
Para marcar os 15 

anos do Instituto de Previ-

dência do Cabo de Santo 

Agostinho (CABOPREV), 

a entidade vai lançar no 

dia 15 de setembro, um 

selo comemorativo e o 

aplicativo Prev+. O even-

to será no auditório do 

Centro Administrativo 

Municipal (CAM 1), às 9h.

O selo  produzido 

pelos Correios com a 

marca do Caboprev será 

usado em correspondên-

cias do Instituto. Já o 

aplicativo para celular 

permite que servidores 

aposentados e pensionis-

tas possam consultar o 

andamento de proces-

sos, entre outras informa-

ções. “O uso do aplicativo 

vai diminuir a ida dos 

beneficiários na sede do 

Caboprev, gerando mais 

comodidade”, disse a 

presidente do Instituto, 

Célia Verônica Emídio.

O coral dos apo-

sentados e pensionistas 

do CABOPREV fará uma 

apresentação na abertu-

ra do evento. Em segui-

da, haverá o lançamento 

do selo comemorativo e 

do aplicativo, além da 

palestra sobre “Prepara-

ção da Aposentadoria”. O 

órgão é um dos 147 

municípios pernambu-

canos que possuem o 

regime próprio da previ-

dência. Criado em 2005, 

o CABOPREV também 

promove eventos e cur-

sos buscando garantir o 

bem estar dos ex-servi-

dores municipais.
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A c o n t e c e u  n a 

p r ime i ra  sex ta - fe i ra 

(04/08) o café da manhã 

para os servidores do 

município do Cabo de 

CABOPREV VAI LANÇAR SELO 
COMEMORATIVO DE 15 ANOS

BEM-VINDOS AO CABOPREV

Santo Agost inho,  no 

Centro Administrativo 

Municipal (CAM I).

O encontro pro-

movido pelo instituto de 

previdência municipal 

teve como objetivo entre-

gar os atos de concessão 

de aposentadoria para 20 

novos servidores inati-

vos, bem como de orien-

tar e esclarecer dúvidas 

de funcionários públicos 

que requererão a conces-

são do benefício.

De acordo com a 

presidente da autarquia, 

Célia Verônica Emídio, o 

esclarecimento é uma 

maneira de os servidores 

que estão ingressando no 

quadro de inativos conhe-

cerem seus direitos e 

deveres ,  bem como 

proporciona maior intera-

ção entre os beneficiários 

e o instituto. 

O CABOPREV é 

o órgão gestor do regime 

próprio de previdência 

social do município, cria-

do em 2005. Responsá-

vel pelo pagamento do 

salário-família, salário 

maternidade, auxí l io 

doença dos funcionários 

efetivos, além da aposen-

tadoria e pensão. Atual-

mente  possu i  1 .360 

aposentados e pensio-

nistas em seu sistema.
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RECEITAS 07/2017 VALOR

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR R$ 505.046,79

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL R$ 872.353,55

APORTE (TESOURO) P/ FOLHA DE 
APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

R$ 3.113.215,25

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES R$ 8.228,40

OUTRAS RECEITAS R$ 94.785,56

SALDO ANTERIOR R$  673.904,71

TOTAL R$ 5.267.534,26

DESPESAS 07/2017 VALOR

FOLHA DE APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS

R$ 3.751.391,10

OUTRAS DESPESAS R$ 478.999,41

RECEITAS 07/2017 VALOR

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR R$ 735.005,23

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL R$ 1.303.257,12

R$ 663.213,20RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES

R$ 0,00OUTRAS RECEITAS

R$ 162.600.602,95SALDO ANTERIOR

R$ 165.302.078,50TOTAL

DESPESAS 07/2017 VALOR

FOLHA DE APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS

R$ 53.221,64

OUTRAS DESPESAS R$ 35.729,74
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
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9h
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TOTAL R$ 5.267.534,26 TOTAL R$ 173.399.164,56

SALDO ATUAL R$ 1.037.143,75 SALDO ATUAL R$ 173.310.213,18

O ins t i t u t o  de 

previdência municipal 

convoca os servidores 

inativos e pensionistas 

para a realização da 

prova de vida. A prova de 

v ida  cons t i tu i -se  na 

atualização anual do 

Censo Previdenciário 

realizado a cada cinco 

anos .  Duran te  esse 

procedimento, dados 

cadastrais do beneficiário 

são atual izados ta is 

c o m o :  m u d a n ç a  d e 

endereço, inclusão ou 

HUMOR

exclusão de dependentes 

e comprovação do óbito 

do segurado, evitando 

assim  que os familiares 

recebam os benefícios de 

forma indevida. Para a 

realização da prova de 

vida, o beneficiário deve 

comparecer no instituto 

no mês do seu aniver-

sário de posse do registro 

geral e comprovante de 

residência. Caso não 

compareça ,  no  mês 

seguinte, o instituto o 

convocará, através de 

comunicação postal com 

registro de recebimento. 

Se o beneficiário não 

comparecer, terá seu 

benefício suspenso. Em 

caso de impossibilidade 

de comparecimento por 

motivo de doença, um 

servidor do CABOPREV 

r e a l i z a r á  v i s i t a  a o 

segurado no hospital ou 

em seu domicílio.

CABOPREV CONVOCA OS SERVIDORES INATIVOS E 
PENSIONISTAS PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO 
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