda variável e Fundos multimercados.

Continuou mostrando o fluxo dos investimentos que contém todos os fundos, saldos,

investimentos, resgates e limites da política de investimentos. Ressaltou gue os
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extratos, atas e relatórios mensais ficam disponíveis no site do ISSM. Encerrou a

apresentação, coiocando-se à disposição para esciarecimentos e dúvidas. Não

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

Reiatório de Prestação de contas do Comitê de Investimentos do 2° trimestre de

2022. Ato contínuo, passou ao item 3) Aprovação do Reiatório de prestação de

contas do Conselho Administrativo e Previdenciário do 1° semestre de 2022.

Com a paiavra o presidente da reunião e Superintendente do iSSM, PEDRO JORGE

VILAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES fez uma breve apresentação das atividades

realizadas nas duas reuniões do Conselho Administrativo e Previdenciário no 1°

semestre do ano. Não havendo dúvidas nem manifestações em contrário, foi

aprovado por unanimidade o Reiatório de Prestação de Contas do Conselho

Administrativo e Previdenciário do 1" semestre de 2022. Ato contínuo, passou aos

itens 4 e 5 da pauta. Aprovação do Reiatório de Gestão Atuarial dos anos de 2021

e 2022. A chefe de gabinete ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA iniciou a

apresentação faiando que os relatórios condensam tudo que foi visto e aprovado na

temática atuarial do de 2021 e do 1° semestre de 2022. Disse que em 2021 a variação

entre o déficit pós reforma de 2020 e o déficit de avaliação de 2021 teve como

principal fator a redução na taxa de juros. Mostrou os cálculos de 2021 que já foram

aprovados pelo Conselho e a apresentou a diferença entre as aposentadorias,

pensões, receitas, despesas, resuitados e patrimônio previstos pela avaliação atuarial

e realizados no ano de 2021. Observou que o PIS/PASEP era contabilizado como

despesa administrativa até 2021. Continuou, apresentando o relatório de gestão

atuarial de 2022. Relembrou o cálculo atuarial aprovado pelo conselho nesse ano e o

motivo do aumento do déficit em razão da diminuição da taxa de juros definida através

de portaria pela Secretaria de Previdência. Observou que esse aumento do déficit não

impactou em alteração do plano vigente do Instituto, permanecendo com as mesmas

aiíquotas. Fez um comparativo das avaiiações atuariais até o ano de 2022 e as

aiterações dos juros que ocasionaram o aumento do déficit. Continuou a

apresentação, mostrando a diferença entre previstos e reaiizados para

aposentadorias, pensões, receitas, despesas, resuitados e patrimônio. Ao pedir a

palavra, GISELE SANTOS SILVA questionou sobre a despesa desproporcional à

projeção da despesa. ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA explicou que o

PIS/PASEP era contabilizado como despesa administrativa, entrando no limite da taxa

administrativa e o cálculo atuarial não considera o PIS/PASEP sobre a receita como^

despesa na projeção de despesas. PEDRO JORGE VILAS BOAS ALI^EDO
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GUIMARÃES disse que pode ser marcada uma reunião com o atuário para tratar de

todas essas questões, caso haja interesse por parte dos conselheiros, o que foi aceito

por unanimidade. Disse que haverá um treinamento em atuária para os conselheiros

marcado para o mês de setembro/2022 e que seria interessante todos participarem.

Não havendo dúvidas nem manifestações em contrário, foram aprovados por

unanimidade os relatórios de gestão atuarial de 2021 e de 2022. Ato contínuo,

passou ao item 6) Apresentação do demonstrativo de viabilidade do piano de

custeio 2022; Com a palavra o presidente da reunião e Superintendente do ISSM,

PEDRO JORGE VILAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES explicou que o atuário faz um

estudo de viabilidade do plano de custeio de Instituto. Trata-se de um estudo com

quatro índices, sendo o primeiro deles o impacto da despesa total de pessoal na

receita corrente líquida (ROL) e o segundo é o percentual acima do limite prudencial.

Falou que esses dois índices tratam do limite prudencial de endividamento com o

gasto de pessoal e observou que o ISSM não possui pendências em relação a esses

dois itens. ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA observou que esses dois índices

levam em consideração não só o cálculo de 2022, como também o fechamento

contábil da prefeitura. PEDRO JORGE VILAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES falou

que o Instituto também atende ao quarto índice que é o resultado financeiro do fluxo

atuarial. Entretanto, em relação ao terceiro índice, que é o impacto do déficit atuarial

após a inclusão no quociente do limite de endividamento, tendo chegado a um

resultado de 1,0121, podendo chegar a até 1,2. Observou que se trata apenas de um

aspecto que deve ser identificado, não afetando a emissão de CRP e o Plano de

Custeio atual, nem prejudicando o Instituto. ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA

disse que segundo parecer atuarial o Plano de Custeio apurado na Avaliação Atuarial

de 2022 demonstra viabilidade financeira e orçamentária para sua aplicação. Não

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

demonstrativo de viabilidade do piano de custeio de 2022. Ato contínuo, passou

ao item 7) Aprovação do Orçamento 2023. Com a palavra o presidente da reunião e

Superintendente do ISSM, PEDRO JORGE VILAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES

explicou o Conselho deve se manifestar sobre a proposta orçamentária do ISSM para

o ano de 2023 que será encaminhada a Secretaria de Governo. ANA CLARA

ANDRADE DE ALMEIDA disse que o orçamento de 2023 considera a base normativa,

projetando as receitas e que considera o Plano Plurianual de 2022 a 2025. Continuou,

explicando detalhadamente o orçamento para 2023, finalizando a apresentação. E não

havendo dúvidas nem manifestações em contrário foi aprovado por unaniin^idade o
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orçamento para 2023. Passando ao item 8) O que ocorrer, o Superintendente falou

que a partir de julho de 2022 está vigente a nova portaria do Ministério do Trabalho e

Previdência Social, a portaria MPT n° 1467/2022 que flexibilizou as regras, permitindo

um prazo maior de duração do processo de credenciamento que antes era de 12

(doze) meses e agora será de 02 (dois) anos, gerando uma grande economia de

trabalho para Instituto. O Superintendente sugeriu que essa alteração fosse acatada

pelo Conselho Administrativo e Previdenciário, além da inclusão do credenciamento

para os distribuidores na regulamentação de investimentos do ISSM para que se

adeque à legislação federal. Sugerido também a alteração de atestado de

credenciamento por Termo de Credenciamento. E não havendo dúvidas nem

manifestações em contrário foram aprovadas por unanimidade as aiterações

propostas nos dispositivos na Resolução 01/2022 e encaminhadas para publicação

na Resolução n° 02/2022. Ao solicitar a palavra, JOSÉ MARCELO DE SANTANA

observou que existem muitas aposentadorias travadas no ISSM e que queria a

colaboração do Instituto para resolver essa situação. PEDRO JORGE VILLAS BOAS

ALFREDO GUIMARÃES disse que já existe essa força tarefa, inclusive com a

participação da SECAD, e que o Instituto está sempre atento a essas questões.

ANDRÉ ANILTON DOS SANTOS comentou que essa demora em alguns processos

de aposentadoria decorre de atos praticados em gestões passadas, sendo alguns

considerados insanáveis, o que tem dificultado a tramitação de alguns processos,

sendo que em algumas situações o servidor vai precisar ajuizar. ISIS LOBO DE

SOUZA sugeriu que o presidente do Sindicato identifique esses casos e agende uma

visita ao Instituto para que seja encontrada a melhor solução. JOSÉ MARCELO DE

SANTANA disse que vai acatar a sugestão para resolver os problemas desses

servidores que estão tentando se aposentar a muito tempo. ANA CLARA ANDRADE

DE ALMEIDA falou que um servidor do ISSM ganhou em um sorteio um curso na

plataforma École, voltada para Regimes Próprios, possibilitando o acesso a vários

cursos e disponibilizou o acesso aos conselheiros. E não havendo mais dúvidas nem

manifestações, 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.
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RESOLUÇÃO N" 02/2022 DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO DO
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI - ISSM QUE

REGULAMENTA O CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E FUNDOS DE
INVESTIMENTOS

Altera a Resolução n° 01/2022 que dispõe
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 Instituto de Seguridade do Servidor Municipal -
ISSM, no uso de suas atribuições legais considerando a PORTARIA MTP N° 1.467, DE 02 JUNHO
DE 2022 resolve alterar dispositivos da Resolução n® 01/2022 de 26 de maio de 2022 que disciplina
o CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E FUNDOS DE INVESTIMENTO,
conforme segue.

Art.1° - Ficam alteradas as redações do § 1° do Art. 1" e do inciso IV do Art. 3° da Resolução n.
001/2022 do Conselho Administrativo e Previdenciário do ISSM, passando a ter as seguintes
redações;

Art.1%..)
§ 1° - Para fundos de investimentos devem ser credenciados o ADMINiSTRADOR,
GESTOR, CUSTODiANTE E DiSTRiBUiDOR, iNSTilUiÇÃO iNTEGRANTE DO SISTEMA
DE DISTRiBUIÇÃO OU AGENTE AUTÔNOMO DE iNVESTiMENTO.

Art.3°(...)
iV-Para se credenciar como DiSTRiBUiDOR, iNSTiTUIÇÃO INTEGRANTE DO SISTEMA
DE DISTRIBUIÇÃO OU AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTiMENTO serão exigidos os
seguintes documentos:

Art.2° - Fica alterada a redação do Art. 5° da Resolução n. 001/2022 do Conselho Administrativo e
Previdenciário do ISSM, passando a ter a seguinte redação:

Ãrt. 5° - Consoante o art. 106°, ii da Portaria n° 1.467/2022, após validade especificada no
Art. 13° dessa resolução 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.

Art.3° - Ficam alteradas as redações do Art. 7°, Art. 8® e Art. 13° da Resolução n. 001/2022 do
Conselho Administrativo e Previdenciário do ISSM, passando a ter as seguintes redações:

Art. 7° - Após a apresentação dos documentos exigidos, o processo de validação dos
requisitos de credenciamento deverá ser analisado e aprovado pelo Comitê de
investimentos para que a instituição financeira seja considerada RECREDENCiADA por
mais 2 (dois) anos.

Art. 8° - Desde que os critérios se mantenham inalterados, a instituição financeira
recredenciada poderá ser submetida a novo procedimento simplificado de validação a cada
2 (dois) anos. r fx
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Art. 13°-O Credenciamento terá validade de 2 (dois) anos a partir da emissão do Termo 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.

Art.3° - Ficam alteradas as redações do Art. 9° e Art. 13" da Resolução n. 001/2022 do Conselho
Administrativo e Previdenciário do ISSM, passando a ter as seguintes redações:

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

Art. 13°- O Credenciamento terá validade de 2 (dois) anos a partir da emissão do Termo 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.

Art. 7° - Este ato normativo entra em vigor na data de sua publicação, ficando consolidadas as
alterações conforme Anexo, devendo ser disponibilizado no site do ISSM, com acesso a todos os
servidores, participantes e interessados e eventuais casos omissos deverão ser dirimidos pela
Diretoria Ex^utiva do ISSM.

Camaçari-Bahia, 28 dejulho de 2022 rs IN ^

Mí|Lton dos santos
Membro suplente

SSubse^etário da Administração

RAFAEL COUTO RIBEIRO

Membro titular representante

da Procuradoria-Geral do Município

SANTOS SILVA '

Membro titular representante

dos servidores do Poder Legislativo

joséivíaú rIcíobo^e^e^menezes
Membro na o Subsecretário da Fazenda

no exercício\da substituição /

JO^ MARCELO DE SANTANA
Membro titular representante do Sindicato

dos ProfessQ^s.^da Rede Pública Municipal

SARA NDRADE SANTOS

Membro titular representante

dos servidores do poder executivo
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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 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E FUNDOS DE

INVESTIMENTOS

(Consolidada com a Resolução n° 02/2022 aprovada em 28 de julho de 2022)

Dispõe 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 Instituto 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.

CAPÍTULO I
DO OBJETIVO

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 credenciados o ADMINISTRADOR, GESTOR,
CUSTODIANTE E DISTRIBUIDOR, INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO SISTEMA DE
DISTRIBUIÇÃO OU AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTO.

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

é

I  - o administrador ou o gestor do fundo de investimento seja instituição autorizada aí
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 oriundos 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° do art. 1® da Resolução CMN n® 4.963/21, e
sejam considerados pelos responsáveis pela gestão 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 comitê de auditoria e de comitê de riscos
constituídos obrigatoriamente, nos termos da reguiamentação do Conselho Monetário Nacional, por
outra instituição autorizada integrante do mesmo conglomerado prudencial.

CAPITULO II

Rua Francisco Drumond, s/n®, Centro Administrativo - Camaçari - Bahia CEP: 42800-97(S
Celular: (71)98194-0262 / Ouvidoria: (71) 98241 -6829
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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 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 capitulo 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 "Politica 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 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 -1)

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.

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

Carta, em papel timbrado, solicitando o credenciamento da instituição financeira na í
categoria de Gestor + Declaração de conhecimento da "Politica de Investimentos" do ISSM;
(modelo anexo - II)

Registro ou autorização expedido pelo Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores
Mobiliários ou órgão competente; Q
Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social;

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

Rua Francisco Drumond, sin-, Centro Administrativo - Camaçari - Bahia CEP: 42800-9
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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;

1) 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.

III - 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 "Politica 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 Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;

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 - III).

IV - Para se credenciar como DISTRIBUIDOR, INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO SISTEMA DE
DISTRIBUIÇÃO OU AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTO serão exigidos os seguintes
documentos:

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

categoria de distribuidor, instituição integrante do sistema de distribuição ou agente

autônomo de investimento + 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; >

g) Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários 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 - 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 jimtp ao

Rua Francisco Drumond, s/n®, Centro Administrativo - Camaçari - Bahia CEP: 42800-970n W ̂
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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 no 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.

CAPITULO IV
DO PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO DE VALIDAÇÃO DO CREDENCIAMENTO

Art. 5° - Consoante o art. 106°, II da Portaria n° 1.467/2022, após validade especificada no Art. 13°
dessa resolução 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, INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO OU AGENTE
AUTÔNOMO DE INVESTIMENTO.

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

I - Para as categorias ADMINISTRADOR, GESTOR E CUSTODIANTE:

a) Declaração de conhecimento da "Política 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; .j
d) Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital; y
e) Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; J
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: ^
r  ~ Rua Francisco Drumond, s/n®, Centro Administrativo - Camaçari - Bahia CEP: 42800-970 \\ Vf\/ Celular: (71) 98194-0262/Ouvidoria: (71) 98241-6829 /\1
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a) 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 dos requisitos de
credenciamento deverá ser analisado e aprovado pelo Comitê de Investimentos para que a
instituição financeira seja considerada RECREDENCIADA por mais 2 (dois) anos.

Art. 8° - Desde que os critérios se mantenham inalterados, a instituição financeira recredenciada
poderá ser submetida a novo procedimento simplificado de validação a cada 2 (dois) anos.

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 recredenciamento, da instituição financeira,
expedindo o competente Termo 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 à publicação de todas as Instituições Financeiras e fundos de
investimento credenciados no seu site.

Art. 13® - O Credenciamento terá validade de 2 (dois) anos a partir da emissão do Termo 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 procedimento 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 regras constantes deste normativo.

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. ,]

Resolução n® 01/2022 aprovada na 2® Reunião Ordinária de 26 de maio de 2022 e Resolução n°
02/2022 aprovada na 2® Reunião Ordinária de 28 de julho de 2022.
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[Empresa]

[Telefone]

[Email]

[Site]

substituir por

LOGOTIPO

ANEXO -

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

- Bahia CEP: 42800-97

■1-6829
ssmpmc@gmail.com
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[Empresa]

[Telefone]

[Email]

[Site]

PMraiTURA MUNICIML
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substituir por

LOGOTIPO

ANEXO -

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 GESTOR.
Ademais, declara que:
1) cumpre os requisitos previstos no § 5° do artigo 21 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

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

xx.xxx.xxx/xxxx-xx

Rua Francisco Drumond, s/n®, Centro Administrativo - Camaçari - Bahia CEP: 42800^
Celular: (71) 98194-0262/Ouvidoria: (71) 98241-6829

y  Site: vww.íssm.camacari.ba.gov.br E-mail: issmpmc@gmail.com
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[Empresa]

[Telefone]

[Email]

[Site]
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substituir por

LOGOTIPO

ANEXO -

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

Rua Francisco Drumond, s/n®, Centro Administrativo - Camaçari - Bahia CEP/42800-970
Celular: (71) 98194-0262 / Ouvidoria: (71) 98241 -6829 \

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

[Telefone]

[Email]

[Site]

PRiraiTURA MUNICIML

01 CAMAÇAW

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/UF xxxxxxx/xxx, na categoria de DISTRIBUIDOR, INSTITUIÇÃO
INTEGRANTE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO OU AGENTE AUTÔNOMO DE
INVESTIMENTO.

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

Rua Francisco Drumond, s/n®, Centro Administrativo - Camaçari - Bahia CEPÍÃ28{)0-970
Celular: (71) 98194-0262 / Ouvidoria: (71) 98241 -6829 \

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

[Telefone]

[Emaii]

[Site]

^ &

MiraiTURA MUNtCIML

OI CAMAÇAMI

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, saia xxx,
cidade/UF xxxxxxx/xxx, na categoria de administrador, gestor, distribuidor,
instituição integrante do sistema de distribuição ou agente autônomo de investimento 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

SB

- Bahia CEP: 4280(\970
H-6829 \
ssmpmc@gmail.com
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[Empresa]

[Telefone]

[Email]

[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: 42000-970
.  Celular: (71) 98194-0262/Ouvidoria: (71) 98241-6829 \

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

[Telefone]

[Email]

[Site]

gsSk

mirilTURA MUWCMM.

PI CAâlAÇAW

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.

de 202X

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

xx.xxx.xxx/xxxx-xx

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

Site: www.issm.camacari.ba.gov.br E-mail: issmpmc@gmail.6om


