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O Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev 
apresenta o seguinte organograma no ano de 2019: 
 
1 – Diretoria Executiva: 
 

• Ezequiel Guimarães de Almeida (Presidente);  
• Edna Dutra Rolim (Diretora Financeira) até 31/07/2019 
• Rubia Eloysa de Oliveira (Diretora de Benefícios) até 13/08/2019 

 
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. 
• Suellen Coelho Domingos Miranda da Rosa 

 
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 (até 24/09/2019); 
• Ronaldo Cheberle (a partir de 15/05/2019) 
• 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; até 31/07/2019 
• 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 outubro de 2019 as seguintes 

atividades: 

 

• No dia 20/02/2019, foi realizado dentro do programa de capacitação 

previdenciária, houve apresentação da empresa Exacttus Consultoria Atuarial, na 

FUNDACC, e contou com a participação dos servidores da Equipe do CaraguaPrev, 

membros do Conselho Deliberativo e Fiscal da Autarquia, Secretários Municipais  e 

técnicos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município. Foi apresentado o 

Estudo Atuarial e parecer atuarial, com as alterações propostas e que buscam o 

equilíbrio atuarial, econômico e financeiro do instituto, com a preservação e 

manutenção dos benefícios previdenciários ao longo dos anos, conforme prevê o 

relatório circunstanciado da avaliação atuarial realizada para o exercício de 2019; 



 
 
 
 
 

CARAGUAPREV APRESENTA RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL DE 2019 
•  PUBLICADO EM: 21/02/2019 
•  NOTÍCIAS CARAGUAPREV 
• CaraguaPrev apresenta relatório de avaliação atuarial de 2019 

•  
• #PraCegoVer: Atuária da Consultoria Exacttus, Wilma Torres, explica medidas necessárias para 

manter o pagamento das aposentadorias dos servidores. (Foto: Cláudio Gomes/PMC) 
• O Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba (CaraguaPrev) 

apresentou o Relatório de Avaliação Atuarial de 2019 aos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal, além de servidores municipais da Prefeitura Municipal, 
Câmara de Caraguatatuba, Fundação Educacional e Cultural de 
Caraguatatuba (Fundacc). A apresentação do relatório foi na quarta-feira 
(20/02), no auditório da Fundacc, no Centro. O evento integra o projeto 
Educação Previdenciária, que promove a difusão da cultura previdenciária 
entre os segurados. 

• A avaliação atuarial é o estudo técnico desenvolvido com base nas 
características biométricas (probabilidade de vida, morte e invalidez), 
demográficas e econômicas da população analisada, com o objetivo principal 
de estabelecer os recursos necessários para a garantia dos pagamentos dos 
benefícios dos segurados. 

• A reunião também contou com a participação do presidente do CaraguaPrev, 
Ezequiel Guimarães; dos secretários de Educação e Desenvolvimento Social 
e Cidadania, Márcia Paiva e Jonas Fontes; do secretário adjunto da Fazenda, 
Nelson Hayashida; da diretora financeira, Edna Dutra Rolim; da diretora de 
Benefícios, Rubia Eloysa de Oliveira; do controlador Interno da Prefeitura, 
Mauro Silva; e dos atuários da Consultoria Exacttus, Wilma Torres e Eric Leão 
Cavalar. 

• Os atuários explicaram o chamado déficit técnico atuarial e suas causas, além 
da necessidade de reservas para garantir a sustentabilidade do Regime 
Próprio de Previdência Social (RPPS) no futuro, com a adoção de medidas no 
presente. 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2019/02/caraguaprev-apresenta-relatorio-de-avaliacao-atuarial-de-2019/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/noticias/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/noticias/caraguaprev/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2019/02/caraguaprev-apresenta-relatorio-de-avaliacao-atuarial-de-2019/


 
 
 
 
 

• No dia 27/02/2019 Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José 

dos Campos-SP promoveu o “Seminário Investimentos dos RPPS” e contou com a 

participação da Equipe do CaraguaPrev e membros do Comitê de Investimentos;  

 

• No dia 08/03/2019 na sede do CaraguaPrev, dentro dos programas de pré e 

pós aposentadoria foi servido um café da manhã para os novos aposentados e 

também em comemoração ao “Dia da Mulher”; 

 

• Nos dias 13 a 15 de março de 2019, a ABIPEM promoveu o “1º Congresso 

Brasileiro de Investimentos” em Florianópolis – SC e contou com a participação de 

membros da Equipe do Instituto e do Comitê de Investimentos; 

 

• Nos dias 01 e 02 de abril de 2019, o CaraguaPrev promoveu curso para 

capacitação sob enfoque financeiro para os RPPS (Resolução 3922 BACEN e 

alterações), sendo referida capacitação parte do projeto Educação Previdenciária e 

também do programa Pró gestão, com a participação dos membros do Conselho 

Fiscal, Comitê de Investimentos, Conselho Deliberativo e respectivos suplentes  e 

dos servidores do CaraguaPrev; 

 

• Nos dias 08 a 10 de abril de 2019, a APEPREM promovido o “15º Congresso 

Estadual de Previdência, na cidade de Ribeirão Preto-SP que contou com a 

participação de servidores e membros do Conselho Deliberativo do CaraguaPrev; 

 
• No dia 09 de maio de 2019 a Associação Paulista de Entidades de 

Previdência Estadual e Municipais – APEPREM em parceria com empresa ABCPrev 

promoveu o evento “Inovações na gestão dos RPPS” no Teatro Mario Covas e 

contou com a participação de 226 pessoas, entre servidores do Município e 

representantes de RPPS do Litoral Norte e do Estado de São Paulo; 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CARAGUATATUBA RECEBE SEMINÁRIO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA EM 
MAIO 

 PUBLICADO EM: 24/04/2019 
 NOTÍCIAS CARAGUAPREV 
  

 
Caraguatatuba recebe seminário de gestão previdenciária em maio 

O Seminário “Inovações na Gestão dos RPPS’s (Regimes Próprios de Previdência 
Social)” será no dia 9 de maio (quinta-feira), a partir das 8h30, na Fundação 
Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc), no Centro. Cerca de 100 
técnicos de institutos previdenciários da Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba/Litoral Norte e de outras localidades do Estado de São Paulo são 
aguardados para o evento. Especialistas abordarão temas relacionados à reforma 
da previdência (PEC 9/2019) e investimentos para os RPPS’s. 

 
#PraCegoVer: Prefeito Aguilar Junior, vice-prefeito Campos Junior e presidente do CaraguaPrev, Ezequiel 
Guimarães, assistem palestra com a especialista em Direito do Estado pela USP (Universidade de São Paulo) 
Magadar Briguet (Foto: Claudio Gomes/PMC) 

https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2019/04/caraguatatuba-recebe-seminario-de-gestao-previdenciaria-em-maio/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2019/04/caraguatatuba-recebe-seminario-de-gestao-previdenciaria-em-maio/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/noticias/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/noticias/caraguaprev/
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2019/04/caraguatatuba-recebe-seminario-de-gestao-previdenciaria-em-maio/


 
 
 
 
 

• No dia 24/05/2019 dentro do programa de pós-aposentadoria foi realizado um 

passeio gratuito para os inativos e pensionistas ao Aquário de Ubatuba e Projeto 

Tamar; 

 

• Nos dias 24 e 25/07/2019, o CaraguaPrev em conjunto com a Prefeitura 

Municipal, promoveu palestras no Teatro Mário Covas, para qualificação e 

aprimoramento dos servidores sobre o tema: “A Reforma da Previdência e os 

impactos na carreira do Servidor Público”; 

 

• Registre-se que na reunião do dia 21 de agosto de 2019 foram aprovadas 

pelo Conselho Deliberativo do CaraguaPrev a proposta orçamentária do Instituto 

para o ano de 2020 que estima a Receita e Fixa a Despesa Orçamentária para o 

exercício de 2020; 

 

• Nos dias 11 a 13 de setembro de 2019 a APEPREM – Associação Paulista de 

Entidades de Previdência Estadual e Municipal realizou o “XIII Encontro Temático 

Jurídico/Financeiro” em São Paulo – SP e contou com a participação dos servidores 

do CaraguaPrev;  

 

● No dia 24 de outubro de 2019 foi promovido pelo CaraguaPrev um café da 

manhã para recepção dos novos  aposentados e também comemoração ao outubro 

rosa. 

 

• 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 

concedidos, com regularidade até o mês de novembro de 2019; 

 

• Desde quando o atual Presidente do CaraguaPrev Dr. Ezequiel Guimarães 

de Almeida assumiu a direção do Instituto, á época com patrimônio de aproximados 

R$ 55 milhões, houve considerável transformação/evolução na gestão e 

administração da Autarquia, com a reorganização da equipe e melhorias nas áreas 

de governança, capacitação especialização da equipe, democratizando a gestão e 



 
 
 
 
 

com um grande salto na parte econômico-financeira, chegando a alcançar 

significativo aumento dos recursos, no montante de R$ 470 milhões (base 

outubro/2019), superando 800% (oitocentos por cento) de evolução financeiro-

patrimonial; 

 

• Ressaltamos que essa evolução na parte financeira é resultado da boa 

gestão dos recursos, com responsabilidade e atenção a legislação disciplinadora- 

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

Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Equipe do Instituto e Diretoria Executiva do 

CaraguaPrev. Registramos que o CaraguaPrev busca rentabilizar sua carteira, 

dentro dos padrões legais, com segurança, motivação, solvência e liquidez, 

rentabilidade, proteção e prudência financeira, para fazer frente aos compromissos 

previdenciários atuais e futuros, zelando pela saúde financeira e atuarial do Instituto 

com aplicações nas principais Instituições Financeiras do País: Banco do Brasil; 

CAIXA; Banco Itaú; Banco Bradesco e Santander. Essa parte financeira é resultado 

da gestão responsável dos recursos, que é feita pelos colegiados da Autarquia, 

sempre de forma austera e democrática (Comitê de Investimentos, Conselho 

Deliberativo e Conselho Fiscal), contando com assessoramento de economista e 

especialista do mercado financeiro, observando a legislação constitucional e 

infraconstitucional que disciplina a matéria. Bem assim, atendendo aos órgãos de 

controle e auditoria que fiscalizam e regem a matéria financeira dos RPPSs no 

Brasil. Dessa forma, todos os atos administrativos, previdenciários, contábeis e 

financeiros, com registros próprios nas atas das reuniões dos conselhos com as 

respectivas deliberações são publicados no site do CaraguaPrev: 

www.caraguaprev.sp.gov.br e auditadas pela Secretaria de Previdência Social-ME, 

Tribunal de Contas – TCE-SP, sendo de consulta pública nos sites da Secretaria da 

Previdência pelo CADPREV – cadastro da previdência dos RPPSs e no TCE-SP. 

Estando superavitário financeiramente e orçamentariamente. 

 
• Com essa atuação, a gestão do CaraguaPrev foi considerada a melhor do 

Brasil pela Secretaria de Previdência (SPREV) do Ministério da Fazenda no ano de 

2018. A Secretaria da Previdência - SPREV classificou a administração do 

CaraguaPrev em 1º lugar entre as cidades acima de 100 mil habitantes, com base 

no bom desempenho dos critérios de conformidade, transparência e equilíbrio. Os 

http://www.caraguaprev.sp.gov.br/


 
 
 
 
 

quesitos integram o Indicador de Situação Previdenciária dos Regimes Próprios de 

Previdência Social (ISP-RPPS).  

 
• Foi destaque de gestão pela Associação Nacional de Entidades de 

Previdência Estaduais e Municipais – ANEPREM, que lhe conferiu premiações por 

sua gestão responsável e eficiente.  

 
• Moção de congratulações aprovada pelos Senhores Vereadores de 

Caraguatatuba na ocasião, conferida à Equipe, conselhos e gestor do CaraguaPrev 

pelo excelente desempenho entre os RPPS’s do Brasil. 

 
• CaraguaPrev bate mais uma Meta em 2019. A meta atuarial anual foi 

cumprida (batida) pelo CaraguaPrev em setembro de 2019, com a superação da 

rentabilidade prevista para os investimentos no ano. O objetivo da meta é calcular o 

valor necessário para cumprir os compromissos previdenciários futuros. A meta 

atuarial busca atingir um objetivo fixado pelos cálculos atuariais, ou seja, permite 

estimar o recurso/dinheiro destinado para o compromisso futuro do segurado no 

momento de receber o benefício previdenciário.  

 
• Providências da Administração Aguilar Jr. sobre o Déficit Técnico Atuarial 

no CaraguaPrev. A Administração Pública Municipal de Caraguatatuba no ano de 

2017 por iniciativa do Prefeito Aguilar Júnior, de forma assertiva implementou o 

chamado plano de amortização atuarial pela Lei 2.348, de 05 de julho de 2017, 

objetivando o equacionamento do déficit técnico atuarial existente, que na época era 

no montante de R$ 164 milhões, sendo pela r. lei parcelado em 35 anos, com o 

objetivo de manter sustentável e perene o sistema de previdência do servidor publico 

municipal e na busca do equilíbrio atuarial a longo prazo. - O Déficit Técnico Atuarial 

é o resultado negativo apurado por meio do confronto entre o somatório dos ativos 

garantidores dos compromissos do plano de benefícios e os valores atuais do fluxo 

de contribuições futuras, do fluxo dos valores líquidos da compensação financeira a 

receber e do fluxo dos parcelamentos vigentes a receber, menos o somatório dos 

valores atuais dos fluxos futuros de pagamento dos benefícios do plano de 

benefícios. (Portaria MF 464/2018) 

 



 
 
 
 
 

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

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

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

 

• Dos 15 membros dos órgãos de direção e gestão da Autarquia que 

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

o Conselho Fiscal, (05) sete tem certificação CPA-10 (ANBIMA), que 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 do RPPS; 

 
• No ano de 2019 até o presente momento (novembro/19), o CaraguaPrev 

concedeu 43 aposentadorias e 13 pensões por morte. O Instituto administra um total 

de 633 benefícios previdenciários conta com um repasse de contribuições 

previdenciárias de aproximados 3.8 milhões/mês e paga aproximadamente R$ 1.5 

milhões em aposentadorias e cerca de R$ 292 mil em pensões por morte ao mês 

(base outubro/2019). 

 
• As Aposentadorias e Pensões por Morte foram homologadas pelo 

Tribunal de Contas do Estado SP. Todos os processos de aposentadorias e pensões 

por morte que foram submetidos e avaliados pelo Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo até o ano de 2017 estão aprovados e homologados pela Corte de Contas. 

Os atos de aposentadorias e de pensões por morte de 2018 estão em avaliação pela 

Colenda Corte de Contas. 

 
• As Contas da Gestão perante o Tribunal de Contas do Estado SP – TCE-

SP dos anos de 2001 a 2018. As contas da gestão encontram-se aprovadas no 

período do ano de 2001 ao ano de 2011; aprovadas também às contas de 2014. 

Referentes aos anos de 2012 e 2013 estão em grau de recurso e em avaliação pelo 

TCE-SP. As contas dos anos de 2015 a 2018 estão sendo avaliadas pelo TCE-SP. 

 

• 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, ratificando e aprovando as alocações financeiras de janeiro a setembro 

de 2019, conforme as regras legais estabelecidas; 

 

• 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) que demonstra o cumprimento da legislação e adequação e do 

Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses (DIPR) que demonstra o 

cumprimento da legislação, pontualidade nos repasses e adequação as regras, 

foram e estão sendo enviados dentro de prazo legal à Previdência Social; 

 
• O CaraguaPrev por seu presidente participou das Reuniões de Integração 

de Novos Servidores no ano de 2019, onde a  Prefeitura de Caraguatatuba 

convocou novos servidores efetivos no corrente ano, aprovados em Concurso 

Público.  Em todas as recepções na Integração contou com a presença e 

participação do prefeito Aguilar Junior e Secretários. 

 

• 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 vigentes. 

 
 

http://www.caraguaprev.sp.gov.br/
http://www.caraguaprev.sp.gov.br/


 
 
 
 
 

• Certidão de Regularidade Previdenciária – CRP - A Certidão de 

Regularidade Previdenciária – CRP que atesta o cumprimento da legislação 

constitucional e infraconstitucional, os critérios de gestão, governança, custeio, 

atendimento a fiscalização, cumprimento de envio dos demonstrativos 

previdenciários, financeiros e de gestão, observando ainda, o equilíbrio financeiro e 

a observância das medidas para o equilíbrio atuarial e os critérios de 

sustentabilidade do sistema previdenciário – RPPS CaraguaPrev, desde a sua 

instituição e inicio das atividades no ano 2001 até a presente data encontram-se 

regulares, e importante registrar, regulares sempre de forma administrativa, nunca 

necessitando de provimento judicial para emissão da referida Certidão de 

Regularidade Previdenciária – CRP. Esses dados e outros que confirmam um 

sistema de previdência social que funciona bem e que tem a capacidade de prover 

ao servidor público os benefícios previdenciários, com preservação de sua qualidade 

de vida na inatividade, com uma gestão comprometida, eficiente, cumpridora das 

regras e transparente para todos. Renovada a CRP até 11/05/2020. 

 

 De maneira singela são essas as atividades desenvolvidas de janeiro a 

outubro de 2019 pelo Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – 

CaraguaPrev. 

Caraguatatuba, 14 de novembro de 2019. 
 
 

Ezequiel Guimarães de Almeida 
Presidente do CaraguaPrev 
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