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1. Sobre o CABOPREV 
 

O CABOPREV é o órgão único gestor único do RPPS no âmbito do município do 

Cabo de Santo Agostinho-PE, órgão integrante da administração indireta do município, 

criada através da Lei Municipal nº 2.273, de 27 de setembro de 2005 e reestruturada 

pela Lei 3.342 de 22 de dezembro de 2017. 

Destarte, este órgão tem como função principal gerir os recursos provenientes 

das contribuições dos servidores vinculados ao sistema, bem como das contribuições 

dos entes da administração municipal para o fim de pagar os benefícios de 

aposentadoria e pensão por morte dos seus usuários. 

Através da Lei Municipal nº 2.273, de 27 de setembro de 2005 foi realizada a 

segregação massas, ou seja, houve uma separação das massas através de dois planos 

com sistemas de financiamento distintos. 

O primeiro grupo é formado pelos servidores que ingressaram no serviço público 

municipal até o advento da lei supra e é denominado de Plano Financeiro, no qual as 

contribuições previdenciárias do exercício se prestam para uso no mesmo exercício, 

portanto, baseado no regime de caixa sem necessidade de formação de reservas 

individuais. Na hipótese de insuficiência financeira do RPPS, o ente aportará os 

recursos necessários para o pagamento dos benefícios do plano. 

O segundo grupo, por sua vez, é formado pelos servidores que ingressaram a 

partir do advento da lei de segregação, daí porque integram esse novo plano chamado 

de Previdenciário, o qual é gerenciado sob a égide do regime financeiro de capitalização 

e tem como escopo a acumulação dos recursos provenientes das contribuições dos 

servidores e do ente municipal, que aplicados no mercado financeiro sob o cumprimento 

de regras rígidas pelo Banco Central, sejam suficientes para a sua solvabilidade no 

sentido de garantir a cobertura dos compromissos futuros dos benefícios previdenciários 

da respectiva massa segregada. 

Inobstante ambos os planos tenham o CABOPREV como órgão gestor, é certo 

que são tratados de forma autônoma e distinta, isto é, contas bancárias separadas, 
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contabilidades próprias, cadastros e escriturações independentes, além da separação 

dos recursos financeiros a serem administrados. 

Do ponto de vista atuarial, o CABOPREV está cumprindo suas obrigações de 

modo a garantir a realização anual de avaliações atuariais, inclusive neste exercício 

observando fielmente as normas estabelecidas na Portaria MF nº 464/2018. 

Por fim, no que concerne aos benefícios previdenciários, cujo rol era o mesmo do 

regime geral de previdência social, contudo com o advento do art. 9º da Emenda 

Constitucional Federal nº 103, de 13 de novembro de 2019 (norma de eficácia plena e 

aplicação imediata), o CABOPREV somente pode arcar com o pagamento dos 

benefícios de aposentadoria e pensão por morte, ficando a cargo do Ente Federado o 

pagamento dos demais benefícios de natureza previdenciária. 

2. Imagem Institucional 
 

2.1. Missão  

 

Gerir e administrar de forma sustentável os recursos financeiros das 

contribuições previdenciárias para garantir os direitos dos aposentados e pensionistas 

do Cabo de Santo Agostinho.    

 

2.2. Visão   

 

Ser uma Instituição reconhecida nacionalmente através das práticas de boa 

gestão do Fundo Previdenciário dos servidores, aposentados e pensionistas do 

Município do Cabo.  

 

2.3. Valores  

 

 Humanizar o relacionamento institucional com os aposentados e beneficiários, 

no sentido de valorizar, interagir e difundir ações de capacitação daqueles que 
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representam o público o qual o Instituto é organizado para servir, quais sejam 

os próprios usuários do sistema CABOPREV.  

 

 Prezar pela transparência na disponibilização de informações de forma clara e 

objetiva sobre gestão e aplicação de recursos para a sociedade e órgãos de 

controle. 

 

 Reconhecer a importância histórica e social dos aposentados que 

contribuíram ao longo da vida com o crescimento municipal do Cabo de Santo 

Agostinho. 

3. Planejamento Estratégico 
 

4. Atividades Institucionais do Caboprev  
 

4.1. Cerimônia de posse do prefeito - (01/01) 

 

O diretor-presidente do Caboprev, Albérico Rodrigues, participou no dia 1º de 

janeiro, da cerimônia de posse do prefeito eleito Clayton da Silva Marques (Keko do 

Armazém) e do vice-prefeito, José de Arimatéia. O evento aconteceu no CAM 1 - Centro 

Administrativo Municipal do Cabo de Santo Agostinho. 
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4.2. Sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos – (01/02) 

 

O diretor-presidente do Caboprev, Albérico Rodrigues, marcou presença, no dia 

1º de fevereiro, na sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos da Câmara 

Municipal do Cabo de Santo Agostinho do ano de 2021. 

 

 
 

 

4.3. Lançamento da Pesquisa de Satisfação do Caboprev – (01/04) 

 

O Instituto lançou, no dia 1º de abril, uma pesquisa de satisfação com o objetivo de 

aprimorar o atendimento ao público por meio de um questionário direcionado aos 

servidores, aposentados e pensionistas do Instituto. Por meio da pesquisa, o Caboprev 

abordou diversos tópicos que envolvem os serviços da autarquia. A ação foi 

implementada virtualmente pelo site do Instituto: https://caboprev.pe.gov.br/pesquisa-de-

satisfacao e também de forma presencial (impressa) no setor de atendimento da sede do 

Caboprev.  

 

4.4. Reunião de prestação de Contas – (05/05) 

 

O Caboprev realizou, no dia 5 de maio, uma reunião de Prestação de Contas para 

apresentação dos resultados orçamentários e administrativos referentes ao exercício do 

https://caboprev.pe.gov.br/pesquisa-de-satisfacao
https://caboprev.pe.gov.br/pesquisa-de-satisfacao
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ano de 2020. A sessão ocorreu através de videoconferência e foi transmitida pelo canal 

do Youtube da Câmara do Cabo. 

 

 

4.5. Seminário para discussão sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias – 

(17/06) 
 

O Caboprev marcou presença, no dia 17 de junho, no seminário para discussão 

sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2022. O evento aconteceu no 

Centro Administrativo Municipal (CAM I) com a participação de secretários executivos, 

municipais e superintendentes da gestão. Na ocasião, foi discutida a importância do 

alinhamento entre a administração do Município e o Instituto no sentido de otimizar a 

sustentabilidade financeira e atuarial do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) 

no Cabo de Santo Agostinho. 
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4.6. Concurso virtual - São João em Casa – (02/07) 
 

Para comemorar o período junino, o Caboprev realizou o concurso virtual “São 

João em Casa”. O evento consistiu em concurso virtual para escolher os aposentados e 

pensionistas mais animados durante o São João em casa e homenageá-los. Na 

ocasião, a equipe do Instituto escolheu as 3 melhores fotos enviadas pelos participantes 

e, em seguida, fez a entrega dos brindes pessoalmente para cada ganhador. 
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4.7. Curso preparatório para o CGRPPS – (22/07) 

 

Os membros dos conselhos de administração e fiscal do Caboprev realizaram um 

curso preparatório para o CGRPPS, executado virtualmente pela LEMA Economia & 

Finança nos dias 22, 24, 29/6 e 01 e 06/07. Durante o curso, foram abordados módulos 

sobre: Economia e Finanças, Política de Investimentos; Derivados; Renda Fixa e 

Variável, Sistema Financeiro Nacional e Gestão do Passivo Previdenciário. 

 

 

4.8. Conselheiros do Caboprev participam do III Seminário de Previdência 

Pública - (23/08) 
 

Os membros dos conselhos administrativo e fiscal do Caboprev e o diretor-presidente 

do instituto, Albérico Rodrigues, participaram do primeiro dia do III Seminário de 

Previdência Pública, organizado pela Associação Pernambucana de Previdências 

Públicas (APEPP).  

No evento, temas como o impacto atuarial da reforma da previdência no RPPS; 

Previdência Complementar; A tecnologia em meio a pandemia e nova taxa 

administrativa fizeram parte das pautas abordadas. 
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4.9. Aposentados e pensionistas do Caboprev celebram o Dia da Pessoa 

Idosa – (01/10) 
 

O evento em celebração ao Dia Mundial da Pessoa Idosa, que aconteceu no dia 1º 

de outubro, foi direcionado à participação dos aposentados e pensionistas do Cabo de 

Santo Agostinho. O encontro contou com palestras relacionadas ao tema de saúde na 

terceira idade e educação financeira. A solenidade aconteceu no auditório do Centro 

Administrativo Municipal (CAM I), na Torrinha.  
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4.10. Membros dos conselhos e comitê de investimentos do Caboprev 

participam do XIV Encontro da APPEP e IV Encontro Nordestino da 

ANEPP (04, 05 e 06/10) 
 

Os integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal, e do Comitê de 

Investimentos do Caboprev participaram, nos dias 04, 05 e 06 de outubro, do XIV 

Encontro da Associação Pernambucana de Entidades de Previdência Pública – APEPP 

e IV Encontro Nordestino da Associação Nordestina de Entidades de Previdência 

Pública – ANEPP, em Caruaru – PE. 

No evento, o diretor-presidente do Caboprev, Albérico Rodrigues, foi nomeado 

como Vice-presidente do Conselho Administrativo da Associação Pernambucana de 

Entidades de Previdência Pública - APEPP e Secretário do Conselho Administrativo da 

Associação Nordestina de Entidades de Previdência Pública - ANEPP. 

 

 

 

4.11. Solenidade de entrega dos atos 
 

O Caboprev retomou a solenidade de entrega simbólica dos atos de aposentadoria 

aos novos aposentados do Caboprev, que havia sido suspensa devido à situação de 

pandemia do covid-19. O evento aconteceu no auditório do Centro Administrativo 

Municipal do Cabo de Santo Agostinho (CAM I).  
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Marcaram presença no encontro, os servidores aposentados no período de 

março a setembro de 2020, e os servidores aposentados em outubro de 2021. A 

programação do “#EusouCaboprev” contou com palestras das equipes dos setores do 

Instituto. Durante a explanação, os aposentados também puderam sanar algumas 

dúvidas em relação aos temas abordados. 

 
 

4.12. Funcionários e conselheiros do Caboprev marcam presença no 20º 

Congresso Nacional de Previdência da ANEPREM – (22/11 a 24/11) 

 

Os membros dos conselhos e parte da equipe do Caboprev marcaram presença 

no 20º Congresso Nacional de Previdência da Associação Nacional de Entidades de 

Previdência dos Estados e Municípios (ANEPREM). O encontro foi realizado entre os 

dias 22 e 24 de novembro, em Ipojuca – PE. 

Representantes de diversos Institutos de Previdência do Brasil assistiram palestras 

sobre a relevância dos órgãos de controle na fiscalização dos RPPS, a certificação dos 

dirigentes e membros colegiados na previdência pública e a compensação entre 

regimes previdenciários (Comprev). No encontro, o diretor-presidente do Caboprev, 

Albérico Rodrigues, foi nomeado como suplente do Conselho de Administração da 

ANEPREM. 



 

15 
 

 
 

 

4.13. Novos aposentados do Instituto participam do “#EuSouCaboprev” do 

mês de Dezembro - (10/12) 

 

O Caboprev realizou, no dia 10 dezembro, a solenidade de entrega dos atos de 

aposentadoria dos servidores aposentados no período de novembro de 2020 a janeiro 

de 2021, e dos servidores aposentados em novembro de 2021. O evento aconteceu no 

auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM I). 
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5. Órgãos Colegiados 
 

5.1. Do Conselho de Administração 

 

REUNIÃO DATA PRINCIPAIS DECISÕES 

2ª Ordinária 30/04/2021 Reunião ordinária do Conselho Administrativo do Caboprev 
realizada através da plataforma Google Meet. No encontro, 
o gestor do Instituto, Albérico Rodrigues, comunicou que o 
Caboprev realizaria uma prestação de contas virtual, no dia 
5 de maio, às dez horas, transmitida ao vivo através do 
canal do Youtube da Câmara Municipal. O gestor ressaltou 
que o encontro teria como objetivo a apresentação dos 
resultados orçamentários da gestão e dos investimentos na 
carteira do instituto. Além da avaliação atuarial da autarquia 
com a participação da equipe da autarquia. Ao final da 
reunião, foi deliberado pelos conselheiros que em uma 
próxima reunião extraordinária seria tratada a pauta sobre o 
acompanhamento do quadro atual de funcionários do 
Instituto, solicitação feita pela conselheira Joseilda Barboza 
também em reuniões anteriores. 

3ª Ordinária 30/07/2021 Reunião ordinária do Conselho de Administrativo do 
Caboprev, através da plataforma Microsoft Teams. O 
encontro teve como pauta a revisão para conclusão do 
Planejamento Estratégico do Instituto. Após o debate e as 
sugestões de alterações no planejamento, levantadas pelos 
conselheiros, ficou deliberado que o assessor especial do 
Instituto, Lucas Barros encaminharia para os conselheiros o 
novo documento do planejamento estratégico contendo as 
últimas alterações sugeridas pelos membros dos 
conselhos. Ao final do encontro, a conselheira Joseilda 
Barboza sugeriu que houvesse uma reunião presencial com 
os conselheiros, tendo como pauta a análise das ações 
presentes na nova formatação do planejamento estratégico. 
Sendo assim, ficou decidido entre os conselheiros que a 
essa reunião seria realizada no dia 4 de agosto, às nove 
horas, no Sindicato dos Professores do Cabo de Santo 
Agostinho – SINPC. 

4ª Ordinária 13/08/2021 Reunião ordinária do Conselho Administrativo do Caboprev. 
O encontro foi realizado no Sindicato dos Professores do 
Cabo de Santo Agostinho – SINPC tendo como pauta a 
revisão e conclusão do Planejamento Estratégico do 
Caboprev (2021-2024). Na sessão, os conselheiros 
presentes acrescentaram alguns pontos na planilha de 
ações do Instituto e realizaram algumas correções em 
termos que estavam em desacordo com a legislação atual 
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da autarquia. 

 

 

5.2. Conjuntas do Conselho de Administração e Fiscal 

 

REUNIÃO DATA PRINCIPAIS DECISÕES 

1ª Ordinária 31/03/2021 Reunião realizada pela plataforma Google Meet. No 
primeiro encontro anual dos conselhos (Administrativo e 
Fiscal), foram apresentadas pelos respectivos presidentes 
dos órgãos colegiados as principais atribuições dos 
conselheiros e a metodologia das reuniões. Durante o 
encontro, ficou deliberado pelos conselheiros que as 
reuniões deveriam ser realizadas separadamente 
(Conselho Fiscal/Administrativo), sendo um calendário 
diferente para cada conselho.  

1ª Extraordinária 12/05/2021 Reunião realizada pela plataforma Microsoft Teams. O 
encontro teve como pauta solucionar dúvidas dos 
conselheiros a cerca da apresentação da prestação de 
contas da autarquia referente ao exercício do ano 2020, 
ocorrida virtualmente no dia 5 de maio. Para responder aos 
questionamentos dos conselheiros, participaram do 
encontro o consultor atuarial do Caboprev, Luiz Cláudio 
Kogut, o advogado responsável pelo acompanhamento dos 
fundos desenquadrados na carteira de investimentos do 
Instituto, Jalígson Hirtácides, o representante da Veritas 
Capital, Guilherme Marques, e a equipe da RJI Corretora 
de Valores Mobiliários, composta por Luiz Lamboglia 
(Diretor de Operações) e Adriana Meliande (Diretora 
Jurídica). 

2ª Extraordinária 10/06/2021 Reunião realizada pela plataforma Microsoft Teams. O 
encontro teve como pauta os seguintes temas: 1- Estrutura 
Administrativa do Caboprev; 2- Obrigações do Instituto; 
Informações a SIRPPS/SPREV; 3- Setores do Caboprev; 4- 
Arrecadação, folha de pagamento e investimentos e 5- 
Equilíbrio atuarial do Instituto. Durante a sessão, os 
conselheiros foram informados sobre as dificuldades do 
setor jurídico nos processos de concessão de benefícios. 
Ao final da reunião, os membros dos conselhos presentes 
ainda puderam solucionar diversas dúvidas sobre as 
questões que envolvem a atualização da base de dados 
para o estudo atuarial do RPPS. 

3ª Extraordinária 29/06/2021 Reunião realizada pela plataforma Microsoft Teams para a 
conclusão da apresentação iniciada no dia 10 de junho. 
Nesse encontro, a equipe do Caboprev apresentou as 
diversas atribuições dos demais setores da autarquia, tais 
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como: atendimento, CPL/Contratos, arquivo, folha de 
pagamentos, jurídico, atuária/investimentos, contabilidade, 
Comprev, comunicação e tecnologia da informação (TI).  

4ª Extraordinária 21/07/2021 Reunião realizada pela plataforma Microsoft Teams. O 
encontro teve como pauta a apresentação, o estudo e o 
debate sobre o Planejamento Estratégico do Caboprev. 
Sobre o tema, o assessor especial do Caboprev, Lucas 
Barros, apresentou as últimas alterações do planejamento 
estratégico do Instituto e explicou como funciona o Pró-
Gestão, programa de certificação de qualidade dos RPPS, 
executado pela Secretaria da Previdência. 

5ª Extraordinária 30/08/2021 Reunião extraordinária dos conselhos administrativo e fiscal 
realizada no auditório da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico. O encontro teve como pauta 
a Emenda Constitucional 103 e os impactos das possíveis 
mudanças dessa reforma aos servidores do município do 
Cabo de Santo Agostinho. O momento foi apresentado pela 
equipe do setor jurídico do Instituto. No encontro, os 
conselheiros sugeriram a criação de um documento 
destacando os pontos contrários e a favor no itens 
presentes na reforma para ser entregue à administração 
municipal. Diante disso, o diretor-presidente do Caboprev, 
Albérico Rodrigues informou que o debate sobre a reforma 
da previdência no Cabo de Santo Agostinho com a 
participação dos órgãos colegiados do Caboprev é uma 
ideia que já foi aprovada pela gestão municipal.  

6ª Extraordinária 03/09/2021 Reunião extraordinária dos conselhos administrativo e fiscal 
realizada no auditório da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico. O encontro teve como 
objetivo a continuação da reunião que ocorreu no dia 30 de 
agosto sobre os impactos da reforma da previdência no 
Município. Durante a reunião, os membros dos conselhos 
puderam sanar dúvidas com relação ao estudo atuarial do 
Caboprev e do impacto dos investimentos nos fundos 
“Terra Nova” que, de acordo com o mencionado estudo, 
causará impacto no cálculo atuarial. Além disso, também 
foram sanadas outras dúvidas a respeito do processo de 
aplicação dos fundos de investimento no RPPS. Na sessão, 
ficou deliberado que a equipe do Caboprev apresentaria, na 
reunião seguinte, a ser realizada no dia 14 de setembro, o 
estudo do impacto atuarial com a adoção das alterações 
previstas na Reforma da Previdência (EC 103/2019) e dos 
pontos que não podem ser alterados na reforma da 
previdência. 

7ª Extraordinária 14/09/2021 Nesta reunião, realizada no auditório da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, houve a 
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presença do consultor atuarial do Caboprev, Cláudio Kogut, 
por meio de videochamada, tendo como objetivo 
dimensionar impacto atuarial nos custos e demais 
resultados do CABOPREV, com a adoção das alterações 
previstas na Reforma da Previdência (EC 103/2019). Na 
ocasião, o especialista apresentou os balanços dos fundos 
financeiro e previdenciário, tendo como parâmetro as 
mesmas bases cadastrais, informações financeiras, 
métodos, premissas e hipóteses atuariais utilizadas na 
avaliação atuarial 2021, posicionada em 31/12/2020. 
Voltando ao ponto anterior, o professor José Francisco 
questionou como estaria (em porcentagem) o patrimônio do 
instituto caso os investimentos “Terra Nova” não tivessem 
ocorrido. Portanto, ficou deliberado que esse estudo seria 
apresentado, pela equipe de atuária/investimentos na 
reunião seguinte, no dia 24 de setembro. 

8ª Extraordinária 24/09/2021 Conforme solicitação realizada na reunião anterior, ocorrida 
no dia 14 de setembro, foram realizadas as apresentações 
dos 3 (três) cenários distintos da carteira do Caboprev para 
os próximos 7 anos: a primeira situação considerando o 
"Terra Nova", a segunda, levando em consideração o fluxo 
atuarial, caso o investimento estivesse aplicado em IRF-M1. 
Já o terceiro e último contexto desconsiderando a quantia 
investida nos fundos “estressados”. Em seguida, foi 
solicitado ao setor jurídico do Instituto a criação de um 
projeto de lei para adequar a emenda constitucional 
103/2019 com as alterações, exclusivamente as 
determinações obrigatórias para ser debatido na próxima 
reunião. Ficou decidido que o documento seria entregue 
aos conselheiros no dia 5 de outubro. Ao final da reunião, 
os conselheiros deliberaram que a próxima reunião seria 
realizada no dia 8 de outubro. 

9ª Extraordinária 08/10/2021 Reunião realizada no Hotel Intercity Suape Costa Dourada. 
No encontro, a equipe do setor jurídico do Caboprev 
solucionou algumas dúvidas sobre as regras de benefícios 
no município levantadas pelos conselheiros presentes. Em 
outro momento, os conselheiros também fizeram 
questionamentos ao consultor atuarial do Caboprev, Luiz 
Cláudio Kogut, com relação as novas regras da Emenda 
Constitucional 103 (Reforma da Previdência) e o estudo do 
impacto atuarial delas na previdência municipal. Ao final da 
reunião ocorreu a apresentação do grupo de trabalho 
responsável pela recuperação dos recursos “Terra Nova”: 
Dr. Jaligson Hirtácides e Dra. Alice Moraes, promotora do 
Ministério Público.  
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5.3. Do Conselho Fiscal 
 

REUNIÃO DATA PRINCIPAIS DECISÕES 

2ª Ordinária 07/05/2021 Reunião realizada por meio da plataforma Google Meet. O 
encontro teve como objetivo a apresentação inicial dos 
trabalhos do Conselho Fiscal, a avaliação e a discussão 
sobre a prestação de contas do Caboprev (2020), exibida 
na quarta-feira (05/05), de forma virtual, durante a reunião 
com a Câmara do Cabo de Santo Agostinho.  

3ª Ordinária 18/08/2021 Reunião realizada na sede do Caboprev. No encontro, o 
conselho fiscal debateu os seguintes pontos: 1- 
Necessidade de Alteração no calendário de reuniões 
ordinárias do conselho; 2.2- Definição de pautas 
específicas das reuniões ordinárias e 3- Análise dos 
documentos relacionados ao processo de venda e compra 
de veículo (automóvel) do instituto. 

4ª Ordinária 01/10/2021 Os integrantes do conselho fiscal apontaram a necessidade 
de ocorrer uma visitação ao imóvel onde será localizada a 
nova sede do Caboprev, juntamente com os membros do 
Conselho de Administração. Sobre a decisão, os 
conselheiros também destacaram a necessidade de haver 
um posicionamento da gestão da autarquia a respeito do 
andamento da reforma do imóvel. Os membros do conselho 
fiscal também solicitaram o detalhamento das despesas 
mensais do Caboprev e informações sobre a taxa 
administrativa. Além disso, também foi solicitada uma 
relação com os nomes, cargos, funções e vínculos dos 
funcionários do Caboprev. 

5ª Ordinária 03/11/2021 Foi solicitado pelos conselheiros ao Caboprev a relação de 
empenhos liquidados referente ao período de janeiro a julho 
do ano de 2021. Em seguida, o presidente do Conselho 
Fiscal, Sandro Gomes, solicitou ao assessor especial, 
Lucas Barros, a relação das despesas da taxa mensal 
referente ao mês de outubro de 2021 para que fosse 
encaminhada ao conselho fiscal em até dois dias antes da 
próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal, marcada 
para o dia 26 de novembro. 

 

5.4. Do Comitê de Investimentos 

 

REUNIÃO DATA PRINCIPAIS DECISÕES 

1ª Ordinária 20/01/2021 Reunião ordinária mensal do Comitê de investimentos do 
Caboprev, realizada através da plataforma Google Meet. 
No encontro, foi realizada a apresentação do desempenho 
dos ativos da carteira de investimentos do instituto e 
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demonstração do modelo do portfólio de Markowitz que 
seria utilizado para o redirecionamento dos produtos na 
carteira da autarquia. Ainda na reunião, os membros do 
Comitê deliberaram os investimentos do mês de janeiro. 

1ª Extraordinária 16/02/2021 Reunião extraordinária mensal do Comitê de investimentos 
do Caboprev, realizada através da plataforma Google Meet. 
Durante o encontro, a equipe de atuária/investimentos do 
instituto realizou a apresentação do relatório de 
investimentos do mês de dezembro e do acumulado no ano 
de 2020. Na ocasião, foi verificado que o Instituto fechou o 
ano com um retorno negativo de -19,68% na carteira de 
investimentos, o que representa R$ 65.596.005,36 
(sessenta e cinco milhões, quinhentos e noventa e seis mil, 
cinco reais e trinta e seis centavos). Também foi explicado 
pela equipe que esse resultado se deu em função da 
atividade dos fundos “Terra Nova”, que tiveram um retorno 
acumulado negativo de R$ 78.051.541,68 (setenta e oito 
milhões, cinquenta e um mil, quinhentos e quarenta e um 
reais e sessenta e oito centavos). No entanto, houve uma 
recuperação de R$ 3.899.857,85 (três milhões, oitocentos e 
noventa e nove mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e 
oitenta e cinco centavos) que voltaram para os recursos do 
instituto após um plano de amortização da nova 
administradora e gestora RJI e Veritas, junto à empresa 
contratada Hirtácides Advogados Associados. Sendo 
assim, os fundos estressados tiveram uma desvalorização 
de R$ 74.151.683,83 (setenta e quatro milhões, cento e 
cinquenta e um mil, seiscentos e oitenta e três reais e 
oitenta e três centavos) no ano de 2020. Foi apontado 
ainda pelo setor responsável que, na época, os ativos 
representavam 11,84% da carteira do Caboprev, no valor 
de R$ 33.945.694, 25 (trinta e três milhões, novecentos e 
quarenta e cinco mil, seiscentos e noventa e quatro reais e 
vinte e cinco centavos). Em um segundo momento da 
reunião, os membros do Comitê de investimentos da 
autarquia aprovaram o relatório apresentado e destacaram 
a importância da explicação para a população sobre os 
impactos dos fundos herdados na carteira do Instituto, visto 
que o cenário impactará diretamente nos benefícios 
previdenciários no futuro. Ao final da reunião, o gestor da 
autarquia, Albérico Rodrigues, esclareceu que até então 
não havia sido possível explicar um parecer mais detalhado 
devido à falta de materialidade em relação aos valores 
indefinidos até o momento. Por fim, os integrantes do 
Comitê realizaram as decisões de alocações de 
investimentos para o mês em questão.       
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2ª Ordinária 22/02/2021 Reunião ordinária mensal do Comitê de investimentos do 
Caboprev, através da plataforma Microsoft Teams. Na 
sessão ordinária, o Comitê de investimentos do Caboprev 
assistiu, via vídeochamada, a apresentação do Grupo 
Mongeral Aegon (MAG) Investimentos, realizada pelo 
diretor comercial da instituição, Fernando Gabriades com a 
participação do assessor de investimentos do Grupo 
Performe, Kírlisson Santos. Na ocasião, os integrantes do 
Comitê solucionaram dúvidas a respeito dos produtos 
apresentados pelos convidados. Ao final da reunião, ficou 
deliberado pelos membros do Comitê que seria realizado o 
credenciamento da instituição para futuras aplicações.  

2ª Extraordinária 24/02/2021 Neste encontro, o Comitê de Investimentos do Caboprev 
recebeu o advogado Jalígson Hirtácides para a sua 
apresentação da prestação de contas dos trabalhos 
realizados na tentativa de recuperação dos fundos “Terra 
Nova”. O especialista apresentou o cronograma de trabalho 
para o ano de 2021 e propôs a elaboração de uma Nota 
Pública para que fossem divulgadas as novas informações 
sobre os fundos estressados. Sobre a proposta, o diretor-
presidente do Caboprev, Albérico Rodrigues afirmou estar 
de acordo e sugeriu que a equipe aguardasse a entrega da 
avaliação atuarial da autarquia para que todos os dados 
fossem atualizadas de acordo com a realidade 
previdenciária do RPPS.  

3ª Ordinária 10/03/2021 Reunião ordinária mensal do Comitê de investimentos do 
Caboprev, através da plataforma Microsoft Teams. No 
encontro, o Comitê recebeu a presença do gerente 
executivo da GEICO – Gerência Nacional de Investidores 
Corporativos, Vinícius Borini. Na ocasião, ele fez uma 
demonstração sobre o cenário econômico mundial e 
nacional diante das incertezas sobre o plano de vacinação 
contra a COVID-19 no Brasil. No decorrer das explicações, 
Vinícius também destacou que a carteira de investimentos 
do Instituto estava bem estruturada com 7,8% dos 
investimentos no exterior, 29,51% em renda variável e 
62,72% em renda fixa. Após as orientações, Vinícius 
também ressaltou alguns produtos de renda fixa, que 
servem como proteção para a carteira em situações 
adversas. Em seguida, os membros do Comitê decidiram 
que a deliberação de investimentos seria realizada em uma 
futura reunião extraordinária, proporcionando assim, que o 
setor de investimentos fizesse uma análise mais assertiva 
sobre os fundos mencionados.  

3ª Extraordinária 15/03/2021 Reunião ordinária mensal do Comitê de investimentos do 
Caboprev, através da plataforma Google Meet. Conforme 
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deliberado na reunião ordinária do Comitê de Investimentos 
realizada no dia 10 de março, nesta reunião extraordinária, 
a equipe de atuária/investimentos do Caboprev apresentou 
o desempenho dos produtos de investimento propostos no 
encontro anterior. Em seguida, os integrantes do Comitê 
deliberaram os investimentos para o mês de março. Ao final 
da sessão virtual, o membro do órgão colegiado, Ângelo 
Gambôa, aproveitou o momento para dar início à votação 
do comitê para escolher o presidente do Comitê de 
Investimentos do Caboprev. Após votação, foi deliberada 
de forma unânime, a permanência de Ivanildo Germano 
como presidente desse grupo.   

4ª Ordinária 13/04/2021 Reunião ordinária mensal do Comitê de investimentos do 
Caboprev, através da plataforma Google Meet. De início, 
houve a apresentação de produtos de investimentos 
realizada por Alexandre Brito, representante da instituição 
financeira Finacap. Logo após a explanação, o setor de 
investimentos apresentou os relatórios de janeiro e 
fevereiro de investimentos presentes na carteira do 
CABOPREV, demonstrando os resultados dos fundos com 
os impactos do mercado nos resultados. Em um segundo 
momento da reunião, houve o debate entre membros do 
Comitê para a deliberação das movimentações na carteira 
Instituto. Após as decisões, ficou decidido que o Comitê 
faria uma reunião extraordinária para tratar sobre o estudo 
de otimização da carteira de investimentos realizado pela 
equipe de investimentos do Instituto. Esse levantamento 
seria utilizado como base para novas deliberações das 
próximas reuniões.  

5ª Ordinária 11/05/2021 Reunião ordinária mensal do Comitê de investimentos do 
Caboprev, através da plataforma Microsoft Teams. Na 
reunião, houve a apresentação do gerente executivo da 
GEICO – Gerência Nacional de Investidores Corporativos, 
Vinícius Tonidandel Borini, que realizou uma explanação 
sobre o cenário econômico nacional e apresentou o 
posicionamento da carteira do Caboprev. O membro do 
Comitê, Ângelo Gâmboa, solicitou que houvesse um estudo 
de comparação em relação aos fundos de renda variável, 
pois alguns produtos não vêm mostrando bom desempenho 
em relação a outros de mesma natureza nos últimos 12 
meses. O membro do comitê sugeriu ainda que, nessa 
análise, fosse realizada a comparação de desempenho de 
risco/retorno dos mesmos. Em seguida, foi solicitado por 
todo o comitê de investimentos um estudo de desempenho 
desses fundos num horizonte de longo prazo. Ficou 
definido que essa análise seria realizada pelo setor de 
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atuária e investimentos e apresentado ao comitê para 
eventuais decisões de realocações em fundos de renda 
variável. Ao final da reunião foram decididas as novas 
deliberações para o mês de maio. 

4ª Extraordinária 18/05/2021 Reunião ordinária mensal do Comitê de investimentos do 
Caboprev, através da plataforma Google Meet. Tendo como 
pauta o estudo dos fundos de investimento solicitado na 
última reunião ordinária do Comitê de Investimentos, que 
aconteceu virtualmente no dia 11 de maio, a equipe técnica 
da autarquia apresentou o estudo sobre o impacto dos 
riscos dos investimentos no superávit atuarial do Regime 
Próprio de Previdência Social (RPPS) com base no modelo 
de Markowitz (anexo a Ata). O mencionado estudo 
possibilita a implementação de uma carteira de 
investimentos com determinada relação risco e retorno. 

5ª Extraordinária 26/05/2021 Reunião realizada pela ferramenta Google Meet. No 
encontro, o presidente do Caboprev, Albérico Rodrigues, 
destacou a pauta sobre os novos fatos relevantes a cerca 
da reprecificação dos investimentos “Terra Nova” na 
carteira do instituto. O gestor comunicou que a gestora e 
administradora dos fundos desenquadrados, Veritas e RJI, 
repassaram o novo valor para o Caboprev. Apontando 
ainda que o novo cenário deverá ser comunicado com 
urgência aos integrantes dos conselhos de administração e 
fiscal do Instituto. Em seguida, Albérico solicitou ainda, que 
o setor de atuária/investimentos realizasse um relatório 
expondo mais detalhes sobre a nova quantia de prejuízo na 
carteira do instituto para ser repassado para o consultor 
atuarial do instituto, Luiz Cláudio Kogut. O gestor também 
informou que enviou, por meio de ofícios, solicitações da 
base de dados dos servidores às secretarias 
(administração, educação, saúde e defesa social) tendo 
como objetivo a alimentação da base de dados da 
autarquia, permitindo assim, a realização do estudo 
atuarial. 

6ª Ordinária 14/06/2021 Reunião ordinária mensal do Comitê de investimentos do 
Caboprev, através da plataforma Google Meet. O encontro 
teve como objetivo a análise da carteira do Instituto e 
realização mensal dos investimentos. De início, houve a 
apresentação de produtos de investimentos por 
representantes do Santander. Em um segundo momento da 
reunião, Rodolpho Malafaia, do setor de 
atuária/Investimentos, apresentou a configuração da 
carteira de investimentos do Instituto referente ao mês de 
maio, apontando que no desempenho diante da meta 
atuarial de 5,64%, houve um retorno de -1,8% no 
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acumulado de 2021, em função do má desempenho dos 
produtos “estressados” presentes na carteira do RPPS.  
Motivado por essa informação, o diretor-presidente do 
CABOPREV, Albérico Rodrigues, sugeriu a elaboração de 
um estudo para ser apresentado à sociedade, evidenciando 
o desenvolvimento da carteira do instituto em um contexto 
em que não houvesse os investimentos nos fundos 
desenquadrados, e como seria a evolução patrimonial do 
RPPS sem essas aplicações. Sobre o tema abordado, os 
demais membros do Comitê concordaram com a ideia de 
que esse trabalho deveria ser criado de forma paralela ao 
que já vinha sendo elaborado pela equipe de 
atuária/investimentos do CABOPREV, para que seja 
contemplado também o relatório contendo a situação real 
do prejuízo. Ao final do encontro houve a deliberação 
mensal de investimentos.  

7ª Ordinária 12/07/2021 Reunião ordinária mensal do Comitê de investimentos do 
Caboprev pela plataforma Google Meet, para análise da 
carteira do Instituto e realização mensal dos investimentos. 
De início, houve a apresentação de representantes do 
Bradesco. Já em um segundo momento da sessão, o 
Comitê de Investimentos reuniu-se através do Google Meet, 
para debater a respeito das deliberações de investimentos 
referentes ao mês de julho. Sendo levada em consideração 
a configuração atual da carteira, na qual o RPPS já está 
próximo aos limites previstos na política de investimentos 
do Instituto, os integrantes do Comitê concluíram que o 
caminho mais viável seria o investimento em renda fixa. 

8ª Ordinária 10/08/2021 Tendo como pauta as deliberações de investimentos para o 
mês de agosto, Rodolpho Malafaia, da equipe de 
atuária/investimentos deu início à reunião virtual, por meio 
da plataforma Microsoft Teams, apresentando o relatório de 
investimentos do mês de junho e a tabela de retorno dos 
fundos durante o mês. Após a análise, o Comitê de 
Investimentos deliberou a movimentação mensal de agosto. 

6ª Extraordinária 13/09/2021 Reunião extraordinária do Comitê de Investimentos do 
Caboprev pela ferramenta Google Meet. Na ocasião, o 
Comitê realizou as deliberações de investimentos para o 
mês de setembro. 

9ª Ordinária 14/10/2021 Reunião extraordinária do Comitê de Investimentos do 
Caboprev pela ferramenta virtual Microsoft Teams. De 
início, houve a apresentação de produtos de investimentos 
por representantes do Banco do Brasil. Na ocasião, foram 
destacados os cenários de crescimento da economia global 
e nacional diante da expectativa de reabertura da 
economia, impulsionada pelo avanço da vacinação no 
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Brasil. Em um momento seguinte, a especialista fez uma 
demonstração das sugestões de alocações com melhor 
desempenho para os Regimes Próprios de Previdência 
Social. Ao final da reunião, os membros do Comitê de 
Investimentos seguiram as sugestões apontadas pelos 
representantes do BB e realizaram investimentos e 
movimentações nos próprios produtos da instituição 
financeira.  

7ª Extraordinária 10/11/2021 Reunião realizada pela ferramenta Microsoft Teams. Na 
primeira parte do encontro, o Comitê de Investimentos 
recebeu o gerente executivo da GEICO – Gerência 
Nacional de Investidores Corporativos, Vinícius Tonidandel 
Borini. De início, Vinícius Borini fez uma apresentação 
sobre o cenário econômico no Brasil ainda afetado pelas 
incertezas em relação à retomada da economia após o 
avanço nacional da vacinação. O especialista ressaltou o 
aumento da taxa Selic, fato que favorece positivamente os 
investimentos em renda fixa, sugerindo assim, o aumento 
da posição da carteira em fundos com esse perfil e em 
produtos no exterior, visando o crescimento econômico 
internacional. Em um momento seguinte, os membros do 
Comitê realizaram o investimento levando em consideração 
a maior possibilidade de rentabilidade do produto 
estrangeiro, de acordo com as informações apresentadas 
por Vinícius Borini. 

10ª Ordinária 09/12/2021 Reunião ordinária mensal do Comitê de investimentos do 
Caboprev realizada através da plataforma Microsoft Teams. 
Na ocasião, os integrantes do Comitê receberam a 
presença do gerente de investimentos da Autarquia 
Municipal de Previdência e Assistência à Saúde – Reciprev, 
José Marcos Alves. Durante o diálogo com os membros do 
Comitê de Investimentos, José Marcos recomendou a 
compra de títulos públicos e explicou as etapas pelas quais 
o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS deve 
seguir para realizar esse tipo de investimento. Ao final do 
encontro, houve a análise da carteira do Instituto e 
realização dos investimentos referentes ao mês de 
dezembro. 
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6. Previdência 
 

6.1. Gerência de Benefícios 
 

6.1.1. Atribuições: 

 
 Coordenar os processos de concessão de benefícios; 

 

 Subsidiar os profissionais de atuária na elaboração dos cálculos anuais; 

 

 Acompanhar as modificações na legislação previdenciária nacional; 

 

 Elaborar as estatísticas previdenciárias; 

 

 Praticar os atos relativos à aprovação da concessão e revisão de benefícios 

previdenciários conjuntamente com o Diretor-Presidente; 

 

 Acompanhar e controlar a execução dos planosde 

benefícios previdenciários e do respectivo plano de custeio atuarial; 

 

 Homologar as Certidões de Tempo de Contribuição – CTC, emitidas pela 

Câmara Municipal e pela Prefeitura; 

 

 Estabelecer diretrizes gerais para o desenvolvimento de planos, programas 

e metas das atividades a serem desenvolvidas; 

 

 Propor controles objetivando a prevenção e repressão a fraudes e 

simulações para a obtenção de benefícios previdenciários; e 

 

 Executar outras atribuições pertinentes ao cargo. 
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6.2. Contribuições Previdenciárias 

 
As alíquotas foram determinadas pela Lei nº 3342/2017 e até o dia 31 de 

dezembro de 2021 foram: 

  

14% - Para os segurados ativos, inativos e pensionistas. (no caso de inativos e 

pensionistas a contribuição será aplicada no valor que exceder o teto previdenciário 

estipulado anualmente pelo RGPS). 

22% - Para o município incluindo os Poderes Executivo e Legislativo. 

 

6.3. Tipos de Benefícios Previdenciários 
 

6.3.1. Aposentadoria por invalidez 
 

Benefício concedido ao segurado que, por doença ou acidente, encontra-se 

incapacitado para exercer suas atividades ou outro tipo de serviço que lhes garanta 

o sustento.  

A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá de verificação da 

condição de incapacidade, mediante exame médico-pericial a cargo da Junta 

Médica.  

A aposentadoria por invalidez sujeita o benefício à realização de perícia 

periódica a fim de verificar a manutenção do status de inválido que gerou benefício.  

Para os servidores que ingressaram após 31 de dezembro de 2003, o benefício 

de aposentadoria por invalidez será calculado pela média e não terá paridade. É 

assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter 

permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em Lei. 
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6.3.2. Aposentadoria compulsória 
 

O segurado será aposentado, de forma obrigatória, com proventos proporcionais 

ao tempo de contribuição, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, conforme Lei 

Complementar Nº 152, de 3 de dezembro de 2015.  

A aposentadoria compulsória será declarada por ato administrativo, através de 

ofício, com vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a 

idade limite de permanência no serviço público. O tempo que permanecer em 

atividade após aquela data não será considerado para nenhum efeito. 

6.3.3. Aposentadoria por idade e tempo de contribuição com proventos 

integrais 
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6.3.4. Aposentadoria por idade e tempo de contribuição com proventos pela 

média 
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6.3.5. Aposentadoria voluntária com proventos pela média 
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6.3.6. Regra de Transição I - Opcional para quem ingressou no serviço 

público até 16/12/1998, art. 2º da EC nº 41/2003 – Aposentadoria 

voluntária com proventos pela média 
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6.3.7. Regra de Transição II - Opcional para quem ingressou no serviço 

público até 31/12/2003, art. 6º da EC nº 41/2003 – Aposentadoria 

voluntária com proventos integrais. 
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6.3.8. Regra de transição III - A Emenda Constitucional nº 47, em seu artigo 3º, 

traz mais uma opção de aposentadoria ao segurado que tiver sido 

investido no cargo efetivo de servidor público até 16/12/1998 – 

Aposentadoria voluntária com proventos integrais.  
 

 

 

6.3.9. Pensão por morte vitalícia e temporária 
 

A pensão por morte é um benefício concedido aos seus dependentes, que 

consistirá numa importância mensal, quando do seu falecimento, aposentado ou 

não, a contar das seguintes datas:  

I - Do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias ou da data do protocolo de 

requerimento quando posteriormente.  

II- Da decisão judicial, no caso de declaração de ausência; ou  
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III- Da data da ocorrência do desaparecimento, por motivo de acidente, desastre ou 

catástrofe, mediante prova idônea.  

Atualmente, para que a pensão seja vitalícia ao cônjuge ou companheiro, se faz 

necessário o preenchimento de alguns requisitos. Sendo eles: 

 O servidor, antes do óbito, precisa ter vertido, no mínimo 18 contribuições 

mensais.  

 A união estável ou casamento devem ter sido iniciados em até 2 (dois) anos 

antes do óbito do servidor.  

 O cônjuge ou companheiro (a), precisa possuir no mínimo 44 anos de idade. 

Não tendo sido vertidas, no mínimo, 18 contribuições mensais, ou a união 

estável/casamento tiverem iniciados em menos de 2 (dois) anos da data do óbito do 

servidor, a pensão por morte será temporária por 4 (quatro) meses.  

Caso tenha vertido, no mínimo 18 contribuições mensais e a união estável ou 

casamento tenham sido iniciadas em até 2 (dois) anos antes do óbito do servidor, e 

o cônjuge ou companheiro(a) tiver idade inferior a 44 anos de idade, essa pensão 

será temporária, obedecendo o quadro a baixo: 
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6.4. Ações Executadas pela Gerência de Benefícios 

 

6.4.1. Evento de Acolhimento – Solenidade de entrega de Atos de 

Aposentadoria 

Trata-se de uma ação de pós aposentadoria, que é realizada trimestralmente, onde 

os novos aposentados são convidados pelo Diretor Presidente do CABOPREV a uma 

solenidade de entrega do seu Ato de Aposentadoria, onde inicia-se contado um pouco 

da história do CABOPREV, sua localização, horário e canais de atendimento. Logo 

após, informa-se como se dará o pagamento do seu benefício e dois direitos quanto a 

verbas rescisórias e licença prêmio, e ao final, é realizado uma roda de perguntas, 

onde os novos aposentados tiram suas dúvidas com equipe presente.  

6.4.2. Requerimentos respondidos em 2021 

 

COMPETÊNCIA QUANTIDADE 

Janeiro 04 

Fevereiro 11 

Março 05 

Abril 11 

Maio 13 

Junho 17 

Julho 15 

Agosto 10 

Setembro 15 

Outubro 30 

Novembro 10 

Dezembro 35 

TOTAL 176 
 

 

6.5. Benefícios Concedidos em 2021 

 

No ano de 2021 o CABOPREV concedeu 97 benefícios, sendo 30 Pensões por 

morte e 67 Aposentadorias, destacando-se a Aposentadoria Especial de Magistério que 

contou com 30 benefícios concedidos ao longo do ano de 2021 (Tabela 01). Já quando 

se analisa os benefícios entre os Fundos (Financeiro e Previdenciário), percebe-se que 
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o Fundo Financeiro possuiu 85 benefícios, contra 12 do Fundo Previdenciário (Gráfico 

08). 

 

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM 2021 

Mês 
Voluntária por 

Idade e Tempo de 
Contribuição 

Voluntária 
por Idade 

Invalidez Especial Compulsória 
Pensão 

por Morte 

JANEIRO 3 0 0 14 0 0 

FEVEREIRO 0 0 0 0 0 6 

MARÇO 2 3 0 2 0 3 

ABRIL 1 1 0 3 0 1 

MAIO 3 0 0 0 0 2 

JUNHO 0 0 0 0 0 9 

JULHO 0 0 0 3 0 1 

AGOSTO 2 1 0 3 0 3 

SETEMBRO 0 0 0 4 0 0 

OUTUBRO 8 4 2 1 0 5 

NOVEMBRO 3 1 1 0 0 0 

DEZEMBRO 2 0 0 0 0 0 

TOTAL 24 10 3 30 0 30 

 

 

 
Figura 8. Benefícios concedidos em 2021. 
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6.6. Quantitativo de beneficiários do CABOPREV em dezembro/2021 

 

 
Figura 1. Quantitativo de Aposentados e Pensionistas do Fundo Financeiro com data 

base de Dez/2021. 

 

 
Figura 2 Quantitativo de Aposentados e Pensionistas do Fundo Previdenciário com 

data base de Dez/2021 
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Figura 3. Comparativo entre a quantidade de beneficiários do Fundo Financeiro e 

Fundo Previdenciário com data base de Dez/2021. 

7. Resumos das Folhas de Pagamento do CABOPREV 
 

MÊS 
FUNDO FINANCEIRO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 

TOTAL DA FOLHA DE 
PAGAMENTOS  

(FUNDO FINANCEIRO + 
PREVIDENCIÁRIO) 

QUANTIDADE 
APOSENTADOS  

QUANTIDADE 
PENSIONISTAS 

FOLHA DE 
PAGAMENTOS 

QUANTIDADE 
APOSENTADOS  

QUANTIDADE 
PENSIONISTAS 

FOLHA DE 
PAGAMENTOS  

JANEIRO 1435 280 R$ 6.786.453,68 34 19 R$ 140.443,81 R$ 6.926.897,49 

FEVEREIRO 1446 285 R$ 6.882.325,00 32 22 R$ 146.457,85 R$ 7.028.782,85 

MARÇO 1444 285 R$ 6.863.450,53 32 22 R$ 142.932,74 R$ 7.006.383,27 

ABRIL 1441 285 R$ 6.898.067,81 33 24 R$ 153.986,39 R$ 7.052.054,20 

MAIO 1440 289 R$ 6.898.067,81 34 24 R$ 153.986,39 R$ 7.052.054,20 

JUNHO 1437 296 R$ 6.940.850,16 34 24 R$ 155.817,11 R$ 7.096.667,27 

1º PARCELA 13º 
SALÁRIO 1437 295 R$ 3.425.781,86 34 24 R$ 77.451,00 R$ 3.503.232,86 

JULHO 1433 294 R$ 6.890.870,30 34 24 R$ 159.621,97 R$ 7.050.492,27 

AGOSTO 1435 294 R$ 6.913.759,00 36 20 R$ 155.576,07 R$ 7.069.335,07 

SETEMBRO 1437 296 R$ 6.943.298,18 35 26 R$ 174.662,61 R$ 7.117.960,79 

OUTUBRO 1434 299 R$ 6.955.632,33 37 22 R$ 161.670,97 R$ 7.117.303,30 

NOVEMBRO 1446 300 R$ 7.004.735,68 38 27 R$ 182.335,49 R$ 7.187.071,17 

DEZEMBRO 1442 302 R$ 7.043.640,00 40 27 R$ 190.759,78 R$ 7.234.399,78 

2º Parcela 13º 
Salário 1446 302 R$ 3.436.619,41 40 27 R$ 79.548,05 R$ 3.516.167,46 

1744

67

FUNDO FINANCEIRO X FUNDO PREVIDENCIÁRIO

FINANCEIRO

PREVIDENCIÁRIO
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8. Compensação Previdenciária – COMPREV 
 

Competência Valores Recebidos 

Janeiro R$ 0,00 

Fevereiro R$ 13.545,03 

Março R$ 65.916,79 

Abril R$ 65.916,79 

Maio R$ 86.102,70 

Junho R$ 65.916,79 

Julho R$ 256.523,82 

Agosto R$ 0,00 

Setembro R$ 0,00 

Outubro R$ 0,00 

Novembro R$ 0,00 

Dezembro R$ 742.008,32 

TOTAL R$ 1.295.930,24 

 

9. Investimentos  
 

2021 
Saldo Anterior 

(R$) 
Aplicações 

(R$) 
Resgates 

(R$) 
Saldo do Mês 

(R$) 
Retorno 

(R$) 
Retorno  
Mês (%) 

Meta 
Mês (%) 

Janeiro 282.573.094,78 34.758.556,17 35.088.989,65 281.550.248,94 -692.412,36 -0,25% 0,71% 

Fevereiro 281.550.248,94 6.100.299,48 5.765.794,50 280.070.661,78 -1.814.092,14 -0,64% 1,27% 

Março 280.070.661,78 18.696.004,86 14.472.302,55 287.913.701,12 3.619.337,03 1,27% 1,31% 

Abril 287.913.701,12 6.654.545,80 2.883.460,63 295.422.715,33 3.737.929,04 1,28% 0,82% 

Maio 295.422.715,33 6.216.405,27 3.228.511,54 288.237.417,51 -10.173.191,54 -3,41% 1,41% 

Junho 288.237.417,51 6.530.073,18 3.541.635,68 291.654.479,03 428.624,02 0,15% 1,05% 

Julho 291.654.479,03 7.070.498,65 3.753.527,77 293.476.232,41 -1.495.217,50 -0,51% 1,47% 

Agosto 293.476.232,41 6.978.885,53 3.755.915,37 294.575.341,34 -2.123.861,23 -0,72% 1,33% 

Setembro 294.575.341,34 7.138.922,70 3.775.484,19 293.776.343,52 -4.162.436,33 -1,40% 1,65% 

Outubro 293.776.343,52 38.109.772,53 33.358.134,44 293.147.786,07 -5.380.195,54 -1,80% 1,61% 

Novembro 293.147.786,07 11.036.411,25 7.994.947,80 298.869.945,00 2.680.695,48 0,91% 1,29% 

Dezembro 298.869.945,00 34.221.562,04 22.396.044,98 313.617.768,11 2.922.306,05 0,94% 1,18% 

Acumulado - 183.511.937,46 140.014.749,10 - -12.452.515,02 - 0,04% - 

Tabela 14. Acompanhamento mensal dos Investimentos do Caboprev no ano de 2022. 
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10. Dados de Acesso ao Site do CABOPREV e Aplicativo PREV + 
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11. Gestão de Pessoas  
 

A Gestão de Pessoas CABOPREV é voltada para desenvolver, treinar, capacitar, 

motivar e aperfeiçoar seus colaboradores, tendo como objetivo principal alinhar seus 

pilares à missão, visão e valores. 

11.1. Estrutura Administrativa 

 

 

 

11.2. Quadro Funcionários 

 

TIPO 2021 

Servidores em Comissão 10 

Funcionários Contratados 06 

Funcionários Terceirizados 07 

TOTAL 23 

 

11.3. Estagiários 

 

De acordo com a grande demanda de atribuições, a maioria dos setores do 

CABOPREV possui estagiários, cujo principal objetivo é inserir estes estudantes no 

mercado de trabalho, proporcionando a eles uma oportunidade para desenvolver seus 
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talentos, habilidades e aperfeiçoar na prática o que aprendem na teoria, além do apoio 

fundamental aos serviços desenvolvidos na CABOPREV. 

 

TIPO 2021 

Nível Superior 05 

Nível Técnico 02 

TOTAL 07 

 

12. Tecnologia da Informação  

 

O setor de TI dá suporte a si e aos outros setores, quando a relação é com o próprio 

setor, a TI responsável pela segurança e fluidez dos dados do instituto evitando perda 

ou vazamento de dados a partir do gerenciamento do firewall com controle sobre os 

acessos internos e externos à nossa rede, configurando as redes wi-fi, gerenciando as 

políticas de segurança do servidor, controlando os níveis de acessos a arquivos dos 

setores e gerenciando os backups, trata também do licenciamento dos softwares e 

serviços de fornecedores como operadoras de links de internet, outsourcing de 

impressão e outros equipamentos. Em relação ao suporte a outros setores a TI faz a 

manutenção dos computadores, dar suporte aos sistemas operacionais e softwares 

instalados neles, por exemplo o Office, cuida também da configuração de antivírus. 

 

12.1. Atividades relacionadas ao próprio setor 

 

 Gerenciamento de firewall; 

 

 Gerencia de rede cabeada e wi-fi; 

 

 Gerenciamento de servidores locais e em nuvem; 
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 Controle de nível de acessos aos arquivos; 

 

 Gerenciamento de Backup; 

 

 Gerenciamento de servidor de e-mails; 

 

 Gerenciamento do servidor de antivírus; 

 

 Gerência de licenciamento de softwares; 

 

 Trata de serviço com fornecedores como por exemplo operadores de 

telecomunicações e outsourcing de impressão. 

 

12.2. Atividades relacionada a outros setores 

 

 Instalação, configuração e manutenção dos dispositivos (computadores e 

notebooks); 

 

 Suporte a sistemas operacionais e aplicativos dos dispositivos. 

 

 Fornecimento de acesso via VPN. 

 

12.3. Servidores e Serviços 
 

12.3.1. Servidores Locais 

 

 Servidor de Virtualização Hyper-V (Windows Server 2019); 
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 Servidor para acesso de Fornecedores (Windows 10); 

 

 Servidor de Arquivos (Windows Server 2019); 

 

 Servidor de controle de acessos Active Directory e DNS (Windows Server 2019); 

 

 Servidor de sistema de folha de pagamentos (Centos 7); 

 

 Servidor de consulta de fichas financeiras (Ubuntu Server); 

 

 Servidor de sincronização com Microsoft 365 AD-CONECT (Windows Server). 

 

12.3.2. Servidores em nuvem 

 

 Servidor de Backup com a ferramenta PRO-7. 

 

 Servidor de e-mail Microsoft 365 Exchange. 

 

 Servidor de antivírus. 

13. Gestão Orçamentária  
 

13.1. Receita 
 

 

13.1.1. Fundo Financeiro 
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13.1.2. Fundo Previdenciário 
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13.2. Despesa   

 

 

13.2.1. Fundo Financeiro 
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13.2.2. Fundo Previdenciário 

 

 
 

14. Resumo da Avaliação Atuarial 2022 -Data-Base: 31/12/2021 
 

Esta avaliação atuarial foi desenvolvida para dimensionar os custos para 

manutenção Instituto de Previdência Social do Município de Cabo de Santo Agostinho - 

CABOPREV, em consonância os métodos e hipóteses atuariais descritos a seguir e 

com base em dados cadastrais de dezembro/2021, que foram posicionados junto com 

os saldos de investimentos e parcelamentos em 31/12/2021. 

Tabela 1. Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas por Fundo: 
Ano-Base: 2022 Data-Base: 31/12/2021 

Item Ativos Inativos Total 
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Fundo Previdenciário 2.767 67 2.834 

Remuneração Média (em R$) 3.154,46 2.553,43 3.140,25 

Folha Mensal (em R$) 8.728.398,15 171.079,54 8.899.477,69 
Fundo Financeiro 623 1.739 2.362 

Remuneração Média (em R$) 4.406,69 3.929,08 4.055,05 

Folha Mensal (em R$) 2.745.369,39 6.832.663,60 9.578.032,99 
Grupo Total 3.390 1.806 5.196 

Remuneração Média (em R$) 3.384,59 3.878,04 3.556,10 

Folha Mensal (em R$) 11.473.767,54 7.003.743,14 18.477.510,68 

 

Tabela 2. Resumo das Opções de Métodos e Hipóteses: 

Ano-Base: 2022 Data-Base: 31/12/2021 

Item Método/Hipótese Adotada 

Regimes Financeiros Capitalização para todos os benefícios 

Método de Financiamento Crédito Unitário Projetado 

Tábua de Entrada em Invalidez Álvaro Vindas 

Taxa de Crescimento Real de 

Remunerações (Ativos) 

1,35% ao ano 
(era 1,57% em 2022) 

Taxa de Crescimentos Real de Proventos 
(Inativos) 

Não Adotado 

Composição Familiar Método Hx – Actuarial 

Taxa de Juros e Desconto Atuarial – 
Previdenciário 

4,94% ao ano conforme a duração do 

Passivo (era 5,44% em 2021) 

Taxa de Juros e Desconto Atuarial – 
Financeiro 

4,94% ao ano conforme a duração do 
Passivo (era 0,00% ao ano ou taxa nula) 

Tábua de Mortalidade Geral e de Inválidos 
IBGE-2019 – Separada por Sexo (era 

IBGE-2018 em 2020) 

Fator de Capacidade 98,22% (Inflação de 4% ao ano) 
Reposição de Servidores (Geração Futura) Não Adotado 

Rotatividade Não Adotado 
 

 
Tabela 3. Saldo dos Investimentos e Parcelamentos: 

Ano-Base: 2022 Data-Base: 31/12/2021 
Saldos dos Fundos Valor (em R$) 

Saldo dos Investimentos do Fundo Previdenciário 320.329.749,40 

Saldo dos Investimentos do Fundo Financeiro 2.440.695,03 

 

Tabela 4. Valor Atual das Obrigações do Fundo Previdenciário: 
Ano-Base: 2022 Data-Base: 31/12/2021 
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BENEFÍCIOS 
Avaliação Atual 

(em R$) 
Custo Total 

(% da Folha) 

Custo 

Normal 
(% da Folha) 

1) Aposentadorias Voluntárias 12.292.645,98 1,09%  
2) Aposentadorias por Invalidez 4.080.519,34 0,36%  
3) Aposentadoria do Professor 1.490.865,77 0,13%  

4) Reversão em Pensão 1.531.979,25 0,14%  
5) Pensão por Morte 9.030.975,64 0,80%  
6) Benefícios Concedidos (1+..+5) 28.426.985,98 2,52%  
7) Aposentadoria por Idade e 
Tempo 

169.945.698,66 15,07% 7,26% 

8) Aposentadoria do Professor 281.041.001,18 24,92% 10,70% 

9) Aposentadoria por Idade 137.037.337,39 12,15% 5,51% 
10) Reversão em Pensão 46.663.322,01 4,14% 1,91% 

11) Pensão por Morte de Ativo 37.621.524,91 3,34% 2,05% 

12) Pensão por Morte de Inválido 2.354.831,21 0,21% 0,12% 

13) Aposentadoria por Invalidez 31.049.860,41 2,75% 1,64% 
14) Benefícios a Conceder 
(7+..+13) 

705.713.575,77 62,58% 29,19% 

15) Custo Total - VABF (6+14) 734.140.561,75 65,10%  

Valor Atual da Folha Futura 1.127.598.525,37   

 

Tabela 5. Balanço Atuarial do Fundo Previdenciário: 
Ano-Base: 2022 Data-Base: 31/12/2021 

Item 
Valores 
(em R$) 

Valores 
(em % Folha) 

1.Custo Total - VABF 734.140.561,75 65,10% 

2. Compensação Previdenciária (-) 34.952.116,94 3,10% 

3. Contribuição dos Atuais Inativos (-) 266.549,94 0,02% 

4. Contribuição dos Futuros Inativos (-) 3.219.636,99 0,29% 

5. Contribuição dos Servidores Ativos (-) 157.863.792,75 14,00% 
6. Contribuição do Ente s/Ativos (-) 225.519.703,84 20,00% 

7. Contribuição do Ente s/Atuais Inativos (-
) 

0,00 0,00% 

8. Contribuição do Ente s/Futuros Inativos 
(-) 

0,00 0,00% 

9. Saldo dos Parcelamentos (-) 0,00 0,00% 

10. Ativo Financeiro (-) 320.329.749,40 28,41% 

11. Déficit/Superávit Base (2+..+10) – (1) 8.010.988,11 0,71% 

Se a taxa de juros e desconto atuarial ainda fosse de 5,44% ao ano, como no exercício 
de 2021, o superávit seria de R$ 64 milhões ou 5,96% da folha. 
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Tabela 6. Comparativo de Resultados do Fundo Previdenciário: 
Item dez/19 dez/2020 dez/2021 

Número de Servidores Ativos 2.592 2.820 2.767 

Valor Médio da Remuneração (em 
R$) 

2.996,81 3.057,23 3.154,46 

Número de Beneficiários 43 50 67 

Valor Médio dos Benefícios (em 
R$) 

2.698,66 2.679,12 2.553,43 

Total de Segurados 2.635 2.870 2.834 

Custo Total do Plano (em R$) 562.213.436,77 665.017.979,62 734.140.561,75 

Custo do Plano (em % da Folha) 56,09% 56,75% 65,10% 

Déficit / Superávit Atuarial (em R$) 119.780.635,83 50.861.931,21 8.010.988,11 

Déficit / Superávit (em % da Folha) 11,95% 4,34% 0,71% 

Valor dos Investimentos do Plano 
(em R$) 

311.967.222,07 283.634.976,36 320.329.749,40 

 

Tabela 7. Valor Atual das Obrigações do Fundo Financeiro: 
Ano-Base: 2022 Data-Base: 31/12/2021 

BENEFÍCIOS 

Taxa 0,00% ao 

ano Estudo 

(em R$) 

Taxa 4,94% ao 

ano Oficial 

(em R$) 

1) Aposentadorias Voluntárias 1.495.144.833,97 852.403.666,77 

2) Aposentadorias por Invalidez 8.950.131,14 4.810.344,93 
3) Aposentadoria do Professor 107.076.395,75 54.449.738,76 

4) Reversão em Pensão 168.838.859,95 77.817.256,37 

5) Pensão por Morte 168.623.159,50 95.856.693,66 

6) Benefícios Concedidos (1+..+5) 1.948.633.380,31 1.085.337.700,49 

7) Aposentadoria por Idade e Tempo 240.371.134,64 110.482.104,62 
8) Aposentadoria do Professor 519.886.912,26 230.866.180,05 

9) Aposentadoria por Idade 27.100.032,24 16.192.404,37 

10) Reversão em Pensão 95.436.809,83 33.292.376,12 

11) Pensão por Morte de Ativo 10.381.272,41 6.269.754,83 
12) Pensão por Morte de Inválido 1.458.921,82 515.153,46 

13) Aposentadoria por Invalidez 10.967.301,83 5.117.966,06 

14) Benefícios a Conceder (7+..+13) 905.602.385,03 402.735.939,51 

15) Custo Total - VABF (6+14) 2.854.235.765,34 1.488.073.640,00 

Valor Atual da Folha Futura 132.374.319,30 110.568.458,85 

 

Tabela 8. Balanço Atuarial do Fundo Financeiro: 

Ano-Base: 2022 Data-Base: 31/12/2021 
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Item 

Taxa 0,00% ao 

ano Estudo 

(em R$) 

Taxa 4,94% ao 

ano Oficial 

(em R$) 

1.Custo Total - VABF 2.854.235.765,34 1.488.073.640,00 

2. Compensação Previdenciária (-) 71.364.399,81 34.570.778,90 

3. Contribuição dos Atuais Inativos (-) 17.550.245,11 10.360.911,63 

4. Contribuição dos Futuros Inativos (-) 1.312.432,66 614.283,87 

5. Contribuição dos Servidores Ativos (-) 18.532.404,76 15.479.584,29 

6. Contribuição do Ente s/Ativos (-) 26.474.863,95 22.113.691,87 

7. Contribuição do Ente s/Atuais Inativos (-) 0,00 0,00 

8. Contribuição do Ente s/Futuros Inativos (-) 0,00 0,00 

9. Saldo dos Parcelamentos (-) 0,00 0,00 

10. Ativo Financeiro (-) 2.440.695,03 2.440.695,03 

11. Déficit/Superávit Base (2+..+10) – (1) 2.716.560.724,02 1.402.493.694,41 
 

Tabela 9. Comparativo de Resultados do Fundo Financeiro: 
Item dez/19 dez/20 dez/21 

Número de Servidores Ativos 770 710 623 

Valor Médio da Remuneração 
do Ativo (em R$) 

4.270,87 4.273,39 4.406,69 

Número de Beneficiários 1.685 1.690 1.739 

Valor Médio dos Benefícios (em 
R$) 

3.878,56 3.953,05 3.929,08 

Total de Segurados 2.455 2.400 2.362 

Custo Total do Plano (em R$) 3.071.450.040,78 3.000.582.095,67 1.488.073.640,00 

Déficit / Superávit Atuarial (em 
R$) 

2.867.502.841,77 2.824.055.873,58 1.402.493.694,41 

 
 

Tabela 10. Provisões Matemáticas a Contabilizar: 
Ano-Base: 2022 Data-Base: 31/12/2021 

Contas Discriminação Valores (em R$) 
2.2.7.2.1.00.00 Provisões Matemáticas Previdenciárias 322.770.444,43 
2.2.7.2.1.01.00 Plano Financeiro – Provisões de Benefícios Concedidos 2.440.695,03 
2.2.7.2.1.01.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos 

do Plano Financeiro 
1.085.337.700,49 

2.2.7.2.1.01.02 (-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do 
RPPS 

0,00 

2.2.7.2.1.01.03 (-) Contribuições do Aposentado para o Plano Financeiro 
do RPPS 

9.178.108,68 

2.2.7.2.1.01.04 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro 
do RPPS 

1.182.802,95 

2.2.7.2.1.01.05 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do 
RPPS 

0,00 

2.2.7.2.1.01.07 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira 1.072.536.093,83 
2.2.7.2.1.02.00 Plano Financeiro – Provisões de Benefícios a Conceder 0,00 



 

55 
 

2.2.7.2.1.02.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder 
do Plano Financeiro 

402.735.939,51 

2.2.7.2.1.02.02 (-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do 
RPPS 

22.113.691,87 

2.2.7.2.1.02.03 (-) Contribuições do Servidor para o Plano Financeiro do 
RPPS 

16.093.868,16 

2.2.7.2.1.02.04 (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do 
RPPS 

34.570.778,90 

2.2.7.2.1.02.06 (-) Cobertura de Insuficiência Financeira 329.957.600,58 
2.2.7.2.1.03.00 Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios 

Concedidos 
28.160.436,04 

2.2.7.2.1.03.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos 
do Plano Previdenciário 

28.426.985,98 

2.2.7.2.1.03.02 (-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do 
RPPS 

0,00 

2.2.7.2.1.03.03 (-) Contribuições do Aposentado para o Plano 
Previdenciário do RPPS 

263.863,76 

2.2.7.2.1.03.04 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano 
Previdenciário do RPPS 

2.686,18 

2.2.7.2.1.03.05 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário 
do RPPS 

0,00 

2.2.7.2.1.04.00 Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios a 
Conceder 

284.158.325,25 

2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder 
do Plano Previdenciário 

705.713.575,77 

2.2.7.2.1.04.02 (-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do 
RPPS 

225.519.703,84 

2.2.7.2.1.04.03 (-) Contribuições do Servidor para o Plano Previdenciário 
do RPPS 

161.083.429,74 

2.2.7.2.1.04.04 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário 
do RPPS 

34.952.116,94 

2.2.7.2.1.05.00 Plano Previdenciário – Plano de Amortização 0,00 
2.2.7.2.1.05.01 (-) Outros Créditos do Plano de Amortização 0,00 
2.2.7.2.1.07.00 Provisões Atuariais para Ajustes do Plano Previdenciário 8.010.988,11 
2.2.7.2.1.07.01 Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário 8.010.988,11 

15. Licitações e Contratos 
 

15.1. Mapa de Licitações – 2021 

 

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais do Cabo de Santo 
Agostinho 

 (Plano Previdenciário) 
 

Nº 
Proc. / 

Ano 

Mod. Nº / Ano Portaria Critério 
Julgamento 

Objeto Objeto Conforme 
Edital 

SRP Estágio/ 
Situação 

Licitantes 
Vencedores 

Valor Gl. 
Licit.(R$) 
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9/2021 Inexigibilidade - 
4/2021 

8/2021  Serviço de 
Locação 

de Softwares 

Contratação de serviço 
SaaS (Software as a 

Service) para 
operacionalização da 

compensação financeira 
entre o Regime Geral de 
Previdência Social e os 

regimes próprios de 
previdência social dos 
servidores públicos da 
União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos 
Municípios, e entre os 
regimes próprios, na 

hipótese de contagem 
recíproca de tempo de 
contribuição para efeito 
de aposentadoria, em 

cumprimento ao 
estabelecido pelo 

Decreto nº 10.188 de 20 
de dezembro de 2019 e 
Portaria/SEPTR/ME nº 

15.829, de 2 de julho de 
2020 

Não Processo 
Adjudicado / 

Homologado / 
Ratificado / 
Concluído 

Empresa de 
Tecnologia e 

Informações da 
Previdência 

- DATAPREV S.A. 

R$ 14.400,00 

8/2021 Tomada de 
Preços - 1/2021 

8/2021  Menor Preço Obras  CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE 

EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM 
ENGENHARIA PARA 

EXECUÇÃO DE OBRA 
DE REFORMA E 

AMPLIAÇÃO NA NOVA 
SEDE DO INSTITUTO 

DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL DOS 

SERVIDORES DO 
MUNICÍPIO DO CABO 

DE SANTO 
AGOSTINHO-
CABOPREV 

Não Edital 
Publicado / 

Em 
Andamento 

    

7/2021  Pregão 
Presencial - 

3/2021 

10/2021  Menor Preço  Consultoria  CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇO DE 

CONSULTORIA E 
ASSESSORIA EM 
INVESTIMENTOS , 

ALÉM DE 
FORNECIMENTO DE 
SOFTWARE ONLINE 
PARA CONTROLE E 
MONITORAMENTO 

DOS INVESTIMENTOS 
NO REGIME PRÓPRIO 

DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL JUNTO AO 

INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL 
DOS SERVIDORES DO 
MUNICÍPIO DO CABO 

DE SANTO 
AGOSTINHO ? 

CABOPREV 

Não Processo 
Adjudicado / 

Homologado / 
Ratificado / 
Concluído 

MATIAS E 
LEITÃO 

CONSULTORES 
ASSOCIADOS 

LTDA 

R$ 84.000,00 

6/2021 Inexigibilidade - 
3/2021 

7/2021   Softwares  CONTRATAÇÃO DO 
BANCO DO BRASIL S. 

A., VISANDO A 
UTILIZAÇÃO DO 

SISTEMA DE PREGÃO 
ELETRÔNICO, 
DENOMINADO 

?LICITAÇÕES-E?, QUE 
POSSIBILITA 
REALIZAR, 

PORINTERMÉDIO DA 
INTERNET, 

PROCESSOS 
LICITATÓRIOS 

ELETRÔNICOS PARA 
A AQUISIÇÃO DE 

BENS E SERVIÇOS 
COMUNS, PARA UM 

PERÍODO DE 
12(DOZE) MESES 

  Adjudicado / 
Homologado / 

Ratificado / 
Concluído 
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5/2021 Inexigibilidade - 
2/2021 

4/2021  Consultoria CONTRATAÇÃO DA 
EMPRESA NUI 

CURSOS E 
TREINAMENTOS - ME, 

CNPJ N .40. 
983.837/0001-12, PARA 

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS DE 

ASSESSORIA E 
CONSULTORIA PARA 

MELHORES PRÁTICAS 
DE GOVERNANÇA 

PARA OBTENÇÃO DO 
CERTIFICADO DE 

PRÓ- GESTÃO NÍVEL 
III. 

Não Processo 
Adjudicado / 

Homologado / 
Ratificado / 
Processo 
Revogado 

NUI CURSOS E 
TREINAMENTOS 

ME 

R$ 48.000,00 

4/2021  Inexigibilidade - 
1/2021 

4/2021   Serviços 
Prestados Por 
Profissionais 

Com Habilitação 
Específica 

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE 

LEILOEIRO PÚBLICO 
OFICIAL, 

MATRICULADO NA 
JUNTA COMERCIAL 

DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO, PARA 
SE RESPONSABILIZAR 
PELA CONDUÇÃO DE 

LICITAÇÕES NA 
MODALIDADE LEILÃO 
QUE O INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL 
DOS SERVIDORES DO 

CABO DE SANTO 
AGOSTINHO - 

CABOPREV VENHA A 
REALIZAR 

Não  Processo 
Adjudicado / 

Homologado / 
Ratificado / 
Concluído 

CESAR 
AUGUSTO 
ARAGAO 
PEREIRA 

R$ 30.000,00 

3/2021 Pregão 
Presencial - 

2/2021 

3/2021  Veículos 
Automotivos 

AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULO NOVO, TIPO 

GRANDCAB, COM 
CAPACIDADE DE 07 
(SETE) LUGARES , 

PARA ATENDIMENTO 
ÀS NECESSIDADES 

DE DESLOCAMENTO 
DE SERVIDORES E 

MEMBROS DO 
INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL 
DO MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO 

AGOSTINHO ? 
CABOPREV. 

Não Processo 
Adjudicado / 

Homologado / 
Ratificado / 
Concluído 

PEDRAGON 
AUTOS LTDA 

R$ 104.500,00 

2/2021 Pregão 
Presencial - 

1/2021 

3/2021   Menor Preço  Serviços de 
Apoio 

Administrativo, 
Técnico e 

Operacional 
Prestado Por 

Pessoa Jurídica 

CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA 
TERCEIRIZAÇÃO DE 
MÃO DE OBRA PARA 

EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DE 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS, 

PORTEIRO, TÉCNICO 
EM MANUTENÇÃO 

PREDIAL, 
RECEPCIONISTA 

NÍVEL I  
RECEPCIONISTA 

NÍVEL I I E 
MOTORISTA, PARA 

ATENDER ÀS 
NECESSIDADES DE 
FUNCIONAMENTO 
DO INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL 
DO MUNICÍPIO DO 
CABO DE SANTO 

AGOSTINHO ? 
CABOPRE 

Não  Processo 
Adjudicado / 

Homologado / 
Ratificado / 
Concluído 

EMPREITEIRA M. 
LIMA LTDA. M/E 

R$ 279.299,76 
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15.2. Mapa dos Contratos – 2021 
 

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais do Cabo de Santo 
Agostinho (Plano Financeiro) 

 
Contrato Tipo 

Proc. 
Processo Portaria da 

Comissão 
CPF/CNPJ Nome/Razão Social Vigência Objeto Valor(R$) Estágio/Situaçã

o 

001/2020 LIC 1/2020 2/2020 698.924.584-
00 

JOÃO SOUZA LACERDA 15/01/2020 a 
15/01/2021 

1.068/Imóveis 
em Geral 

800.000,00 Em 
Execução/Regul

ar 

          

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais do Cabo de Santo 
Agostinho  

(Plano Previdenciário) 
 

Contrato Tipo 
Proc. 

Processo Portaria da 
Comissão 

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Vigência Objeto Valor(R$) Estágio/Situaçã
o 

004/2021 LIC 7/2021 10/2021 14.813.501/00
01-00 

MATIAS E LEITÃO 
CONSULTORES 

ASSOCIADOS LTDA 

08/11/2021 a 
08/11/2022 

2.071/Consultor
ia 

84.000,00 Em 
Execução/Regul

ar 
003/2021 LIC 2/2021 3/2021 12.816.401/00

01-01 
EMPREITEIRA M. LIMA 

LTDA. M/E 
19/05/2021 a 
19/05/2022 

2.023/Serviços 
de Apoio 

Administrativo, 
Técnico e 

Operacional 
Prestado Por 

Pessoa Jurídica 

337.205,66 Em 
Execução/Regul

ar 

002/2021 LIC 3/2021 3/2021 03.935.826/00
01-30 

PEDRAGON AUTOS LTDA 27/04/2021 a 
27/08/2021 

1.073/Veículos 
Automotivos 

104.500,00 Em 
Execução/Regul

ar 
001/2021 LIC 4/2021 4/2021 011.738.564-

63 
CESAR AUGUSTO ARAGAO 

PEREIRA 
22/04/2021 a 
22/04/2022 

2.075/Serviços 
Prestados Por 
Profissionais 

Com 
Habilitação 
Específica 

30.000,00 Em 
Execução/Regul

ar 

000/2021 LIC 6/2021 7/2021 00.000.000/00
01-91 

BANCO DO BRASIL 23/07/2021 a 
23/07/2022 

1.204/Software
s 

11.254,40 Em 
Execução/Regul

ar 
007/2020 LIC 7/2020 1/2020 13.890.115/00

01-40 
DIRETIVA IT CONSULTING 

LTDA 
21/09/2020 a 
21/03/2021 

2.077/Outros 
Serviços de 
Informática 

15.600,00 Fim de 
Vigência/Rescin
dido por Acordo 
Entre as Partes 

006/2020 LIC 8/2020 2/2020 30.059.425/00
01-37 

O J DA SILVA JUNIOR 
PRESTAÇÕES DE 

SERVIÇOS EM 
CONCRETAGEM E 

LIMPEZAS DE FACHADAS 
ME 

11/09/2020 a 
11/09/2021 

2.071/Consultor
ia 

32.440,00 Em 
Execução/Regul

ar 

005/2020 LIC 6/2020 1/2020 70.176.359/0001

-08 

CENTAURO SUPRIMENTOS E 

SERVIÇOS LTDA 

02/10/2020 a 

04/10/2022 

1.200/Serviço de 

Locação de 

Equipamentos de 

Informática 

15.148,52 Em 

Execução/Regular 

004/2020 LIC 4/2020 1/2020 11.250.881/0001

-15 

3IT CONSULTORIA LTDA. 14/08/2020 a 

16/08/2022 

1.207/Serviço de 

Desenvolvimento

, Manutenção 

E/ou Suporte 

Técnico de 

Software 

72.477,50 Em 

Execução/Regular 

003/2020 LIC 5/2020 2/2020 07.797.967/0001

-95 

NP CAPACITAÇÃO E 

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 

LTDA 

17/07/2020 a 

18/07/2022 

1.204/Softwares 8.656,92 Em 

Execução/Regular 

002/2020 LIC 10/2019 22/2019 00.767.919/0001

-05 

ACTUARIAL ASSESSORIA E 

CONSULTORIA ATUARIAL 

LTDA-ME 

05/05/2020 a 

06/05/2022 

2.075/Serviços 

Prestados Por 

Profissionais 

Com Habilitação 

Específica 

46.917,26 Em 

Execução/Regular 

006/2019 LIC 9/2019 22/2019 05.340.639/0001

-30 

PRIME CONSULTORIA E 

ASSESSORIA EMPRESARIAL 

LTDA 

23/12/2019 a 

27/12/2022 

1.003/Combustív

eis e 

Lubrificantes 

43.566,45 Em 

Execução/Regular 
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005/2019 LIC 8/2019 14/2019 24.441.966/0001

-22 

HMS SISTEMAS E SERVIÇOS 

LTDA EPP 

03/12/2019 a 

04/12/2022 

1.206/Serviço de 

Locação de 

Softwares 

56.010,08 Em 

Execução/Regular 

003/2019 LIC 3/2018 15/2018 35.616.978/0001

-67 

DSA Consultoria Ltda-EPP 13/08/2019 a 

16/08/2022 

2.055/Serviços de 

Publicidade e 

Propaganda 

41.318,80 Em 

Execução/Regular 

001/2019 LIC 2/2019 2/2019 078.685.494-40 Givaldo Ferreira Pontes Filho 06/02/2019 a 

07/02/2022 

2.001/Locação de 

Imóveis 

22.174,45 Fim de 

Vigência/Rescindi

do por Acordo 

Entre as Partes 

013/2018 LIC 1/2018 14/2018 06.215.973/0001

-24 

HIRTÁCIDES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS 

16/05/2018 a 

17/05/2022 

2.057/Serviços 

Tecnicos 

Especializados - 

Advocacia 

196.174,47 Em 

Execução/Regular 

004/2018 LIC 6/2018 15/2018 03.047.102/0001

-50 

Stylus Viagens e Turismo Ltda - 

EPP 

10/10/2018 a 

10/10/2021 

2.062/Passagens 

e Despesas Com 

Locomoção 

60,00 Em 

Execução/Regular 

001/2018 LIC 2/2018 14/2018 016.217.854-91 Isbelo Medeiros da Fonseca 26/07/2018 a 

26/07/2022 

2.001/Locação de 

Imóveis 

158.625,84 Em 

Execução/Regular 

16. Canais de atendimento.  
 

O Caboprev oferece vários canais de atendimento ao público, sendo eles: 

 Presencial: Realizado na sede do Instituto, de Segunda a Sexta-feira das 08 às 

14 horas; 

 

 Por Telefone: Através dos números (81) 3521-2324 e (81) 3524-9139 

 

 Pelo WhatsApp:  

o  (81) 98768-2218 – Jurídico  

o (81) 3524-9148 – Folha 

 

 Pelo Aplicativo Prev+: Onde o público tem contato através da opção “Fale com 

o Gestor”; e  

 

 Pelas Redes Sociais do Instituto:  

o Facebook: /CABOPREV  

o Instagram: @CABOPREV 

 

 


