RESOLUÇÃO Nº 01/2021 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
Dispõe sobre os procedimentos a serem
adotados para o credenciamento de
instituições financeiras e fundos de
investimentos, 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 INVESTIMENTOS conforme segue.

CAPÍTULO I
DO OBJETIVO
Art. 1º - O objetivo do presente regulamento é definir regras para o credenciamento de instituições
financeiras e fundos de investimentos 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.
§ 1º - Para fundos de investimentos devem ser credenciados o ADMNINISTRADOR, GESTOR,
CUSTODIANTE E DISTRIBUIDOR (Agente Autônomo de Investimentos).
§ 2º - Em cumprimento ao quanto determina a Resolução CMN nº 4.695/18 que alterou a
Resolução CMN 3.922.2010, 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 investimento 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% (cinquenta 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 § 1º do art. 1º da Resolução CMN nº 4.695/18, 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.
§ 3º Para fins de cumprimento do disposto no inciso I do § 2º deste artigo, admite-se que o gestor
ou administrador esteja no escopo de atuação de comitê de auditoria e de comitê de riscos

Rua Francisco Drumond, s/nº, 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.com

constituídos obrigatoriamente, nos termos da regulamentação do Conselho Monetário Nacional, por
outra instituição autorizada integrante do mesmo conglomerado prudencial.

CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES
Art. 2º - 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.
§1º - A instituição financeira que estiver devidamente credenciada pelo ISSM, poderá se submeter
ao procedimento simplificado de validação anual e, caso mantenha a regularidade exigida,
considerar-se-á recredenciada, sem a necessidade de se submeter a novo processo de
credenciamento.

CAPÍTULO III
DO CREDENCIAMENTO
Art. 3º - 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) 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.
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:
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k) 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)
a) Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ);
b) Registro ou autorização expedido pelo Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores
Mobiliários ou órgão competente;
c) Certidão da Fazenda Municipal;
d) Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital;
e) Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
f) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
l) Declaração de que atende aos requisitos previstos no § 5º do Art. 15 da Resolução CMN
3922/2010 e alterações posteriores; (modelo anexo - II)
g) Relação dos fundos e seus enquadramentos conforme contidos no Sistema de Informações
dos Regimes Próprios de Previdência Social (CADPREV);
h) Questionário Padrão ANBIMA DueDiligence - Seção 1 - preenchido e assinado pelos
responsáveis pela instituição financeira;

III – Para se credenciar como custodiante serão exigidos os seguintes documentos:
m) 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)
a) Registro ou autorização expedido pelo Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores
Mobiliários ou órgão competente;
b) Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ);
c) Certidão da Fazenda Municipal;
d) Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital;
e) Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
f) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
n) Declarar não possuir condenação na Comissão de Valores Mobiliários 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 pessoa jurídica (CNPJ);
e) Certidão da Fazenda Municipal;
f) Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital;
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g) Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
a) 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)
g) 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);
h) Relação dos contratos de Distribuição relativos aos fundos de investimento ou produtos
elegíveis ao credenciamento.
Art. 4º - 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 DueDiligence - Seção 2 - preenchido e assinado pelos
responsáveis pela 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 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.
CAPÍTULO IV
DO PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO DE VALIDAÇÃO ANUAL DO CREDENCIAMENTO
Art. 5º - Consoante autoriza a Portaria nº 519/2011 MF, 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.
Parágrafo único - O processo simplificado para atualização do credenciamento não se aplica aos
fundos de investimentos.
Art. 6º - Para o processo simplificado de validação anual do Credenciamento de instituição
financeira já credenciada, nos termos do § 1º do art. 2º desta normativa, os documentos abaixo
elencados 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)
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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)
Art. 7º - Os demais documentos exigidos no procedimento de credenciamento deverão ser
apresentados novamente, atualizados e nos moldes previstos nos artigos 3º e 4º deste
Regulamento.
Art. 8º - 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. 9º - 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. 10º - 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 atestado de credenciamento.
Art. 11º - 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. 12º - 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. 13º - O ISSM procederá à publicação de todas as Instituições Financeiras credenciadas no seu
site.
Art. 14º - 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 credenciadas deverão iniciar um novo processo de
credenciamento, preferencialmente, 90 (noventa) dias antes do término do credenciamento atual.
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Art. 15º - 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.

Camaçari, 26 de agosto de 2021.

O presente regulamento foi aprovado à unanimidade de votos dos presentes na 3ª reunião ordinária
do Conselho Administrativo e Previdenciário do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal de
Camaçari – ISSM realizada em 26 de agosto de 2021, a qual por mim foi presidida, conforme
designação do Art. 82 da Lei Complementar nº 1644, de 07 de dezembro de 2021, o que certifico e
dou fé,
PEDRO JORGE VILLAS BÔAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI - ISSM
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CONSULTA FORMAL AOS COTISTAS DO
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO PRIVADO
CNPJ/MF nº 14.655.180/0001-54
A RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com endereço na Rua do Ouvidor, 97, 7º andar,
Centro, na cidade e Estado do Rio de Janeiro (“Administradora” ou “RJI”), na qualidade de administradora do
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO PRIVADO, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 14.655.180/0001-54 (“Fundo”), em atenção a solicitação de cotista detentor de mais de 5%
(cinco por cento) das cotas emitidas pelo Fundo, convoca todos os cotistas para responderem a consulta formal,
de acordo com o art. 71, parágrafo 2º da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 555/2014 e nos
termos do art. 26 do Regulamento do Fundo, que tem por objetivo deliberar sobre a seguinte matérias:
MATÉRIA (I): Deliberar pela alteração do parágrafo 2º, artigo 8º, do Regulamento do Fundo, proibindo
que as tesourarias dos prestadores de serviço de gestão e administração, bem como empresas a elas
ligadas possam constar como contraparte de operações do Fundo; e
MATÉRIA (II): Deliberar pela contratação de auditor independente para efetuar perícia em todas as
operações feitas com títulos públicos federais e operações compromissadas, notadamente aquelas que
as tesourarias dos prestadores de serviço de administração e gestão tenham sido contraparte.

* Cabe informar que não são realizadas operações com a contraparte da gestora e nem da administradora.
**Caso seja aprovada a matéria (II), haverá uma nova consulta formal para escolha do escopo, do objetivo, e
do prestador de serviços entre as 3 (três) propostas de empresas levantadas pelo Administrador/Gestor.
Reiteramos que o fundo possui auditoria independente contratada para auditar as Demonstrações Financeiras
do Fundo, sendo a última disponível a demonstração financeira de dezembro de 2020. Insta mencionar que as
demonstrações das evoluções do patrimônio líquido, já dispõem sobre o volume pago para os prestadores de
serviço, sendo possível verificar o exercício de auditoria do Fundo retromencionado. É importante ressaltar que
os valores que serão utilizados para a contratação das auditorias das matérias (II) são os excedentes do
provisionamento, ou seja, os destinados para distribuição entre os cotistas, de forma proporcional. Tais
contratações não estão previstas no Plano de Liquidação e, caso aprovadas, poderão impactar eventuais
distribuições aos cotistas.
***Cumpre salientar que a única auditoria obrigatória é a de contas do Fundo, visando a confecção das
demonstrações financeiras, estando esta auditoria em dia e em conformidade. Sendo certo que, qualquer
contratação de auditoria para outro fim deverá ser deliberada em sede de assembleia geral extraordinária de
cotistas, nos termos do Regulamento do Fundo.
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Todos os itens da Ordem do Dia foram solicitados por cotista detentor de mais de 5% (cinco) por cento das cotas
em circulação e reproduzem exatamente as requisições dele. As solicitações não contêm material explicativo
do Gestor/Administrador, pois a pauta para deliberação foi solicitada por cotista.

MANIFESTAÇÃO DE VOTO:
Os cotistas deverão votar sobre a matéria acima, enviando manifestação via e-mail, por meio do e-mail:
legal@rjicv.com.br, no prazo de 15 (quinze) dias contados do envio da notificação, ou seja, até o dia 20 de agosto
de 2021, conforme art. 71, parágrafo 2º da Instrução da CVM nº 555 e nos termos do art. 26 do Regulamento do
Fundo, nos moldes da manifestação de voto, em anexo.

Rio de Janeiro/RJ, 05 de agosto de 2021.

RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administradora
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ANEXO – MINUTA MANIFESTAÇÃO DE VOTO DOS COTISTAS
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO PRIVADO
CNPJ/MF nº 14.655.180/0001-54
MANIFESTAÇÃO DE VOTO
Em resposta ao procedimento de consulta forma enviado no dia 05 de agosto de 2021 (“Consulta Formal”) aos
cotistas do FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO PRIVADO,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.655.180/0001-54 (“Fundo”), por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA., na qualidade de instituição administradora do Fundo, segue manifestação de voto, na
qualidade de cotista do Fundo, em relação as seguintes matérias:
MATÉRIA (I): Deliberar pela alteração do parágrafo 2º, artigo 8º, do Regulamento do Fundo, proibindo que as
tesourarias dos prestadores de serviço de gestão e administração, bem como empresas a elas ligadas possam
constar como contraparte de operações do Fundo; e

( ) Sim;
( ) Não; ou
( ) Abstenção.

MATÉRIA (II): Deliberar pela contratação de auditor independente para efetuar perícia em todas as operações
feitas com títulos públicos federais e operações compromissadas, notadamente aquelas que as tesourarias dos
prestadores de serviço de administração e gestão tenham sido contraparte.

( ) Sim;
( ) Não; ou
( ) Abstenção.
___________________________(Cidade), ___________, de _______________________ de 2021.

_______________________________________________________________________
(Nome do Cotista)
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