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O Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev 
apresenta o seguinte organograma no ano de 2018: 
 
1 – Diretoria Executiva: 
 

 Ezequiel Guimarães de Almeida (Presidente);  

 Edna Dutra Rolim (Diretora Financeira) 

 Rubia Eloysa de Oliveira (Diretora de Benefícios)  
 
2- Servidores Efetivos do CaraguaPrev: 
 

 Roberta Bastos Flavio; 

 Bárbara Maria Ribeiro de Castro; 

 Cristina Tiemi Abe Hirose;  

 Alexandre Santana de Melo; 

 Glauber Cesar Ruiz; e 

 Ramon Pereira. 
 
3- Conselho Deliberativo: 

 

 Alexandra Damaso Fachini  

 Gilceli de Oliveira Ubinã; 

 Mário Luiz da Silva 

 José Mario da Silva; 

 Agostinho Moreira Chaves; 

 Maíza Aparecida Gaspar Rodrigues; 

 Gláucia de Faria Santos; e 

 Ivy Monteiro Malerba 
 
4 – Conselho Fiscal: 
 

 Priscila Sousa Giorgeti; 

 Sandra Marta Viana Rocha  

 Adriana Zambotto;  e 

 Fabiana Camilotti 
 

5 – Comitê de Investimentos: 
 

 Edna Dutra Rolim; 

 Ezequiel Guimarães de Almeida; 

 José Mário da Silva;  

 Mário Luiz da Silva; e 

 Fabiana Camilotti. 
 

6 – Origem e Finalidade 
 



 

 

 

 

 

  A Lei de criação do CaraguaPrev tem como diretriz o artigo 40 da 

Constituição Federal com suas alterações dadas pelas Emendas Constitucionais n.º 

41, de 19 de dezembro de 2003, n.º 47, de 05 de julho de 2005 e Lei Federal n.º 

10.887, de 18 de junho de 2004. 

A Lei Municipal n.º 888, de 05 de dezembro de 2000 criou o regime próprio de 

previdência sendo obrigatoriamente vinculados os ocupantes de cargos de 

provimento efetivo do Município de Caraguatatuba, integrantes de seus Poderes 

Legislativo e Executivo, incluídas suas autarquias e fundações, de caráter 

contributivo, em cumprimento às disposições do art. 40 da Constituição da República 

Federal/88, com a finalidade de assegurar aos seus beneficiários os meios 

imprescindíveis de manutenção por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo 

de contribuição e falecimento. 

O Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev tem 

caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo Ente Federativo, 

dos servidores ativos, inativos e pensionistas, observados critérios que preservem o 

equilíbrio financeiro e atuarial. 

Em vigor atualmente a Lei Complementar nº 59, de 05 de novembro de 2015, 
que reestruturou o CaraguaPrev. 

 
 
7 – Atividades 
 

Foram realizadas no período de janeiro a novembro de 2018 as seguintes 

atividades: 

 No dia 22/02/2018, foi realizado capacitação sobre Licitação para o servidores 

do CaraguaPrev e capacitação sobre Função do Conselho Deliberativo para 

membros do Conselho Deliberativo; 

 No dia 07/02/2018 na Videoteca Lucio Braum, a empresa Exacttus 

Consultoria atuarial, apresentou o Cálculo atuarial para o ano de 2018, e 

contou com a participação de membros do Conselho, secretários ... 

 No dia 08/03/2018 na sede do CaraguaPrev, houve café da manhã em 

comemoração ao “Dia da Mulher” com maquiagem Mary Kay; 

 Nos dias 14 a 16/03/2018, a ABIPEM – Associação Brasileira de Instituições 

de Previdência Estaduais e Municipais realizou o 30º Seminário Nacional de 



 

 

 

 

 

Previdência Social em Guarulhos-SP, e contou com a participação do 

Instituto;  

 No dia 03 de abril de 2018, na Videoteca Lucio Braum, foi realizado pela 

representante da empresa Exacttus Consultoria Atuarial Wilma torres, 

apresentação do cálculo atuarial para o ano de 2018, que contou com a 

participação de membros dos Conselhos Fiscal e Deliberativo e  

 No dia 08 de maio de 2018, foi realizado capacitação sobre “Pró-Gestão”  

para o servidores do CaraguaPrev; 

 No dia 08 de junho de 2018, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

através da Unidade Regional de São José dos Campos-SP, promoveu o 22º 

Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais – 2018 e 

contou com a participação do Instituto; 

 No dia 20 a 22 de junho de 2018, 1º Congresso Nacional de Previdência dos 

Servidores Públicos – CONAPRESP, com o tema “RPPS: Regime sustentável 

para o Servidor Público” em Florianópolis – SC e contou com a participação 

do Instituto; 

 O Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba (CaraguaPrev) se 

classificou em 11 lugar no 9º Prêmio Aneprem de  Boas Práticas de Gestão 

Previdenciária. A cerimônia de premiação ocorreu no 1º Congresso Nacional 

de Previdência dos Servidores Públicos – CONAPRESP, no dia 22 de junho 

de 2018, em Florianópolis (SC). O CaraguaPrev disputou na categoria 

Instituição de Médio Porte e somou 53 pontos.  Ao todo, 15 entidades 

concorreram nas categorias Instituição de Pequeno Porte (até 2 mil 

segurados), Instituição de Médio Porte (2.001 a 5 mil segurados) e Instituição 

de Grande Porte (Acima de 5 mil segurados). Somente Municípios com o 

Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) regular concorreram ao 

prêmio. O documento é fornecido pela Secretaria de Políticas de Previdência 

Social do Governo Federal. A comissão julgadora verificou se os participantes 

atendiam critérios, como existência de site para divulgação; relatório de 

gestão administrativa; publicação das atas de investimentos; publicação das 

atas do Conselho Fiscal; extrato previdenciário; demonstrativo mensal das 

aplicações financeiras, receitas, despesas (empenhadas, realizadas, 

administrativas) e da folha de pagamento da unidade gestora e dos 



 

 

 

 

 

beneficiários; recadastramento dos inativos, programa de preparação para a 

aposentadoria; equilíbrio financeiro-atuarial, entre outros itens. 

 No dia 25 de julho de 2018, dentro do Programa de Pré e Pós-Aposentadoria 

do CaraguaPrev, foi promovido uma aula de artesanato, onde aprenderam a 

fazer um porta-retrato de feltro;  

 No dia 10 de agosto de 2018, em São Paulo – SP, os servidores do Instituto 

participaram do curso: e-social: as novas regras para envio de informações 

“on-line” previdenciárias, trabalhista e fiscal – A nova gestão de pessoal”; 

 Nos dias 20 a 22 de agosto de 2018 a APEPREM – Associação Paulista de 

Entidades de Previdência Estadual e Municipal realizou o “XII Encontro 

Temático Jurídico/Financeiro” em São Paulo – SP e contou com a 

participação dos servidores do CaraguaPrev;  

 Registre-se que no mês de agosto/18, foram aprovados pelo Conselho 

Deliberativo do CaraguaPrev a proposta orçamentária para 2019, que estima 

a Receita e Fixa a Despesa Orçamentária para o exercício de 2019; 

 Secretaria de Previdência (SPREV) do Ministério da Fazenda classifica 

gestão do CaraguaPrev em 1º lugar entre as cidades com 100 mil habitantes 

com base no bom desempenho dos critérios de conformidade, transparência 

e equilíbrio. Os quesitos integram o Indicador de Situação Previdenciária dos 

Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) e foram apresentados ao 

Conselho Deliberativo na sexta-feira (31/08), na sede do instituto, no Centro; 

 Nos dias 20 a 22 de setembro de 2018, a empresa de consultoria XP 

Investimentos promoveu o evento “Expert2018” no Transamerica Expo Center 

em São Paulo – SP, e contou com a participação da Diretoria Executiva do 

CaraguaPrev; 

 No dia 26 de setembro de 2018, o CaraguaPrev promoveu café da manhã 

para confraternização dos aposentados e pensionistas na FUNDACC; 

 Campanha de prevenção do câncer de mama, com ações de saúde no dia 24 

de outubro de 2018, no horário das 9h às 11h e das 14h às 16h; 

 

 

 A Compensação Previdenciária (COMPREV) com o Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) está em dia, com o recebimento dos valores para a 



 

 

 

 

 

sustentabilidade do sistema e manutenção dos benefícios previdenciários, com 

regularidade até o mês de novembro de 2018; 

 Desde o ano de 2009, quando o atual Presidente do CaraguaPrev, Dr. 

Ezequiel Guimarães de Almeida, assumiu a direção do Instituto com o patrimônio de 

R$ 68.086.783,86, houve considerável transformação na gestão e administração da 

Autarquia, com a reorganização da equipe e melhorias na gestão e com um grande 

salto na parte econômico-financeira, chegando a alcançar significativo aumento dos 

recursos no valor atual de R$ 382.442.605,65, superando 561% (quinhentos e 

sessenta e um por cento) de evolução financeiro-patrimonial; 

 Ressaltamos que essa evolução na parte financeira é resultado da boa 

gestão dos recursos, com atenção a legislação disciplinadora e obediência as regras 

da CVM-BACEN, bem assim, fruto do trabalho do Comitê de Investimentos, 

Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva do CaraguaPrev, com 

os esforços para atingir a chamada meta atuarial, que consiste em alcançar e/ou 

superar o IPCA mais 6% de juros reais ao ano. Registramos que o CaraguaPrev não 

vem atingindo essa meta atuarial no ano de 2018, rentabilizando sua carteira, dentro 

dos padrões legais, com segurança, solvência e liquidez, rentabilidade, proteção e 

prudência financeira, para fazer frente aos compromissos previdenciários, zelando 

pela saúde financeira e atuarial do Instituto; 

 Conforme legislação, em especial a Lei Complementar nº 59, de 05 de 

novembro de 2015, são realizadas reuniões ordinárias mensais com os Conselhos 

Deliberativo, Fiscal, Comitê de Investimentos e Diretoria Executiva do CaraguaPrev,; 

 O Instituto tem sete membros com certificação CPA-10 (ANBIMA) que 

integram a Diretoria Executiva, o Comitê de Investimento, o Conselho Deliberativo e 

o Conselho Fiscal. Esta certificação é uma exigência para os regimes próprios de 

previdência social e a sua obtenção  é uma condição legal para o exercício da 

atribuição e representa estar em condições de discutir a gestão dos investimentos 

como investidor qualificado; 

 No ano de 2018 até o presente momento (novembro/18), o CaraguaPrev 

concedeu 31 aposentadorias e 20 pensões por morte. O Instituto administra um total 

de 589 benefícios previdenciários, sendo que desse total, 117 benefícios são 

custeados pelo Tesouro Municipal, conforme a exigência constante no artigo 40, §20 

da Constituição Federal/88; 



 

 

 

 

 

 Foi realizado o registro contábil individualizado das contribuições 

previdenciárias dos segurados e dos órgãos do Ente - Município de Caraguatatuba 

conforme a Lei Complementar Municipal n.º 59, de 05 de novembro de 2015, sendo 

disponibilizado a todos servidores efetivos da Prefeitura, Câmara, CaraguaPrev e 

FUNDACC, o extrato individualizado dessas contribuições, pelo “site” 

www.caraguaprev.sp.gov.br; 

 Registre-se que o Conselho Fiscal aprovou todas as movimentações 

contábeis de janeiro a outubro de 2018; 

 Está em funcionamento o Portal da Transparência no “site” do Instituto –

www.caraguaprev.sp.gov.br, em atendimento à Lei Complementar nº 131, de 27 de 

maio de 2009; 

 Os Demonstrativos das Receitas e Despesas Previdenciárias conforme a 

LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), foram publicados no prazo legal. 

 Os relatórios do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos 

Recursos (DAIR) e do Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses 

(DIPR) foram enviados dentro de prazo legal à Previdência Social; 

 O CaraguaPrev está com todos os critérios regulares perante a 

Previdência Social relativos à emissão do CRP - Certificado de Regularidade 

Previdenciária, que é o documento que atesta a adequação do regime de 

previdência às legislações previdenciárias. 

 

 De maneira singela são essas as atividades desenvolvidas de janeiro a 

novembro de 2018 pelo Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – 

CaraguaPrev. 

 
Caraguatatuba,  de        de      2018 

 
 

 
Ezequiel Guimarães de Almeida 

Presidente do CaraguaPrev 
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