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Ata  da  Centésima  Sexagésima  Reunião  do 
Conselho  Deliberativo  do  Instituto  de  Previdência 
dos  Servidores  do  Estado  de  Sergipe  – 
SERGIPEPREVIDÊNCIA.

Aos  dezoito  dias  do  mês  de  agosto  de  dois  mil  e  vinte,  às  09h30min,  em 
plataforma virtual  mediante videoconferência,  reuniu-se,  em Reunião Ordinária,  o  Conselho 
Deliberativo  do  Instituto  de  Previdência  dos  Servidores  do  Estado  de  Sergipe  – 
SERGIPEPREVIDÊNCIA, para tratar da seguinte Ordem do Dia: 1- Leitura e aprovação da ata 
da reunião anterior; 2- Assinatura do Termo de Posse do Conselheiro Michel Lima dos Santos; 
3  -  Aprovação  dos  balancetes  dos  meses  de  fevereiro  a  junho/2020;  4  -  Apresentação 
Avaliação Atuarial; 5 -  Evolução dos atendimentos realizados de maio a julho/2020 e 6- o que 
ocorrer.  Aberta  a  reunião  pela  Presidente  do  Conselho  ,  foram saudados  os  conselheiros 
presentes. O Conselheiro e Diretor-Presidente do Sergipeprevidência José Roberto de Lima 
Andrade registrou a felicidade do reencontro com os demais membros do Conselho, ainda que 
em meio  virtual.  Na  oportunidade,  a  Presidente  tratou  de  dar  posse  ao  novo  membro  do 
Conselho,  no  caso  o  Senhor  Michel  Lima  dos  Santos,  na  qualidade  de  representante  do 
Governo do Estado, desejando boas vindas na assunção de suas funções. Indagados sobre a 
existência de alguma alteração à ata da 159ª Reunião, não houve apontamentos por parte dos 
conselheiros  e  a  ata  foi  aprovada  por  unanimidade  dos  conselheiros.  Na  sequência,  foi 
abordado  o  item  3  da  pauta  –  Aprovação  dos  Balancetes  dos  meses  de  Fevereiro  a 
Junho/2020. Sobre o tema, o Conselheiro José Roberto esclareceu que a apresentação dos 
últimos cinco balancetes não será realizada mês a mês e sim conjuntamente. Solicitou que a 
contadora, a Sra. Roberta Freitas, prosseguisse com apresentação do relatório dos balancetes 
Contábeis.  De  acordo  com  as  informações  dos  resultados  apresentados  entre  a  receita 
arrecadada e a despesa executada geraram um Deficit Orçamentário para o Fundo Financeiro 
de  Previdência  do  Estado  de  Sergipe  –  FINANPREV  no  valor  de  R$  (639.932.735,02)  e 
Superavit  Orçamentário para a Unidade Gestora -  SERGIPEPREVIDÊNCIA no valor de R$ 
164.363,28. Referente aos balancetes do FINANPREV, O Diretor José Roberto comentou que 
a partir de abril com o advento das novas alíquotas, a arrecadação do FINANPREV teve um 
incremento em torno de R$  18 milhões. O Conselheiro George Trindade questionou se houve 
aumento do aporte  em 2020.   O Diretor  do Sergipeprevidência  informou que o Instituto  já 
estava tendo um aporte em torno de 130 milhões desde o início do ano. O Conselheiro George 
acrescentou a importância dos conselheiros terem conhecimento desta informação, porque se 
com a Reforma houve um aporte maior, imagine se não tivesse ocorrido. O conselheiro José 
Roberto  colocou  que  o  valor  do  Deficit  já  estava  chegando  mensal  em torno  de  R$  130 
milhões. As medidas aprovadas no final de 2019  conseguiram reduzir o ritmo e estabilizar o 
Deficit. Acrescentou que a contribuição patronal dos militares não está mais sendo computada 
pela  Secretária  de  Estado da Fazenda,  sendo esta  receita  contabilizada como aporte,  em 
decorrência do novo Sistema de Proteção Social criado para os militares. Referente à Unidade 
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Gestora,  o  conselheiro  José  Roberto  informou  que  a  Lei  que  define  a  taxa  do 
Sergipeprevidência permite até 2% da folha, sendo que estamos tirando 0,25%. Em julho o 
Sergipeprevidência custou ao Estado R$ 100 mil reais por mês. Enfatizou que a Autarquia está 
quase  na  autossuficiência,  com  a  taxa  retirada  atualmente  sendo  destinada  quase  que 
exclusivamente para o pagamento do Censo Previdenciário. Pontuou que talvez seja um dos 
Regimes Próprios  com menor taxa do Brasil.  Frisou a importante decisão do Governo do 
Estado em passar cobrar às consignações e reverter para a Autarquia.  Após discussões os 
conselheiros  aprovaram os  balancetes  contábeis  do  FINANPREV e  da  Unidade  Gestora  - 
SERGIPEPREVIDÊNCIA dos meses de fevereiro a junho/2020. Em seguida passou-se para o 
item 4 da pauta – Apresentação Avaliação Atuarial. O Diretor-Presidente do Sergipeprevidência 
comunicou  aos  conselheiros  que  anualmente  todos  os  Regimes  Próprios  de  Previdência, 
obrigatoriamente, devem realizar a Avaliação Atuarial  e enviar à Secretária de Previdência. 
Trata-se de um cenário  que são computados os dados de ativos e inativos,  gerando uma 
projeção do comportamento do Regime Próprio no horizonte de 30 a 35 anos. Advertiu que 
quando se fala em Deficit atuarial, significa o valor que precisaríamos ter hoje para pagar aos 
atuais aposentados e aos servidores que se aposentarão no transcorrer desses 30 a 35 anos. 
Os dados apresentados têm como data base 31.12.2019, e destaca o perfil  dos servidores 
ativos e inativos, a projeção futura e o impacto da reforma nos resultados passados, porque 
nas apresentações dos anos anteriores, os  Deficits Atuariais aumentavam ano a ano. Pela 
primeira vez constatou-se um salto não tão grande referente aos anos anteriores, o que é fruto 
não só da elevação da arrecadação, mas também do tempo maior de aposentadoria e das 
novas regras aprovadas. Informou que o perfil dos servidores civis e militares será apresentado 
separadamente, já que os militares não fazem mais parte do Regime Próprio. E que está em 
discussão com os militares,  a  Procuradoria  Geral  do Estado e a Secretária  da Fazenda à 
regulamentação das regras referentes à legislação dos militares.  Pontuou que a reivindicação 
é para que o Instituto continue fazendo a gestão do novo sistema. Com relação ao Perfil dos 
ativos civis e militares, expôs a distribuição por faixa de remuneração; faixa etária; tempo de 
contribuição  a  outros  Regimes  de  Previdência  Social,  sexo,  tipo  de  atividade  e  sexo; 
responsabilidade  Atuarial  por  Tempo para  Aposentadoria  a  Conceder  e  contabilização  das 
Reservas Matemáticas. Por último apresentou um quadro do Deficit das últimas três avaliações 
atuariais:  2018:  R$  72.284.929.941,71,  2019:  R$  86.743.712.376,15  e  2020:  R$ 
86.758.870.487,58.  No comparativo de 2018 com 2019 aponta um deficit  crescente,  já em 
relação a 2019 com 2020 ocorre a manutenção dos valores do deficit. Ressaltou que dessa 
forma  conseguiremos  tornar  o  Deficit  mais  gerenciável  no  futuro.  No  item  6  da  pauta  – 
Evolução dos atendimentos realizados de maio ao julho/2020. O Conselheiro José Roberto 
relatou  que  diante  da  Pandemia  da  Covid-19  o  Instituto  implementou  novos  canais  de 
atendimento  como:  whatsapp;  central  telefônica;  e-mail,  totem/recepção  e  atendimentos 
presenciais  agendados.  No total  foram realizados 5.711 atendimentos  por  meio  dos novos 
canais,  tendo  como  as  demandas  mais  frequentes  por  canal:  whatsapp:  2361;  central 
telefônica:  2055;  e-mail:  577; totem/Recepção:  455 e atendimentos presenciais  agendados: 
273. Frisou que o número alto de atendimentos presenciais decorre da abertura dos processos 
de concessão de pensão por morte que demanda uma análise minuciosa da documentação. 
Enfatizou ainda que além das informações atendidas no período, no mês de julho iniciou a 
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campanha  com  os  aniversariantes  do  mês,  onde  foram  enviados  2.560  mensagens  de 
felicitações. Dentre as melhorias a serem implementadas citou: Contratar um call center para 
ampliar os serviços via central telefônica; estimular cada vez mais o processo educativo aos 
segurados e beneficiários para acesso ao portal do segurado e aplicativos, e criar um formato 
novo através de reconhecimento facial para realização da prova de vida 2021. O que ocorrer: 
A presidente e os conselheiros parabenizaram à direção do Sergipeprevidência, na pessoa do 
Conselheiro José Roberto de Lima Andrade e a toda sua equipe pelo trabalho empreendido na 
autarquia. Nada havendo mais a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e deu por 
encerrada a reunião e para constar, eu, Patrícia Góis Costa de Santana, Secretária do CD, 
lavrei  a  presente  ata,  que  após  lida  e  achada  conforme,  vai  pela  Presidente,  pelos 
Conselheiros presentes e por mim, devidamente assinada. 

Aracaju, 18 de agosto de 2020

ELIANE AQUINO CUSTÓDIO
Presidente 

GEORGE DA TRINDADE GOIS
Secretário de Estado da Administração

JOSE CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO
Secretário(a) de Estado Geral de Governo 
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JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Diretor(a) Presidente

WELLINGTON DANTAS MANGUEIRA MARQUES
Representante do Governo do Estado

CONCEIÇÃO VIEIRA
Representante do Governo do Estado

ANA MARIA DORIA SOUZA
Representante do Governo do Estado

Michel Lima dos Santos
Conselheiro(a)
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Adelane Matos Costa
Conselheiro(a)

PATRICIA GOIS COSTA DE SANTANA
Secretário(a)
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