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GOVERNO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO DELIBERATIVO DO SERGIPEPREVIDÊNCIA

Ata da Centésima Sexagésima Segunda Reunião do 

Conselho  Deliberativo  do  Instituto  de  Previdência 

dos  Servidores  do  Estado  de  Sergipe  – 

SERGIPEPREVIDÊNCIA.

Aos  vinte  e  nove  dias  do  mês  de  outubro  de  dois  mil  e  vinte,  às  15h,  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-  Aprovação dos balancetes do mês de agosto/2020;  3 – Retomada do 

Censo Previdenciário Presencial Inativos e Pensionistas e 4 - O que ocorrer. Aberta a reunião 

pela Presidente do Conselho e Vice-Governadora, foram saudados os conselheiros presentes. 

Indagados  sobre  a  existência  de  alguma  alteração  à  ata  da  161ª  Reunião,  não  houve 

apontamentos  por  parte  dos  conselheiros  e  aprovada  por  unanimidade.  Na  sequência,  foi 

abordado o item 2 da pauta – Aprovação dos Balancetes do mês de agosto/2020. Sobre o 

tema, o Conselheiro José Roberto apresentou o relatório dos balancetes Contábeis. De acordo 

com as informações dos resultados apresentados(receitas e despesas), o Fundo Financeiro de 

Previdência  do  Estado  de  Sergipe  –  FINANPREV  apresentou  deficit no  valor  de  R$ 

(110.764.461,00). Para a Unidade Gestora – SERGIPEPREVIDÊNCIA, foi observado superavit 

no valor de R$ 445.424,95. Referente ao balancete do FINANPREV, O Diretor José Roberto 

explicou  que  a  arrecadação  foi  de  R$  85.724.473,73,  somando-se  com  o  repasse  (R$ 

1.547.256,83) e  aporte  financeiro(155.860.949,75),  totalizando  as  receitas  em 

aproximadamente R$ 243 milhões. Referente ao aporte, informou que foi feito um comparativo 

entre 2019 e 2020. A partir do mês de julho, o valor do aporte aumentou em decorrência do 

pagamento do 13° salário referente à faixa de renda dos segurados que ganham até R$ 6 mil, 

valor que representa quase 90% dos segurados. Ressaltou ainda que o aumento da folha de 
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pagamento  refere-se  fundamentalmente ao  pagamento  do  13°  salário  e  também  da 

regularização do repasse de Imposto de Renda de anos anteriores pela Secretária de Estado 

da Fazenda – SEFAZ. Referente à Unidade Gestora, o conselheiro José Roberto informou que 

a receita total é em torno de R$ 375 mil, sendo R$ 275 mil de receitas próprias e R$ 100 mil da 

taxa de administração. Destacou que em 2021 o Sergipeprevidência terá  um valor menor  de 

despesas, já que o censo  será  concluído em dezembro/2020. A contadora Roberta Freitas 

explicou que com relação as taxas maiores em alguns períodos, referem-se à regularização 

contábil. Concluiu informando que a taxa de administração é em torno de R$ 100 mil e que é 

usado para cobrir as despesas do patrimônio da autarquia.  Após discussões os conselheiros 

aprovaram  os  balancetes  contábeis  do  FINANPREV  e  da  Unidade  Gestora  - 

SERGIPEPREVIDÊNCIA do mês de agosto/2020. Em seguida passou-se para o item 4 da 

pauta  –  Retomada  do  Censo  Previdenciário  Presencial.  O  Diretor-Presidente  do 

Sergipeprevidência  comunicou  aos  conselheiros  que  o  censo  será  finalizado em  31  de 

dezembro  de  2020,  e  que  cerca  de  3.500  servidores/segurados  ainda  não  realizaram, 

principalmente  pensionistas,  o  que  pode  provocar  a  suspensão  do  benefício.  Diante  da 

dificuldade por parte de alguns segurados em acessar os canais virtuais informou que será 

retomada a modalidade presencial apenas para aposentados e pensionistas com agendamento 

prévio e cumprindo todas as recomendações de prevenção ao novo coronavírus. Destacou que 

na  primeira  semana  após  retomada  já  foram  realizados  30(trinta)  recadastramentos  e 

40(quarenta) agendamentos. Comunicou que referente aos servidores ativos foi enviado ofício 

circular com a relação dos servidores pendentes aos órgãos estatuais. Frisou ainda que para 

os  ativos  permanece  a  modalidade  virtual.  Enfatizou  que  a  realização  do  censo  é  um 

instrumento de controle de grande importância e que o instituto não pode deixar de realizar. A 

presidente solicitou o envio do material de comunicação do censo para reforçar a divulgação 

entre  os  órgãos e sugeriu  o  comunicado nos terminais  do  Banese,  o  Conselheiro  George 

Trindade sugeriu também a inclusão no contracheque de ativos e inativos. O Diretor informou 

que  providenciará as sugestões.  O que ocorrer:  O Diretor José Roberto comunicou que na 

próxima reunião será apresentado a nova modalidade para a prova de vida por reconhecimento 

facial. A Presidente e o Diretor do Sergipeprevidência parabenizaram os conselheiros e a toda 

equipe do Instituto pelo dia do Servidor Público. 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.
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Aracaju, 29 de outubro 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 

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Diretor(a) Presidente

CONCEIÇÃO VIEIRA
Representante do Governo do Estado
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WELLINGTON DANTAS MANGUEIRA MARQUES
Representante do Governo do Estado

ANA MARIA DORIA SOUZA
Representante do Governo do Estado

Michel Lima dos Santos
Conselheiro(a)

Adelane Matos Costa
Conselheiro(a)

PATRICIA GOIS COSTA DE SANTANA
Secretário(a)
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