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Aos oito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às quinze horas, na sala de reuniões da 
Secretaria de Estado da Administração - Sead, situada à Rua Duque de Caxias, nº. 346, bairro 
São José, nesta cidade, reuniu-se, em Reunião Ordinária, o Conselho Estadual de Previdência 
Social – Ceps, criado pela Lei Complementar nº. 113, de 1º de novembro de 2005, de acordo 
com o artigo 99, para tratar da seguinte Ordem do Dia: Aberta a reunião pelo Presidente do 
Conselho e Secretário de Estado da Administração - Sead, foram saudados os conselheiros 
presentes e indagados sobre a existência de alguma alteração à ata da 159ª Reunião. Após 
ligeiros reparos, a ata foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Na 
sequência, por solicitação do Diretor Presidente do Sergipe Previdência e Conselheiro do Ceps, 
Senhor José Roberto de Lima Andrade, foi solicitada a inversão da pauta, de modo a que fosse 
abordado o item 4 da pauta – Novas regras previdenciárias. A inversão foi justificada em função 
da presença do Procurador-Chefe da Coordenadoria Consultiva e do Contencioso da Via 
Previdenciária, Senhor Kleidson Nascimento dos Santos. Convidado a tecer comentários sobre o 
assunto, o Procurador do Estado inicialmente enfatizou as novas regras para aposentadoria, 
proventos e pensões dos servidores civis, com o advento da Lei Complementar Estadual nº 338, 
de 27 de dezembro de 2019. De posse de um quadro-resumo, que foi circulado aos 
conselheiros membros do Ceps, o Procurador do Estado traçou um panorama com as 
alterações introduzidas pela lei complementar supra, enfatizando os diferentes tipos de 
aposentadoria, mencionando a regra geral, as diferentes regras especiais, com os respectivos 
condicionantes de sexo, idade mínima, tempo de contribuição, de serviço público e na carreira,  
assim como o tempo de exposição a agentes nocivos. Também foram apresentadas as 
inovações em relação aos dependentes, com as respectivas cotas, a depender do caso 
concreto. Foram abordadas as regras possíveis para acúmulo de pensões e a alíquota de 
contribuição aplicáveis em cada caso, bem como o cálculo de proventos. Em seguida, traçou um 
comparativo entre as regras válidas para as diferentes carreiras de servidores estaduais civis. 
Ao final, trouxe ao conhecimento dos conselheiros os instrumentos aplicáveis aos militares nos 
casos de transferência para a reserva remunerada e o pagamento das pensões dessa natureza. 
Ao longo da exposição, os conselheiros interagiram e debateram ativamente sobre os reflexos e 
as repercussões das alterações da legislação previdenciária. Concluída a explanação por parte 
do Procurador do Estado, o Presidente do Conselho aproveitou para agradecer ao convidado 
pelas valiosas observações que facilitaram a compreensão sobre os reais impactos provocados 
pela legislação estadual recentemente aprovada. Na sequência, o Conselheiro José Roberto de 
Lima Andrade informou que no decorrer do mês de fevereiro haveria o início de um 
treinamento com os técnicos da área de recursos humanos dos diversos órgãos e das entidades 
dos Poderes e Órgãos Constituídos sobre o tema. Comentou, inclusive, que estava em 
desenvolvimento um simulador para projetar consultas de servidores ativos sobre o tempo e as 
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condições para aposentadoria. Com tal ferramenta, acredita que possa minimizar a 
desinformação que às vezes ocorre, oportunizando um melhor nivelamento na obtenção de 
informações. Ponderou que a discussão de reforma da previdência é antiga, que já foram 
realizados vários seminários e eventos, mas não há como se avançar no tema sem a imposição 
de sacrifícios, citando como exemplo a parcela de contribuição dos militares. Passou-se então 
ao item 3 da pauta – Relatório 2019 do Sergipeprevidência. O Conselheiro José Roberto de Lima 
Andrade procedeu à apresentação dos resultados obtidos pela autarquia, iniciando pela 
ampliação dos mecanismos de controle das despesas. Nessa seara, destacou a realização do 
Censo Universitário, da Prova de Vida e de Revisão de Benefícios, com os respectivos resultados 
obtidos. Enfatizou também a melhoria do atendimento ao cliente, sobretudo com a alteração 
da sede do Sergipeprevidência, agora em uma localização de melhor acesso e com mais 
conforto para os beneficiários. Destacou, ainda, o aumento de 40,4% da arrecadação da 
instituição com as consignações em folha. No aspecto da modernização, citou a virtualização de 
processos como uma grande realização, na medida em que substitui o meio físico, gerando 
menos custos e mais celeridade. Finalizou a apresentação, mencionando uma importante 
capacitação em Regimes de Previdência para os servidores e o sucesso já alcançado com o 
Censo Previdenciário ainda em andamento, e que já havia recenseado 56,03% de seu público 
alvo até o final de 2019. Aproveitou a oportunidade para agradecer a todos que das mais 
diversas formas ajudaram nas realizações do Sergipeprevidência. O que ocorrer: No item o que 
ocorrer, o Conselheiro José Roberto de Lima Andrade complementou que na legislação recém 
aprovada houve a ampliação do prazo em mais 3 (três) anos para aqueles servidores que 
tivessem intenção em aderir à previdência complementar PrevNordeste. Citou ainda que a 
Companhia de Saneamento de Sergipe – Deso atualmente estuda a possibilidade de 
implementar a previdência complementar para seus empregados públicos. Reunião Ordinária: 
Consoante deliberações da Presidência, ficam todos os senhores conselheiros devidamente 
convocados para a próxima Reunião Ordinária, a ser realizada na sala de reuniões da Secretaria 
de Estado da Administração - Sead, no dia 19 de fevereiro, às 15:00 horas. Nada mais havendo 
a tratar, o Presidente do Conselho deu por encerrada a Reunião e, para constar, eu, Gustavo de 
Andrade, Secretário do Ceps, lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme vai pelo 
Senhor Presidente, pelos conselheiros presentes e por mim, devidamente assinada. Sala de 
Reuniões da Secretaria de Estado da Administração, em Aracaju, 8 de janeiro de 2020. 
 

 
GEORGE DA TRINDADE GOIS 

Presidente do Conselho  

 

Conselheiro MARCO ANTÔNIO QUEIROZ 

 

Conselheiro JOSÉ ROBERTO DE LIMA ANDRADE 

 

Conselheiro MARCUS COTRIM DE CARVALHO MELO 
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Conselheiro SÍLVIO ALVES DOS SANTOS  

 

Conselheiro IGOR LEONARDO MORAES ALBUQUERQUE  

 

Conselheiro PEDRO VIEIRA SANTOS 

 

Conselheira Suplente PATRÍCIA VERÔNICA NUNES CARVALHO SOBRAL DE SOUZA 

 

Conselheiro MICHELANGELO CARVALHO NABUCO D’ÁVILA 

 

GUSTAVO DE ANDRADE 

Secretário do Conselho 
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Ata da Centésima Sexagésima 
Primeira Reunião do Conselho 
Estadual de Previdência Social – 
Ceps, realizada em 19 de fevereiro de 
2020, na forma como abaixo se 
declara. 
 
 

Aos dezenove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às quinze horas, na sala de reuniões 
da Secretaria de Estado da Administração - Sead, situada à Rua Duque de Caxias, nº. 346, bairro 
São José, nesta cidade, reuniu-se, em Reunião Ordinária, o Conselho Estadual de Previdência 
Social – Ceps, criado pela Lei Complementar nº. 113, de 1º de novembro de 2005, de acordo 
com o artigo 99, para tratar da seguinte Ordem do Dia: Aberta a reunião pelo Presidente do 
Conselho e Secretário de Estado da Administração - Sead, foram saudados os conselheiros 
presentes. Na oportunidade, o Presidente do Ceps tratou de dar posse ao novo membro do 
Conselho, no caso o Senhor André Luiz Vinhas da Cruz, representante suplente e indicado pela 
Procuradoria Geral do Estado - PGE, desejando sucesso na assunção de suas funções. Indagados 
sobre a existência de alguma alteração à ata da 160ª Reunião, não houve apontamentos por 
parte dos conselheiros e a ata foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Na 
sequência, foi abordado o item 3 da pauta - Resultados preliminares do Censo 2019. Sobre o 
tema, o Conselheiro José Roberto de Lima Andrade destacou inicialmente que o universo da 
população a ser recenseada gira em torno de 70.000 vidas, englobando servidores públicos 
estaduais ativos, inativos, pensionistas e dependentes. Foram apresentadas a equipe designada 
para o projeto, os polos de atendimento e a posição atual do trabalho, que já efetuou o 
recenseamento de quase 55.000 vidas, representando cerca de 78% do universo total. Sobre o 
perfil dos servidores ativos, a idade média apurada foi de 47 anos, sendo 54% do sexo feminino. 
Já para os aposentados e pensionistas a média de idade gira em torno de 65 anos, sendo 69% 
do sexo feminino. Destacou que em alguns recenseamentos realizados foram identificadas 
situações para readequações. Ao final, comentou sobre a possibilidade de discutir um 
programa piloto para implementação do teletrabalho. Sobre o assunto, o Conselheiro 
Michelangelo Carvalho Nabuco D’Ávila rapidamente exemplificou como ocorre essa 
modalidade de trabalho no âmbito do Ministério Público Estadual. Também citou os 
procedimentos normativos e a necessidade de um plano de trabalho nos casos de afastamento 
de promotores para cursar mestrados ou doutorados. Em seguida, passou ao item 4 da pauta - 
Desempenho 2019 do PrevNordeste Sergipe. Em relação ao assunto, apresentou a evolução 
quantitativa dos participantes, a estrutura de governança adotada pela entidade e as instâncias 
decisórias. Destacou que atualmente, no âmbito do Estado de Sergipe há somente 1 (um) 
membro, da carreira de Defensor Público, sendo que há uma perspectiva de crescimento com a 
nomeação de servidores dos concursos de delegados de polícia e gestores governamentais. 
Comentou ainda que a Companhia de Saneamento de Sergipe – Deso tem evoluído na 
elaboração de seu plano de benefícios, podendo, num futuro próximo, incluir beneficiários no 
PrevNordeste Sergipe. O Conselheiro Michelangelo Carvalho Nabuco D’Ávila destacou a 
importância da previdência complementar ser atrativa para os participantes em potencial, de 
modo a captar, manter e ampliar o número de beneficiários. O Conselheiro também arguiu 
sobre o papel a ser exercido pelo comitê de assessoramento técnico da PrevNordeste Sergipe, 
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pois recentemente fora designado para compô-lo. O Conselheiro José Roberto de Lima Andrade 
comentou que a tarefa inicial é a instalação do comitê e acredita que do ponto de vista prático 
a análise do plano de benefícios da Deso talvez fosse uma das primeiras medidas de atuação do 
comitê. Sobre o item 5 da pauta - Déficit previdenciário dos Poderes, o Conselheiro José 
Roberto de Lima Andrade esclareceu que irá circular o resultado apurado pelos Poderes e 
Órgãos constituídos. O que ocorrer: No item o que ocorrer, o Conselheiro Marco Antônio 
Queiroz parabenizou a gestão do Sergipeprevidência pelos trabalhos desenvolvidos ao longo do 
ano de 2019. O Presidente do Conselho endossou o comentário, enfatizando que o censo dos 
servidores até o momento tem ocorrido sem nenhuma repercussão negativa. Reunião 
Ordinária: Consoante deliberações da Presidência, ficam todos os senhores conselheiros 
devidamente convocados para a próxima Reunião Ordinária, a ser realizada na sala de reuniões 
da Secretaria de Estado da Administração - Sead, no dia 30 de junho, às 9:00 horas. Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente do Conselho deu por encerrada a Reunião e, para constar, eu, 
Gustavo de Andrade, Secretário do Ceps, lavrei a presente ata, que após lida e achada 
conforme vai pelo Senhor Presidente, pelos conselheiros presentes e por mim, devidamente 
assinada. Sala de Reuniões da Secretaria de Estado da Administração, em Aracaju, 19 de 
fevereiro de 2020. 

 
GEORGE DA TRINDADE GOIS 

Presidente do Conselho  

 

Conselheiro MARCO ANTÔNIO QUEIROZ 

 

Conselheiro JOSÉ ROBERTO DE LIMA ANDRADE 

 

Conselheiro Suplente ANDRÉ LUIZ VINHAS DA CRUZ 

 

Conselheiro SÍLVIO ALVES DOS SANTOS  

 

Conselheiro IGOR LEONARDO MORAES ALBUQUERQUE  

 

Conselheiro PEDRO VIEIRA SANTOS 

 

Conselheira Suplente PATRÍCIA VERÔNICA NUNES CARVALHO SOBRAL DE SOUZA 

 

Conselheiro MICHELANGELO CARVALHO NABUCO D’ÁVILA 

 

GUSTAVO DE ANDRADE 
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Secretário do Conselho 
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Ata da Centésima Sexagésima 
Segunda Reunião do Conselho 
Estadual de Previdência Social – 
Ceps, realizada em 30 de junho de 
2020, na forma como abaixo se 
declara. 
 
 

Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte, às nove horas, em plataforma virtual 
mediante videoconferência, reuniu-se, em Reunião Ordinária, o Conselho Estadual de 
Previdência Social – Ceps, criado pela Lei Complementar nº. 113, de 1º de novembro de 2005, 
de acordo com o artigo 99, para tratar da seguinte Ordem do Dia: Aberta a reunião pelo 
Presidente do Conselho e Secretário de Estado da Administração - Sead, foram saudados os 
conselheiros presentes. Na oportunidade, o Presidente do Ceps tratou de dar posse à nova 
integrante do Conselho, no caso a Senhora Gilda Boa Morte Café, representante titular e 
indicada pela Procuradoria Geral do Estado - PGE, desejando sucesso na assunção de suas 
funções. Indagados sobre a existência de alguma alteração à ata da 161ª Reunião, não houve 
apontamentos por parte dos conselheiros e a ata foi aprovada por unanimidade dos 
conselheiros, todos eles presentes. Na sequência, foi abordado o item 3 da pauta – 
Apresentação do impacto da reforma da previdência na arrecadação do Finanprev. Sobre o 
tema, o Conselheiro José Roberto de Lima Andrade destacou inicialmente que a apresentação 
do incremento na arrecadação, derivada do início da vigência da reforma previdenciária 
aprovada, ocorrera a partir de abril de 2020. Ponderou que o resultado consolidado não 
contemplava os militares, face à legislação federal que os incluiu numa modalidade específica 
de regime. Comentou que enviará os dados desagregados aos conselheiros, de modo a 
evidenciar com mais clareza o impacto nas contribuições patronais (28%) e nas dos servidores 
ativos (14%) e inativos (14% sobre o que exceder 1 salário mínimo). Destacou que na 
comparação de abril, em relação a março de 2020, houve um incremento da arrecadação em 
torno de 17 milhões de reais mensais, somados os poderes e órgãos constituídos. Mencionou 
que a alteração legislativa permitiu uma ligeira redução do déficit previdenciário atual, todavia 
lembrou que a folha dos militares vem sendo paga à parte, dada a atual legislação. Citou ainda 
que o déficit dos militares gira hoje em torno de 25 milhões de reais mensais e que 
apresentará, na próxima reunião do conselho, tais dados relativos a essa categoria. O 
Conselheiro Marco Antônio Queiroz parabenizou o poder de síntese na apresentação e fez 
questão de frisar a exitosa parceria entre a Secretaria de Estado da Fazenda e o 
Sergipeprevidência. Sobre os militares, citou que a situação peculiar preocupa, pois pode se 
induzir a pensar que o sistema previdenciário está em equilíbrio, mas o déficit envolvido com a 
categoria é bastante relevante. O Conselheiro Pedro Vieira Santos frisou que nenhum desconto 
é encarado como positivo pelas carreiras de servidores, mas sempre foi um defensor do 
equilíbrio do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS. O Conselheiro José Roberto de Lima 
Andrade enfatizou que a reforma é resultado de uma construção coletiva no âmbito do 
Conselho desde gestões anteriores e que tem insistido na importância dessa discussão para a 
sociedade. Visualiza sua aprovação como mérito de vários envolvidos e que ocorreu em boa 
hora, pois diante do cenário da pandemia da Covid-19 e seus reflexos econômicos, sem a 
reforma a situação seria ainda pior. Argumentou que os recursos obtidos com o incremento na 
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arrecadação vem sendo investidos na antecipação do décimo terceiro salário dos aposentados 
que recebem até R$ 6.000,00, valorizando, assim, aqueles com menor poder aquisitivo. O 
Conselheiro Igor Leonardo Moraes Albuquerque destacou o comprometimento dos deputados 
quando da votação e aprovação da reforma previdenciária, sobretudo por se tratar de um tema 
tão sensível e com repercussões sobre as carreiras de servidores, citando como exemplo o 
impacto considerável sobre o magistério. O Presidente do Conselho enfatizou a relevância de se 
organizar a próxima reunião do Conselho com brevidade para a compreensão também dos 
números relativos aos militares, contextualizando sua situação para o conhecimento dos 
demais conselheiros. O Conselheiro Igor Leonardo Moraes Albuquerque sugeriu a confecção de 
uma nota técnica especificando que os militares não estão inclusos na apuração do déficit 
apresentado. O Conselheiro José Roberto de Lima Andrade esclareceu que as publicações e 
apresentações do Sergipeprevidência já contemplam essa especificidade. Sobre os itens 4 - 
Sergipeprevidencia em números e 5 - Déficit previdenciário dos Poderes, ambos da pauta, o 
Conselheiro José Roberto de Lima Andrade enviará os arquivos para a devida ciência dos 
conselheiros. O que ocorrer: No item o que ocorrer, a Conselheira Patrícia Verônica Nunes 
Carvalho Sobral de Souza arguiu sobre a prorrogação do censo dos servidores. O Conselheiro 
José Roberto de Lima Andrade respondeu positivamente à indagação, frisando que o censo foi 
estendido até 31 de dezembro de 2020. Aproveitou a oportunidade para solicitar aos poderes e 
órgãos constituídos que conscientizem os respectivos servidores que ainda não realizaram o 
censo para assim o fazerem. O Conselheiro Pedro Vieira Santos recomendou que fosse enviada 
pelo Sergipeprevidência uma relação dos servidores que ainda não realizaram o censo, 
especificada para cada poder e órgão constituído, recomendação esta aceita pelo Diretor-
Presidente da autarquia. Explicou que diante da pandemia o procedimento deixou de ser 
presencial e passou a ocorrer em meio virtual, bastando o envio da documentação por email. A 
Conselheira Patrícia Verônica Nunes Carvalho Sobral de Souza questionou sobre o papel do 
comitê de assessoramento técnico do PrevNordeste, do qual fora designada para compor, e se 
envolveria uma eventual prestação de contas. O Conselheiro José Roberto de Lima Andrade 
explicitou que o comitê não possui como atribuição a prestação de contas e que tal atividade 
ficaria a cargo da entidade PrevNordeste, que é permanentemente fiscalizada. Na próxima 
reunião trará como pauta este assunto, destacando em pormenores o papel do Comitê. O 
Conselheiro Marco Antônio Queiroz parabenizou Pedro Vieira Santos pela defesa vigorosa em 
relação à reforma da previdência. Em relação à perda de arrecadação ocasionada pela 
pandemia, citou que a arrecadação própria de junho de 2020 apresentou declínio de 51 
milhões de reais, enquanto a derivada de repasses do Fundo de Participação dos Estados – FPE 
gerou uma perda de 65 milhões de reais, ambas em relação à junho de 2019. Citou que a lei 
complementar federal 173/2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao 
Coronavírus (Covid-19) compensa de certa forma uma parte da perda de receita, todavia já se 
encontra preocupado pois a última parcela a ser creditada se dará agora em julho. O 
Conselheiro Michelangelo Carvalho Nabuco D’Avila registrou a felicidade do reencontro com os 
demais membros do Conselho, ainda que em meio virtual, desejando boas vindas à nova 
representante da PGE. Parabenizou à direção do Sergipeprevidência, na pessoa do Conselheiro 
José Roberto de Lima Andrade pelo trabalho empreendido naquela autarquia. A Conselheira 
recém empossada Gilda Boa Morte Café agradeceu à recepção de todos os membros do 
Conselho, que fizeram questão desejar votos de pronto reestabelecimento ao Dr. Carlos 
Alberto Sobral, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e cônjuge da Conselheira Patrícia 
Verônica Nunes Carvalho Sobral de Souza, internado em hospital da capital para cuidar de 
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problema de saúde derivado da Covid-19. Reunião Ordinária: Consoante deliberações da 
Presidência, ficam todos os senhores conselheiros devidamente convocados para a próxima 
Reunião Ordinária, a ser realizada em plataforma virtual mediante videoconferência, no dia 9 
de julho, às 9:00 horas. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho deu por 
encerrada a Reunião e, para constar, eu, Gustavo de Andrade, Secretário do Ceps, lavrei a 
presente ata, que após lida e achada conforme vai pelo Senhor Presidente, pelos conselheiros 
presentes e por mim, devidamente assinada. Em Aracaju, 30 de junho de 2020. 

 
 

GEORGE DA TRINDADE GOIS 

Presidente do Conselho  

 

Conselheiro MARCO ANTÔNIO QUEIROZ 

 

Conselheiro JOSÉ ROBERTO DE LIMA ANDRADE 

 

Conselheira GILDA BOA MORTE CAFÉ 

 

Conselheiro SÍLVIO ALVES DOS SANTOS  

 

Conselheiro IGOR LEONARDO MORAES ALBUQUERQUE  

 

Conselheiro PEDRO VIEIRA SANTOS 

 

Conselheira Suplente PATRÍCIA VERÔNICA NUNES CARVALHO SOBRAL DE SOUZA 

 

Conselheiro MICHELANGELO CARVALHO NABUCO D’ÁVILA 

 

GUSTAVO DE ANDRADE 

Secretário do Conselho 



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SEAD
Pág. 1 / 6

Ata  da  Centésima  Sexagésima  Terceira 

Reunião  do  Conselho  Estadual  de 

Previdência Social – Ceps, realizada em 9 

de julho de 2020, na forma como abaixo 

se declara.

Aos nove dias do mês de julho de dois mil e vinte, às nove horas, em plataforma 

virtual mediante videoconferência, reuniu-se, em Reunião Ordinária, o Conselho Estadual de 

Previdência Social – Ceps, criado pela Lei Complementar nº. 113, de 1º de novembro de 2005, 

de acordo com o artigo 99,  para tratar  da seguinte  Ordem do Dia:  Aberta  a  reunião pelo 

Presidente do Conselho e Secretário de Estado da Administração - Sead, foram saudados os 

conselheiros presentes em ambiente virtual. Indagados sobre a existência de alguma alteração 

à ata da 162ª Reunião, não houve apontamentos e a ata foi aprovada por unanimidade dos 

conselheiros,  todos  eles  presentes.  Na  sequência,  foi  abordado  o  item  3  da  pauta  – 

Apresentação  do  impacto  da  reforma  da  previdência  sobre  os  militares.  Sobre  o  tema,  o 

Conselheiro José Roberto de Lima Andrade destacou inicialmente a particularidade que rege 

os militares, decorrente da aprovação de legislação federal. Comentou que atualmente, para se 

ajustar  às  mudanças  empreendidas,  o  Poder  Executivo  Estadual  editou  decreto  para 

normatizar  a  continuidade do processamento  da  folha de inativos e  pensionistas.  Todavia, 

reconheceu a urgência de aprovação de legislação específica, via Assembleia Legislativa, de 

modo a ajustar o sistema de proteção social dos militares. Na sequência apresentou um quadro 

comparativo de março a maio de 2020,  caracterizando a situação de receitas,  despesas e 

déficit apurado antes e após o processamento da nova legislação. Destacou que não houve 

perda de arrecadação, sendo que o déficit previdenciário mensal persiste para os militares e 

que  atualmente  gira  em  torno  de  R$  29.000.000,00  (vinte  e  nove  milhões  de  reais).  O 

Conselheiro Pedro Vieira Santos arguiu sobre a alíquota aplicável de 9,5% para os militares, ao 

tempo em que o Conselheiro José Roberto de Lima Andrade ressaltou que a alíquota passará 
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a 10,5% para 2021, contribuindo para uma ligeira redução do déficit. A Conselheira Gilda Boa 

Morte Café citou que a partir  de 2025 os entes poderão alterar a alíquota, nos termos da 

legislação aprovada. O Conselheiro José Roberto de Lima Andrade enfatizou não compreender 

o afã dos órgãos militares em gerir suas próprias aposentadorias, pois é uma despesa com 

tendência  de  crescimento  sem que haja  uma arrecadação própria  destinada aos militares. 

Prosseguiu mencionando que há uma movimentação para se criar uma estrutura própria para a 

gestão  do  regime  de  previdência,  muito  embora  se  discuta  se  é  ou  não  previdência.  O 

Conselheiro Igor Leonardo Moraes Albuquerque comentou que em tese deveria se tratar de 

previdência, mas não seria um Regime Próprio de Previdência, seja qual for o nome a ser 

adotado. A Conselheira Gilda Boa Morte Café destacou se tratar de um sistema à parte. O 

Conselheiro Marco Antônio Queiroz registrou a competência do Sergipeprevidência para gerir 

qualquer regime previdenciário ou de proteção que venha a ser criado. Citou a importância de 

se manter o diálogo com os militares, de modo a que eles participem da discussão sobre o 

tema e se conscientizem de que a segregação do Sergipeprevidência pode não ser o caminho 

mais adequado.  Mencionou que até ulterior  legislação,  o  Decreto Estadual  n.º  40.574 é  o 

diploma que rege o assunto. O Conselheiro Michelangelo Carvalho Nabuco D’Avila endossou a 

necessidade de incorporar os militares na discussão, inclusive no âmbito do próprio Conselho, 

de forma a que haja uma boa compreensão acerca do papel  e das atribuições relativas à 

gestão  do  Regime  Próprio  de  Previdência  Social  -  RPPS.  O  Conselheiro  Marco  Antônio 

Queiroz  citou  ser  uma  ótima  ideia,  sendo  acompanhado  pelos  conselheiros  Pedro  Vieira 

Santos e Gilda Boa Morte Café, que complementou haver um ponto de vista inclusive das 

discussões no âmbito da categoria em outras unidades da federação. O Igor Leonardo Moraes 

Albuquerque relembrou que essa é uma discussão já ocorrida em outros momentos, sendo que 

diante das várias entidades representativas dos militares, faz-se necessário regulamentar o 

processo  de  escolha  do  respectivo  conselheiro,  registrando,  ainda,  não  se  tratar  de 

competência  do  Conselho.  Citou  como  exemplo  as  entidades  assistenciais  que  possuem 

assento  em  conselhos  estaduais  como  uma  possível  referência  para  se  regulamentar  tal 

participação. O Conselheiro Michelangelo Carvalho Nabuco D’Avila pontuou que uma proposta 
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de aproximação com os militares para integrar o Conselho de Previdência poderia gerar um 

sentimento de confiança, sendo que num primeiro momento poderia haver, ao seu ver, uma 

indicação de membro da corporação pelo próprio Governador do Estado. O Conselheiro Marco 

Antônio Queiroz comentou que antes mesmo de uma eventual  vaga do Conselho,  poderia 

haver um contato e discussão preliminar sobre o assunto. O Conselheiro Igor Leonardo Moraes 

Albuquerque ponderou que entende o assunto como um contexto a ser avaliado pelo Chefe do 

Executivo Estadual, pois envolve múltiplas representatividades de associações e discussões 

internas muitas vezes adstritas à corporação, ainda mais em um contexto de pandemia. O 

Conselheiro Sílvio Alves dos Santos sintetizou ser um dilema entre o ideal e o possível, face ao 

cenário atual, sendo que o Presidente do Conselho complementou haver ainda a proximidade 

de eleições, potencializando a sensibilidade do tema. A Conselheira Patrícia Verônica Nunes 

Carvalho Sobral de Souza destacou que o momento é de cautela, sendo que o Conselheiro 

Michelangelo Carvalho Nabuco D’Avila frisou que o Chefe do Executivo Estadual seguramente 

tem a sensibilidade de avaliar o melhor momento para se avançar no assunto. Em seguida, 

passou-se ao item 4 da pauta -  Relatório de evolução PrevNordeste e papel  dos comitês. 

Sobre o tema, o Conselheiro José Roberto de Lima Andrade realizou uma apresentação sobre 

o  acompanhamento  do  mês  de  maio  do  PrevNordeste  Sergipe,  retratando  patrimônio 

acumulado,  arrecadação  mensal,  participantes,  cotas  e  rentabilidade.  Sobre  o  papel  dos 

comitês, o Conselheiro prosseguiu, destacando a existência do comitê de investimentos da 

PrevNordeste,  do  qual  participam  ele  e  o  Diretor  Administrativo  do  Sergipeprevidência;  o 

comitê consultivo, alusivo aos entes membros, do qual participa o conselheiro Marco Antônio 

Queiroz;  e,  ainda,  o  comitê  de assessoramento técnico,  do qual  participam Marco Antônio 

Queiroz, Michelangelo Carvalho Nabuco D’Avila e Pedro Vieira Santos, como representantes 

do Patrocinador, e Carla Carolina Oliveira da Silva, Gustavo de Andrade e Patrícia Verônica 

Nunes  Carvalho  Sobral  de  Souza,  como  representantes  dos  participantes  e  assistidos. 

Especialmente sobre o comitê de assessoramento técnico, destacou que o seu papel é o de 

discutir, propor e acompanhar exclusivamente o plano de benefícios do respectivo ente. Não há 

uma prestação de contas a ele atribuída, nem resultados exigidos, tendo em vista que seu 
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papel não apresenta cunho deliberativo. Citou que a área da previdência possui uma legislação 

bastante rigorosa, apresentado entes reguladores como o Banco Central do Brasil – Bacen, 

Comissão de Valores Mobiliários – CVM e a própria Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar – Previc.  A Conselheira Patrícia Verônica Nunes Carvalho Sobral  de Souza 

destacou ser importante, como membro do comitê de assessoramento técnico, de ter acesso 

às informações do plano de benefícios, de forma ao bom acompanhamento das atividades. O 

Conselheiro José Roberto de Lima Andrade explicou que sempre que necessário poderá se 

encarregar de enviar as informações para auxiliar no monitoramento pelo comitê. Também se 

comprometeu a enviar o relatório intitulado Sergipeprevidência em números, no qual há um 

bom resumo da atuação do Sergipeprevidência no tocante ao RPPS. Comentou que cada um 

dos 19 atuais  participantes da previdência  complementar PrevNordeste Sergipe recebe um 

extrato  mensal  para  acompanhamento.  Citou  que hoje  só  há  a  aplicação  de  recursos em 

bancos públicos e no segmento de renda fixa. Arguiu aos conselheiros também membros do 

comitê de assessoramento técnico se o formato de apresentação circulado atendia ao que se 

pretende para fins de acompanhamento. O Conselheiro Michelangelo Carvalho Nabuco D’Avila 

comentou por enquanto estar satisfeito com as informações apresentadas, destacando que 

muitas delas já estão disponíveis inclusive no sítio eletrônico da PrevNordeste. O Conselheiro 

José  Roberto  de  Lima  Andrade  mencionou  que  pode  demandar,  sempre  que  necessário, 

informações mais detalhadas, se assim for o desejo dos membros do comitê. Citou que está 

bem encaminhada a possibilidade de adesão da Companhia de Saneamento de Sergipe – 

Deso ao PrevNordeste, o que abriria uma interessante perspectiva em termos de participantes. 

Sobre o item 5 da pauta - Déficit previdenciário dos Poderes, o Conselheiro José Roberto de 

Lima Andrade se comprometeu a circular aos demais o quadro resumo com a composição de 

receitas, despesas e eventual déficit.  O que ocorrer: No item o que ocorrer, o Conselheiro 

Michelangelo  Carvalho  Nabuco  D’Avila  solicitou  que  fosse  apreciada  pelos  conselheiros  a 

aprovação de uma moção elogiosa ao Procurador do Estado Marcus Cotrim de Carvalho Melo, 

por conta de sua atuação no Ceps entre fevereiro de 2019 a janeiro de 2020. A propositura foi 

aprovada  por  unanimidade  dos  conselheiros,  sendo  incumbida  à  secretaria  do  Conselho 
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elaborar  tal  documento  para  posterior  assinatura  do  Presidente.  Reunião  Ordinária: 
Consoante deliberações da Presidência, ficam todos os senhores conselheiros devidamente 

convocados para a próxima Reunião Ordinária, a ser realizada em plataforma virtual mediante 

videoconferência,  no  dia  31  de  agosto,  às  11:00  horas.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  o 

Presidente  do  Conselho  deu  por  encerrada  a  Reunião  e,  para  constar,  eu,  Gustavo  de 

Andrade, Secretário do Ceps, lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme vai pelo 

Senhor  Presidente,  pelos  conselheiros  presentes  e  por  mim,  devidamente  assinada.  Em 

Aracaju, 9 de julho de 2020.

GEORGE DA TRINDADE GOIS
Presidente 

MARCO ANTONIO QUEIROZ
Conselheiro(a)

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Conselheiro(a)
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SILVIO ALVES DOS SANTOS
Conselheiro(a)

GILDA BOA MORTE CAFÉ
Conselheiro(a)

Igor Leonardo  Moraes Albuquerque
Conselheiro(a)

PEDRO VIEIRA SANTOS
Conselheiro(a)

Patricia Veronica Nunes Carvalho Sobral de Souza
Conselheiro(a)

Michelangelo Carvalho Nabuco Davila
Conselheiro(a)

GUSTAVO DE ANDRADE
Secretário(a) 
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Ata da Centésima Sexagésima Quarta 
Reunião  do  Conselho  Estadual  de 
Previdência  Social  –  Ceps,  realizada 
em 31 de agosto de 2020, na forma 
como abaixo se declara.

Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às onze horas, em plataforma 
virtual mediante videoconferência, reuniu-se, em Reunião Ordinária, o Conselho Estadual 
de Previdência Social – Ceps, criado pela Lei Complementar nº. 113, de 1º de novembro de 
2005, de acordo com o artigo 99, para tratar da seguinte Ordem do Dia: Aberta a reunião 
pelo  Presidente  do  Conselho  e  Secretário  de  Estado  da  Administração  -  Sead,  foram 
saudados os conselheiros presentes em ambiente virtual. Indagados sobre a existência de 
alguma alteração à ata da 163ª Reunião, não houve apontamentos e a ata foi aprovada 
por unanimidade dos conselheiros, todos eles presentes. Na sequência, foi abordado o 
item 3 da pauta – Avaliação atuarial do RPPS para 2020. Sobre o tema, o Conselheiro José 
Roberto  de  Lima  Andrade  destacou  inicialmente  que  a  avaliação  atuarial  se  traduz 
resumidamente  como o  montante  de  recursos  a  valor  presente  para  quitar  todos  os 
compromissos dos atuais e futuros participantes do Regime Próprio de Previdência Social 
– RPPS de Sergipe, em relação às aposentadorias e pensões. Explicou que pela primeira 
vez  houve  uma  divisão  da  avaliação  em  dois  blocos,  um  dos  quais  formados  pelos 
militares e o outro pelos servidores civis. Mencionou que o estudo é realizado com uma 
data-base de um período, neste caso o dia 31 de dezembro de 2019. Citou que a próxima 
avaliação atuarial, a ser realizada em 2021, deverá possuir dados bastante atualizados, 
face às informações obtidas no censo de servidores que ainda está em andamento. O 
Conselheiro prosseguiu, enfatizando o perfil dos benefícios pagos ao grupo de militares e 
servidores  civis,  segmentados  por  faixa  de  remuneração,  faixa  etária,  tempo  de 
contribuição e sexo. Em relação à faixa de remuneração, frisou que o maior quantitativo 
de servidores civis encontra-se entre 3 (três) a 5 (cinco) salários mínimos, representando 
35,8% do total, seguido pela faixa de 1 (um) a 3 (três) salários mínimos (29,8%) e de 5 
(cinco) a 10 (dez) salários mínimos (25,6%). Sobre a distribuição por faixa etária, destacou 
que a maioria dos servidores civis ativos possui de 40 a 50 anos (31,9%), seguido pela faixa 
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de 50 a 60 anos (28,7%) e logo após aqueles com idade entre 30 e 40 anos (27,5%). Tendo 
como base a Distribuição por Tempo de Contribuição a outros regimes de Previdência 
Social predominaram as faixas de até 4 anos de contribuição (27,1%) e de 12 a 20 (27%). 
Os servidores civis do sexo masculino representaram a maioria (54,6%), enquanto os do 
sexo feminino totalizaram 45,4%. Em relação à responsabilidade atuarial, apresentou um 
quadro  contendo a  distribuição  dos  servidores  civis  por  tempo  para  aposentadoria  a 
conceder, ou seja, o perfil dos servidores com expectativa de se aposentarem em função 
do  tempo,  classificando-os  conforme  os  anos  restantes  para  completar  o  respectivo 
tempo. Do total, destacam-se as faixas de até 1 ano para se aposentar (21,7%), seguidos 
pela faixa de 5 a 10 anos a serem completos (21,1%) e de 10 a 15 anos (18,6%). Tratando 
agora especificamente dos militares, a faixa de remuneração predominante também foi 
aquela compreendida entre 3 a 5 salários mínimos (56,4%), seguido pela faixa de 5 a 10 
salários mínimos (30,6%) e posteriormente para aqueles com remuneração entre 10 e 20 
salários mínimos (7,1%). Sobre a distribuição por faixa etária, destacou que a maioria dos 
militares ativos possui de 40 a 50 anos (46,1%), seguido pela faixa de 30 a 40 anos (31,5%) 
e de 50 a 60 anos (12,7%). Tendo como base a Distribuição por Tempo de Contribuição a 
outros regimes de Previdência Social, também predominaram as faixas de até 4 anos de 
contribuição (40,1%), seguido pela faixa de 12 a 20 anos de contribuição (24,5%) e de 4 a 8 
anos (20,7%). Os militares do sexo masculino são a grande maioria dos ativos (90,2%), 
enquanto  as  do  sexo  feminino  representaram  9,8%.  Tratando  da  responsabilidade 
atuarial,  apresentou um quadro contendo a distribuição dos militares por tempo para 
aposentadoria a conceder, destacando-se as faixas de 5 a 10 anos a serem completos 
(24,9%), seguidos pelas faixas de até 1 ano para se aposentar (20,1%) e pela faixa de 10 a 
15 anos (13,8%). Sobre a contabilização das reservas matemáticas, ou seja, a provisão de 
recursos a valor presente para honrar todos os benefícios concedidos e a conceder, para 
os integrantes do RPPS, foi detectado um montante necessário em torno de 67,3 bilhões 
de reais para os servidores ativos e 19 bilhões para os militares, a título de insuficiência 
financeira  para  a  cobertura  dos  benefícios  ao  longo  dos  anos  vindouros.  Ao  final, 
enfatizou que pela primeira vez o déficit atuarial apurado para um exercício, no caso o de 
2020 e que representou R$ 86.758.870.487,58, foi praticamente igual ao déficit atuarial do 
ano anterior (2019), que representou R$ 86.743.712.376,15, interrompendo, assim, uma 
tendência de crescimento que sempre se observou. Para ilustrar o fato, destacou que em 
2018  o  déficit  atuarial  apurado  foi  de  R$  72.284.929.941,71,  ou  seja,  um  crescimento 
superior a 14 bilhões de reais de um ano para o outro. Destacou que o resultado é fruto 
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de amplo debate e aprovação da legislação da reforma previdenciária que contribuiu para 
estancar o déficit, destacando que tem a expectativa de num futuro próximo haver um 
decréscimo dos  déficits  atuariais  nominalmente.  Citou  a  importância  de  se  debater  a 
questão dos militares e seu sistema de proteção social, mencionando a formação de uma 
equipe multidisciplinar para estudar o assunto. Destacou a existência até o momento de 2 
(dois) consensos básicos da equipe: a importância de constituição de um fundo específico 
para os militares e a gestão dos benefícios continuar a cargo do Sergipeprevidência, de 
forma  inclusive  a  não  gerar  mais  custos  operacionais.  O  Conselheiro  Marco  Antônio 
Queiroz salientou que o resultado apurado para o déficit atuarial apresentou um bom 
indicativo, todavia reforçou a inexistência de poupança do modelo atual. O Conselheiro 
José  Roberto  de  Lima  Andrade  argumentou  ter  uma  postura  realista,  sobretudo  em 
relação  às  soluções  possíveis,  enfatizando  recente  estudo  do  Banco  Mundial  sobre  a 
previdência nos estados, no qual, dentre as conclusões, cita a importância da implantação 
de receitas extraordinárias para a monetização dos regimes. Comentou que faria circular 
esse material aos conselheiros. O Presidente do Conselho arguiu sobre a contribuição do 
censo dos servidores sobre o resultado do déficit atuarial elaborado, ao tempo em que o 
Conselheiro  José  Roberto  de  Lima  Andrade  esclareceu  que  contribui  para  o 
aperfeiçoamento da base cadastral e aufere maior fidedignidade na arrecadação do RPPS. 
Citou que algumas pensões já vêm sendo objeto de revisão e que a base de servidores 
recenseda atualmente deve estar em torno de 90% do total. O Conselheiro Michelangelo 
Carvalho Nabuco D’Avila destacou que os números referendam a importância da reforma 
e  revelam  a  situação  dos  militares.  Ressaltou  que  entende  haver  uma  tendência  de 
redução do ingresso de novos servidores em função dos avanços tecnológicos, hipótese 
esta, que se confirmada, afetaria o quantitativo total de servidores contribuindo para o 
regime. O Presidente do Conselho exemplificou que mesmo com a decretação de pontos 
facultativos às sextas-feiras e com parte da jornada de trabalho em regime de home office 
face  à  pandemia,  não se verificou prejuízo  à  produção do órgão no qual  é  dirigente. 
Entende que este é um importante legado e que impactará a forma como enxergamos a 
prestação  do  serviço  público.  Em  seguida  se  passou  ao  item  4  da  pauta  –  Déficit 
previdenciário dos poderes. Sobre o tema, o Conselheiro José Roberto de Lima Andrade 
apresentou  os  números  dos  respectivos  entes,  enfatizando  que  somente  Assembleia 
Legislativa do Estado de Sergipe - Alese e Tribunal de Contas do Estado - TCE atualmente 
estão  deficitários.  Esclareceu  que  embora  não  seja  especificamente  um  Poder,  a 
Defensoria  Pública  também  é  tratada  separadamente,  passando  no  mês  atual  a  ser 
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deficitária.  Pontuou  que  Tribunal  de  Justiça  e  Ministério  Público  atualmente  estão 
superavitários. Circulou o material aos conselheiros, esclarecendo que nos termos em que 
fora acordado, 30% do total desse déficit atualmente é suportado pelos poderes e órgãos 
constituídos. O que ocorrer: No item o que ocorrer, o Conselheiro Marco Antônio Queiroz 
registrou  a  felicidade do retorno às  atividades  laborais  do Conselheiro  do TCE Carlos 
Alberto Sobral, cônjuge da Conselheira do Ceps Patrícia Verônica Nunes Carvalho Sobral 
de  Souza.  O  Conselheiro  Igor  Leonardo  Moraes  Albuquerque  destacou  a  espetacular 
recuperação e a classificou como verdadeiramente um milagre. A Conselheira agradeceu 
às manifestações de todos no processo de recuperação e também pela qualidade de vida 
preservada. O Conselheiro Igor Leonardo Moraes Albuquerque lembrou que na próxima 
quinta-feira há a previsão de votação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, 
mencionando que o percentual dos poderes em arcar com o déficit fica consignado em tal 
diploma legal. O Conselheiro também arguiu sobre o processo de assinatura virtual de 
documentos do conselho, sendo que a Secretaria respondeu que estaria enviando um 
tutorial  com  os  procedimentos  necessários  aos  conselheiros.  Reunião  Ordinária: 
Consoante  deliberações  da  Presidência,  ficam  todos  os  senhores  conselheiros 
devidamente  convocados  para  a  próxima  Reunião  Ordinária,  a  ser  realizada  em 
plataforma virtual  mediante videoconferência,  no dia 16 de setembro,  às 11:00 horas. 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho deu por encerrada a Reunião e, 
para constar, eu, Gustavo de Andrade, Secretário do Ceps, lavrei a presente ata, que após 
lida e achada conforme vai pelo Senhor Presidente, pelos conselheiros presentes e por 
mim, devidamente assinada. Em Aracaju, 31 de agosto de 2020.

GEORGE DA TRINDADE GOIS
Presidente 
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Ata  da  Centésima  Sexagésima  Quinta 
Reunião  do  Conselho  Estadual  de 
Previdência Social – Ceps, realizada em 
16  de  setembro  de  2020,  na  forma 
como abaixo se declara.

Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às onze horas, em plataforma 
virtual mediante videoconferência, reuniu-se, em Reunião Ordinária, o Conselho Estadual de Previdência 
Social – Ceps, criado pela Lei Complementar nº. 113, de 1º de novembro de 2005, de acordo com o 
artigo 99,  para  tratar  da  seguinte  Ordem do Dia:  Aberta a  reunião pelo Presidente  do  Conselho e 
Secretário de Estado da Administração - Sead, foram saudados os conselheiros presentes em ambiente 
virtual.  Indagados  sobre  a  existência  de  alguma  alteração  à  ata  da  164ª  Reunião,  não  houve 
apontamentos  e  a  ata  foi  aprovada  por  unanimidade  dos  conselheiros,  todos  eles  presentes.  Na 
sequência, foi abordado o item 3 da pauta – Propostas de alteração na lei complementar estadual 113 e 
na lei estadual 5.852. Sobre o assunto, o Conselheiro José Roberto de Lima Andrade destacou que são 
adequações necessárias às legislações, sendo a da lei complementar de impacto sobre o Regime Geral 
de  Previdência  Social  –  RPPS  e  a  da  lei  estadual  mais  relacionada ao  funcionamento da  autarquia 
Sergipeprevidência. Citou que as alterações ampliam o rigor da gestão do regime, ao tempo em que 
também  avança  em  aspectos  gerenciais  para  melhoria  da  atual  certificação  no  Pró  Gestão  do 
Sergipeprevidência. Mencionou que a minuta de ambas alterações será circulada para apreciação dos 
conselheiros. Em síntese, sobre as alterações a serem processadas na lei complementar estadual n.º 
113,  frisou:  a  uniformização da  nomenclatura,  com a  expressão  aposentadoria  por  invalidez  sendo 
substituída  por  incapacidade  permanente;  a  revogação  dos  artigos  relacionados  ao  pagamento  de 
salário-família (artigos 38 a 45) e auxílio reclusão (artigos 59 a 61);  em consonância com a Emenda 
Constitucional  50/2019,  restringe a aposentadoria especial  aos policiais  civis,  aos guardas e agentes 
prisionais, agentes socioeducativos, professores e servidores expostos a agentes de risco; a revogação 
das regras de transição da Emenda Constitucional n.º 41 (artigos 111 a 114); a inclusão da Defensoria 
Pública (artigo 120); a adequação da taxa de administração (artigo 96) à portaria 19.451, de agosto de 
2020; a alteração do artigo 2º, que passa a vincular a interpretação da legislação local  às  emendas 
estadual e federal. Por sua vez, em relação às alterações propostas para a lei estadual n.º 5.852, tratou 
de destacar: o acréscimo do Conselho Fiscal, do Comitê de Investimentos dos Recursos Previdenciários, 
da Ouvidoria Geral e das assessorias especiais de Controle Interno e de Proteção Social dos Militares na 
estrutura da Autarquia; a composição do Conselho Fiscal (9 membros), dos quais 1 do Poder Executivo, 
1  do  Sergipeprevidência,  Legislativo,  Judiciário,  Tribunal  de  Contas,  Ministério  Público  e  Defensoria 
Pública, além de 2 representantes de entidades sindicais civis e militares, todos com exigência de nível 
superior e mandato de 2 anos, podendo ser reconduzido por igual período; exigência também de nível 
superior e mandato de 2 anos para a composição do Conselho Deliberativo do Sergipeprevidência; para 
compor  o  Comitê  de  Investimentos  dos  Recursos  Previdenciários  estabelece  como  3  o  número de 
participantes, todos eles devendo possuir vínculo com o RPPS, nível superior, certificação CPA-10 para 
membros e CPA-20 para o presidente. Ressaltou que tais alterações não gerariam aumento nas atuais 
despesas.  Pontuou  também que  em relação à  gestão  do sistema de  proteção  social  dos  militares, 
mesmo não possuindo natureza de Regime Próprio de Previdência Social, a intenção é a de criar uma 
assessoria própria para a gestão dos recursos. Por sua vez, para o Conselho Deliberativo da autarquia, 
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citou que ainda não propôs a exigência de certificação para a sua composição, pois aguarda legislação 
federal sobre o tema. O Conselheiro Marco Antônio Queiroz, em relação à lei complementar n.º 113, 
questionou sobre quem estaria fora e quem faria jus à aposentadoria especial, bem como quais seriam 
os critérios para se caracterizar a exposição ao risco. Também arguiu, agora em relação às medidas 
propostas de alteração da lei estadual n.º 5.852, sobre como seria essa absorção de novas funções, 
notadamente a criação de ouvidoria, conselho fiscal e assessoria especial do regime de proteção social, 
sem que isso implicasse em despesas adicionais.  O Conselheiro Igor Leonardo Moraes Albuquerque 
mencionou que há a possibilidade de transformação de cargos em comissão para o atendimento das 
demandas de alteração legislativa. Sugeriu que, levada adiante a criação de uma área para cuidar do 
sistema  de  proteção  dos  militares,  que  fosse  uma  diretoria,  subordinada  diretamente  ao  Diretor-
Presidente,  ao invés  de uma assessoria,  para uma melhor conformação legislativa.  Nesse ponto foi 
apoiado pelo Conselheiro Michelangelo Carvalho Nabuco D’Avila. Questionou ainda sobre como ficariam 
as  atribuições  do  Conselho  nessa  nova  proposta,  sendo  complementado  pela  Conselheira  Patrícia 
Verônica  Nunes  Carvalho  Sobral  de  Souza  que  arguiu  sobre  a  duração  dos  mandatos  no  conselho 
deliberativo  da  autarquia.  O  Conselheiro  José  Roberto  de Lima Andrade  explicou  que  o  Comitê  de 
Investimentos já existe, o que altera somente seria a exigência de certificação específica. Em relação ao 
mandato, mencionou que se trata de uma exigência para melhoria da avaliação do Sergipeprevidência 
em  relação  ao  Pró  Gestão,  do  qual  o  Sergipeprevidência  participa,  aperfeiçoando  aspectos  de 
transparência e governança. Esclareceu não se tratar de exigência legal, mas que não vê prejuízo em 
avançar  nessa  sistemática.  Explicitou  que  a  nova  estrutura  não  se  confunde  com  o  Ceps,  que 
permanecerá intacto com as suas atribuições atuais definidas e que a eventual necessidade de cargos 
será objeto de discussão com a Secretaria  Geral  de  Governo.  O Conselheiro Igor  Leonardo Moraes 
Albuquerque ressaltou que fosse verificada a possibilidade de disponibilizar cargos para a Administração 
Indireta, caso da autarquia, pois se recordava de haver uma vedação legal nesse sentido. De igual modo, 
solicitou que fosse verificada a possibilidade de existência de conselhos fiscais nas autarquias no âmbito 
do Poder  Executivo Estadual.  O Conselheiro José  Roberto de Lima Andrade salientou que esse é o 
momento do debate e frisou a importância da participação dos servidores em instâncias deliberativas, 
inclusive para atingir padrões mais elevados de certificação e governança. O Conselheiro Marco Antônio 
Queiroz  citou  que  ainda  visualiza  o  tema  da  aposentadoria  especial  como  estando  em  aberto, 
especialmente  quanto  à  exposição  aos  agentes  de  risco.  Demonstrou  preocupação  com  novas 
estruturas de conselhos e comitês, de modo a que não sejam gerados gastos e se passe uma mensagem 
em desarmonia com boas práticas de gestão. O Conselheiro José Roberto de Lima Andrade enfatizou 
que o Sergipeprevidência participou ativamente na melhoria gerencial, realizou o ajuste fiscal, a agenda 
de  reformas  e  a  fusão  dos  fundos,  destacando  que  a  autarquia  deve  ser  uma das  estruturas  que 
apresentam  o  menor  custo  face  às  responsabilidades  que  possui.  Citou  que  é  uma  tendência  de 
apresentar tais condicionantes em termos de estrutura, inclusive para a eventual liberação de recursos 
em operações de crédito. Destacou que certamente sairá menos oneroso o sistema de proteção social 
dentro do próprio Sergipeprevidência do que em uma estrutura própria ainda a ser constituída pela 
Polícia Militar do Estado de Sergipe. O Conselheiro Marco Antônio Queiroz reforçou não se tratar de 
uma discussão sobre a qualidade da gestão do RPPS, mas vê com cautela as alterações em lei para a 
criação de conselhos e comitês. O Conselheiro Michelangelo Carvalho Nabuco D’Avila mencionou ser 
importante  verificar  a  redação  das  minutas  a  serem  encaminhadas,  de  modo  a  que  não  sejam 
esvaziadas nem confundidas as atribuições do Ceps face a uma eventual criação de conselho fiscal, mas 
destacou a relevância das adequações legislativas. O Conselheiro Igor Leonardo Moraes Albuquerque 
citou  que  no  regimento  interno,  aquilo  que  diz  respeito  ao  Sergipeprevidência  poderia  vir  para 
apreciação do Conselho.  E  que,  a  rigor,  o  conselho fiscal  a  ser  criado deve cuidar  dos  recursos  da 
autarquia, especialmente a aplicação da taxa de administração e o custeio da entidade. O Conselheiro 
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José Roberto de Lima Andrade enfatizou que nesse caso passaria a incluir na pauta do Ceps a aprovação 
de  balancetes  do  Fundo  Financeiro  Previdenciário  de  Sergipe  -  Finanprev  para  conferir  maior 
transparência. O Conselheiro Michelangelo Carvalho Nabuco D’Avila citou que tal atribuição engrandece 
o Conselho, sendo que o órgão colegiado já prevê a representação dos Poderes e Órgãos Constituídos. O 
Conselheiro Igor Leonardo Moraes Albuquerque frisou que os atos de gestão e recursos da autarquia 
devem ser apreciados no âmbito interno e não no Ceps. O Conselheiro José Roberto de Lima Andrade 
comentou que uma boa parte da redação visa a atender, e às vezes transcrever, trechos da legislação 
infralegal presente no Governo Federal. Em seguida se passou ao item 4 da pauta - Déficit previdenciário 
dos Poderes. Sobre o tema, o Conselheiro José Roberto de Lima Andrade se comprometeu a circular as 
informações  aos  demais  conselheiros  no  dia  seguinte.  O  que  ocorrer: no  item  o  que  ocorrer,  o 
Conselheiro Igor Leonardo Moraes Albuquerque citou a recente aprovação pela Assembleia Legislativa 
do  Estado  de  Sergipe  –  Alese  da  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  –  LDO,  na  qual  consta  a 
responsabilidade  dos  Poderes  em  assumir  40%  do  respectivo  déficit  previdenciário.  A  Conselheira 
Patrícia Verônica Nunes Carvalho Sobral de Souza aproveitou a reunião para se despedir dos demais 
membros do colegiado, tendo em vista o término de seu mandato como representante do Tribunal de 
Contas do Estado de Sergipe. Agradeceu individualmente a cada conselheiro, agradecendo pelo período 
em que esteve à frente da função. O Presidente do Conselho registrou que era uma honra tê-la como 
membro do Ceps ao longo desse período. O Conselheiro Marco Antônio Queiroz destacou a importância 
de sua qualidade como membro para engrandecer o debate, pois traz um contraponto da visão da 
servidora do gênero feminino sobre o RPPS. O Conselheiro Michelangelo Carvalho Nabuco D’Avila frisou 
a  competência  da  conselheira  e  a  felicidade  pelo  convívio  durante  o  período.  Propôs  uma moção 
elogiosa pelo trabalho desenvolvido, sendo o pleito acolhido por unanimidade. A Conselheira Gilda Boa 
Morte Café lamentou o pouco tempo de convívio com a conselheira, mas registrou seu agradecimento 
pelo  contato  e  pelas  contribuições.  O  Conselheiro  José  Roberto  de  Lima  Andrade  se  pronunciou, 
registrando o apoio e equilíbrio da conselheira em diferentes projetos, lutando para que o trabalho do 
Ceps siga adiante. Mencionou que ela contribuiu muito em várias demandas e que a tem como uma 
amiga que ganhou ao longo do tempo em que exerceu seu mandato.  Agradeceu por tudo que fez, 
mencionando aguardar um(a) substituto(a) à altura do trabalho desenvolvido. O Presidente do Conselho 
complementou a fala, ao novamente agradecer a conselheira por sua gentileza, carinho e atenção nas 
demandas que foram entabuladas,  bem como pela postura e  correção na condução dos  trabalhos. 
Reunião  Ordinária: Consoante  deliberações  da  Presidência,  ficam  todos  os  senhores  conselheiros 
devidamente  convocados  para  a  próxima  Reunião  Ordinária,  a  ser  realizada  em  plataforma virtual 
mediante  videoconferência,  no  dia  21  de  outubro,  às  11:00  horas.  Nada  mais  havendo a  tratar,  o 
Presidente  do  Conselho  deu  por  encerrada  a  Reunião  e,  para  constar,  eu,  Gustavo  de  Andrade, 
Secretário do Ceps, lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme vai pelo Senhor Presidente, 
pelos conselheiros presentes e por mim, devidamente assinada. Em Aracaju, 16 de setembro de 2020. 

GEORGE DA TRINDADE GOIS
Presidente 
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ATA

Ata da Centésima Sexagésima Sexta Reunião 
do Conselho Estadual de Previdência Social – 

Ceps, realizada em 21 de outubro de 2020, 
na forma como abaixo se declara.

Aos  vinte e um dias  do mês de outubro de dois  mil  e  vinte,  às  onze horas,  em plataforma virtual 
mediante videoconferência, reuniu-se, em Reunião Ordinária, o Conselho Estadual de Previdência Social 
– Ceps, criado pela Lei Complementar nº. 113, de 1º de novembro de 2005, de acordo com o artigo 99, 
para tratar da seguinte Ordem do Dia: Aberta a reunião pelo Presidente do Conselho e Secretário de 
Estado da Administração - Sead, foram saudados os conselheiros presentes em ambiente virtual e foi 
dada posse ao novo integrante do colegiado como representante do Tribunal de Contas, senhor José 
Livino Santos Alves, em substituição a então Conselheira Patrícia Verônica Nunes Carvalho Sobral de 
Souza. O Presidente do Conselho tratou de desejar um excelente trabalho ao novo membro. Por seu 
turno, o Conselheiro recém empossado agradeceu à acolhida pela Secretaria do Conselho e destacou 
que espera aprender com todos e contribuir para o debate. Em seguida, indagados sobre a existência de 
alguma  alteração  à  ata  da  165ª  Reunião,  não  houve  apontamentos  e  a  ata  foi  aprovada  por 
unanimidade dos conselheiros, todos eles presentes. Na sequência, foi abordado o item 3 da pauta – 
Aprovação do balancete do mês de agosto de 2020. Sobre o tema, o Conselheiro José Roberto de Lima 
Andrade destacou inicialmente que seria apreciado o mês de agosto e que dividiria sua apresentação 
sob duas perspectivas: balancete do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, representado pelas 
contas do Fundo Financeiro Previdenciário de Sergipe – Finanprev; balancete da Unidade Gestora do 
RPPS,  no  caso  a  autarquia  Sergipeprevidência.  No  primeiro  caso,  foram  demonstradas  as  receitas 
orçamentárias do Finanprev para o mês de agosto, que atingiram R$ 85.724.473,73 e o acumulado do 
ano  em  R$  582.598.202,00.  Por  sua  vez,  as  despesas  orçamentárias  no  mês  importaram  em  R$ 
196.488.934,73  e  em R$ 1.530.068.566,83 no acumulado do ano.  Diante  desse  cenário  em que as 
despesas  orçamentárias  superam as  receitas,  evidenciou-se  um déficit  orçamentário  no mês  de  R$ 
110.764.461,00 e de R$ 947.470.364,83 no acumulado do ano. Para cobrir tal déficit, mensalmente são 
realizados  aportes  financeiros  ao  Finanprev.  Em  relação  às  demonstrações  contábeis  do 
Sergipeprevidência, as receitas orçamentárias do mês de agosto foram da ordem de R$ 375.769,75 e de 
R$ 4.450.924,97 no acumulado do ano. As despesas orçamentárias representaram R$ 821.194,70 ao 
passo  que  o  acumulado  do  ano  alcançou  R$  4.388.770,57.  Diante  do  resultado  apresentado,  no 
acumulado  do  ano  a  autarquia  registrou  superávit  orçamentário  de  R$  62.154,40.  Ao  final  da 
apresentação, o Conselheiro José Roberto de Lima Andrade destacou que a folha bruta dos aposentados 
e pensionistas gira mensalmente em torno de R$ 182.000.000,00, mas atualmente está em torno de R$ 
200.000.000,00  face  ao  pagamento  mensal  das  parcelas  do  13º  salário  para  os  aposentados  e 
pensionistas, não se tratando, assim, de aumento das despesas da folha. O Conselheiro Marco Antônio 
Queiroz arguiu se na folha de agosto estaria contemplado o pagamento do 13º, sendo respondido pelo 
Conselheiro José Roberto de Lima Andrade que estavam computados para aqueles beneficiários que 
recebem até R$ 6.000,00 mensais. Mencionou também que somente uma pequena parcela da taxa de 
administração legalmente autorizada estava sendo destinada ao custeio do Sergipeprevidência, pois a 
receita obtida com as consignações em folha, atualmente em torno de R$ 270.000,00 mensais, auxilia 
bastante nas despesas de manutenção da autarquia. O Conselheiro Marco Antônio Queiroz arguiu sobre 
o valor mensal da folha de pagamento do Sergipeprevidência, sendo informado pelo Conselheiro José 
Roberto  de Lima Andrade que é  da  ordem de  R$  155.000,00  mensais  para  um contingente  de  65 
servidores. O Conselheiro Marco Antônio Queiroz questionou se o Finanprev realiza arrecadação, sendo 
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respondido pelo Conselheiro José Roberto de Lima Andrade que não só arrecada, como paga e possui 
contabilidade própria. O Conselheiro Marco Antônio Queiroz indagou sobre qual seria a receita que o 
RPPS inclui,  sendo observado pelo Conselheiro José Roberto de Lima Andrade que tanto as receitas 
intraorçamentárias quanto as patrimoniais estão contempladas. Destacou ainda que não há aporte na 
unidade gestora do RPPS, que é o Sergipeprevidência, mas sim no Finanprev. Ao final, a regularidade do 
balancete de agosto foi aprovada por unanimidade dos conselheiros. O Conselheiro Pedro Vieira Santos 
ressaltou o fato de o Sergipeprevidência não utilizar toda a capacidade de taxa legalmente aprovada, o 
que demonstra que a gestão tem como um dos pilares o controle de custos operacionais. Arguiu sobre 
como teria ficado o déficit mensal após o processamento da reforma previdenciária. Em resposta, o 
Conselheiro José Roberto de Lima Andrade sugeriu como pauta para a próxima reunião do Conselho a 
demonstração do acumulado do ano,  enfocando o  crescimento  da  arrecadação após  a  reforma da 
previdência, bem como o significativo impacto da Covid-19 no aumento da concessão de pensões ao 
longo da pandemia. Em seguida, foi abordado o item 4 da pauta - Retomada do censo presencial de 
inativos e pensionistas. Sobre o assunto, o Conselheiro José Roberto de Lima Andrade destacou que 
cerca de 90% do público-alvo do censo já teria realizado a atividade, ao tempo em que citou que já 
foram enviados às áreas de recursos humanos dos demais Poderes e Órgãos Constituídos relações dos 
servidores  e  beneficiários  que  ainda  se  encontram  pendentes  de  realização.  Destacou  também  a 
evolução dos atendimentos realizados no 3º trimestre de 2020 pelo Sergipeprevidência, que somaram 
9.330 atendimentos de julho a setembro de 2020, sendo a central telefônica (3.919 atendimentos) o 
canal mais utilizado, seguido pelo aplicativo whatsapp (1.958), totem da recepção (1.957), email (1.165) 
e  atendimento  presencial  com  agendamento  (331).  Foram  apresentadas  também  as  principais 
demandas desses atendimentos, para cada um dos canais disponibilizados. Na sequência, sobre o item 5 
da  pauta  -  Déficit  previdenciário  dos  poderes,  o  Conselheiro  José  Roberto  de  Lima  Andrade  se 
comprometeu a circular as informações aos demais conselheiros no dia seguinte.  O que ocorrer: no 
item  o  que  ocorrer,  o  Conselheiro  Marco  Antônio  Queiroz  solicitou  que  fosse  enviada  cópia  da 
apresentação da avaliação atuarial realizada anteriormente para os conselheiros, incumbida a Secretaria 
do Conselho de realizá-la. O Conselheiro Michelangelo Carvalho Nabuco D’Avila fez o uso da palavra 
para cientificar que no próximo dia 16 de novembro estaria se encerrando seu mandato, sendo que 
muito  provavelmente  não  continuaria  como  representante  do  Ministério  Público  no  colegiado. 
Agradeceu muito pelo aprendizado e pelas discussões empreendidas, destacando o papel do conselho 
em abordar temas tão sensíveis como o déficit atuarial, reforma previdenciária e mais recentemente a 
aprovação de balancetes, que a seu ver engrandece ainda mais o trabalho desenvolvido. Comentou que 
a instituição estaria vivendo um período de definição do novo Procurador-Geral de Justiça e que desde 
já  gostaria  de  deixar  seu  abraço  aos  demais  membros  do  colegiado.  O  Presidente  do  Conselho 
agradeceu ao Conselheiro pelas contribuições relevantes ao longo de seu período como representante 
do Ministério Público e torce para que ele seja reconduzido a um novo mandato no âmbito do Ceps. O 
Conselheiro Igor Leonardo Moraes Albuquerque lamentou que a despedida tivesse de ser virtual, mas 
destacou o debate técnico e qualificado pelo conselheiro que se despede. O Conselheiro José Roberto 
de Lima Andrade enfatizou que quem passa pelo Conselho acaba compreendendo melhor a dimensão e 
a relevância da previdência pública, tornando-se um defensor de um sistema mais justo e eficiente. Que 
a passagem do Conselheiro Michelangelo pelo Ceps contribuiu bastante para a tomada de decisões que 
impactam gerações. Agradeceu pela coragem de participar da correção de distorções e fazer ajustes ao 
Regime, destacando que fez um novo amigo durante esse período de convivência. A Conselheira Gilda 
Boa Morte Café se pronunciou no sentido de se somar à torcida pela permanência do Conselheiro como 
representante  do  Ministério  Público,  sendo que agradece,  mas ao  mesmo tempo lamenta,  o  curto 
período de convivência. O Conselheiro Marco Antônio Queiroz agradeceu as intervenções ponderadas e 
as  reflexões  entabuladas  pelo  Conselheiro  Michelangelo,  que  sem  açodamento  pontuava  aspectos 
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relevantes. Comentou que como o mundo dá voltas, espera revê-lo em breve e desejou muita saúde. O 
Conselheiro Michelangelo Carvalho Nabuco D’Avila comentou que realmente a terra gira, citando que 
em 2001 tivera a oportunidade de trabalhar na assessoria de José Livino no Tribunal  de Contas do 
Estado, que hoje está sendo empossado como representante daquela Corte de Contas. O Conselheiro 
Pedro Vieira Santos congratulou o novo amigo conquistado e elogiou o Conselheiro Michelangelo pela 
sua  participação  técnica  e  com  argumentos  ponderados.  O  Conselheiro  Sílvio  Alves  dos  Santos  se 
pronunciou para enviar  um abraço ao Conselheiro Michelangelo e endossar  as palavras dos demais 
conselheiros que se manifestaram. Citou uma célebre passagem do livro “Adeus às armas”, de Ernest 
Hemingway, na qual um soldado questiona ao colega sobre quem estará nas trincheiras ao lado dele. 
Sendo  perguntado  sobre  qual  a  importância  disso,  o  outro  soldado  destaca  que  isso  seria  mais 
importante do que a própria guerra. Após tal citação, o Conselheiro Sílvio Alves dos Santos mencionou 
que foi uma satisfação estar na “trincheira” com o colega de Conselho. O Conselheiro José Livino Santos 
Alves destacou que ao tempo em que é uma honra e uma grande responsabilidade substituir a Dra. 
Patrícia Verônica no órgão colegiado, lamenta que nesse momento há uma saída de uma pessoa tão 
capaz quanto o Conselheiro Michelangelo.  Reunião Ordinária: Consoante deliberações da Presidência, 
ficam todos os senhores conselheiros devidamente convocados para a próxima Reunião Ordinária, a ser 
realizada em plataforma virtual mediante videoconferência, no dia 25 de novembro, às 15:00 horas. 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho deu por encerrada a Reunião e, para constar, eu, 
Gustavo de Andrade, Secretário do Ceps, lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme vai pelo 
Senhor Presidente, pelos conselheiros presentes e por mim, devidamente assinada. Em Aracaju, 21 de 
outubro de 2020.

GEORGE DA TRINDADE GOIS
Presidente 

MARCO ANTONIO QUEIROZ
Conselheiro(a)
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ATA

Ata  da  Centésima  Sexagésima 
Sétima  Reunião  do  Conselho 
Estadual  de  Previdência  Social  – 
Ceps, realizada em 25 de novembro 
de 2020, na forma como abaixo se 
declara.

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às quinze horas, 
em plataforma virtual mediante videoconferência, reuniu-se, em Reunião Ordinária, o Conselho 
Estadual  de  Previdência  Social  –  Ceps,  criado  pela  Lei  Complementar  nº.  113,  de  1º  de 
novembro de 2005, de acordo com o artigo 99, para tratar da seguinte Ordem do Dia: Aberta a 
reunião pelo Presidente do Conselho e Secretário de Estado da Administração - Sead, foram 
saudados os conselheiros presentes em ambiente virtual e foi dada posse ao novo integrante 
do colegiado como representante do Ministério Público do Estado de Sergipe, senhor Márcio 
dos Santos Dória, em substituição ao Conselheiro Michelangelo Carvalho Nabuco D’Ávila. O 
Presidente do Conselho tratou de desejar um excelente trabalho ao novo membro. Por seu 
turno, o Conselheiro recém-empossado agradeceu à acolhida pela Secretaria do Conselho e 
destacou que espera contribuir para o debate no âmbito do órgão colegiado. Na sequência, 
indagados  sobre  a  existência  de  alguma  alteração  à  ata  da  166ª  Reunião,  não  houve 
apontamentos e a ata foi aprovada por unanimidade dos conselheiros, todos eles presentes. 
Logo em seguida, foi abordado o item 3 da pauta – Comportamento da arrecadação e das 
despesas  previdenciárias  após  a  aprovação  reforma.  Sobre  o  tema,  o  Conselheiro  José 
Roberto  de  Lima Andrade apresentou  um gráfico  com o  impacto  da  implantação  da nova 
alíquota  de  contribuição  e  do  sistema  de  proteção  social  para  os  militares,  destacando  a 
ampliação da arrecadação para os diferentes Poderes e Órgãos Constituídos. Citou que muito 
embora houvesse redução na alíquota dos militares por força da legislação federal, estipulada 
em 9,5% para 2020 e 10,5% para 2021, a aprovação da lei complementar n.º 338, de 27 de 
dezembro de 2019, representou um grande avanço para que se estancasse o crescimento 
vertiginoso do déficit previdenciário. Dando continuidade, passou-se ao item 4 da pauta – O 
impacto da Covid-19 na concessão de novas pensões. O Conselheiro José Roberto de Lima 
Andrade apresentou um gráfico com a evolução das Pensões 2019/2020, destacando que no 
primeiro  semestre  de  2020  houve  um comportamento  mais  ou  menos  esperado  sobre  as 
concessões. Todavia, sobretudo nos meses de setembro a novembro houve uma ampliação da 
implementação de novas pensões por morte, comparado ao ano anterior. No mês de setembro 
de 2020 houve a implementação de 54 novas pensões por morte frente a 37 do mesmo mês no 
ano anterior; já no mês de outubro, 101 face a 29 do ano anterior; por sua vez, em novembro 
foram somadas 56 implementações diante de 16 observadas em 2019. A conselheira Gilda Boa 
Morte Café, que atua na Coordenadoria Consultiva e do Contencioso da Via Previdenciária, 
destacou  que  houve  muitas  implementações  por  conta  do  falecimento  de  militares  em 
decorrência da Covid-19, pontuando que após um crescimento expressivo, começa a se notar 
uma  acomodação  do  quantitativo  na  atualidade.  Em  seguida,  sobre  o  item  5  da  pauta  - 
Apreciação do balancete do mês de setembro de 2020 do Sergipeprevidência. Sobre o item, o 
Conselheiro José Roberto de Lima Andrade solicitou a retirada de pauta para que trouxesse à 
apreciação na próxima reunião do colegiado, sendo acolhido o pleito. Sobre o item 6 da pauta - 
Política de investimentos para 2021, o Conselheiro José Roberto de Lima Andrade tratou de 
inicialmente  pontuar  que se  trata  da  manutenção das atuais  aplicações remanescentes  do 
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então Fundo do Estado de Sergipe  -Funprev, que ainda possuem aplicações vigentes e com 
data estipulada para resgate. Explicitou que com a fusão realizada em 2017 com o Fundo 
Financeiro  Previdenciário  de  Sergipe  –  Finanprev  não  há  ordinariamente  novos  recursos 
destinados à capitalização, à exceção daqueles que aderiram à previdência complementar via 
PrevNordeste. O Conselheiro Marco Antônio Queiroz se pronunciou no sentido de que gostaria 
de obter mais informações sobre a política de investimentos para fins de sua aprovação. O 
Conselheiro  José Roberto  de Lima Andrade esclareceu que há um prazo previsto  para tal 
aprovação,  mas  se  comprometeu  a  tratar  do  assunto  de  maneira  mais  pormenorizada  na 
próxima  reunião  do  Conselho.  Em  seguida,  em  relação  ao  item  7  da  pauta  -  Déficit 
previdenciário  dos  poderes,  o  Conselheiro  José  Roberto  de  Lima  Andrade  trouxe  ao 
conhecimento dos demais conselheiros uma planilha com o déficit consolidado mês a mês para 
os  respectivos  Poderes  e  Órgãos  Constituídos.  O que ocorrer: no  item o  que  ocorrer,  o 
Conselheiro  Igor  Leonardo  Moraes  Albuquerque,  diante  do  recente  falecimento  do  ex-
governador do Estado de Sergipe João Alves Filho, propôs a redação de uma moção de pesar, 
a  ser  assinada  pelo  Presidente  do  Conselho  e  encaminhada  à  família  do  ex-governador. 
Destacou  que  foi  durante  sua  última  gestão  como  Governador  do  Estado  que  ocorreu  a 
separação entre o Ipesaúde e o Sergipeprevidência, tendo uma autarquia específica para tratar 
dos  assuntos  relacionados  à  previdência.  Prosseguiu  mencionando  que  também  em  sua 
gestão houve a promulgação da lei complementar estadual n.º 113/2005, que dispõe sobre o 
Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Sergipe - RPPS/SE e que inclusive criou o 
Conselho Estadual de Previdência Social - Ceps. A proposta foi aprovada pela unanimidade 
dos conselheiros, sendo que o Presidente do Conselho destacou que se tratava de uma justa e 
merecida  homenagem.  Reunião  Ordinária: Consoante  deliberações  da  Presidência,  ficam 
todos os senhores conselheiros devidamente convocados para a próxima Reunião Ordinária, a 
ser  realizada em plataforma virtual  mediante videoconferência,  no dia 17 de dezembro,  às 
15:00 horas.  Nada mais havendo a tratar,  o  Presidente do Conselho deu por  encerrada a 
Reunião e, para constar, eu, Gustavo de Andrade, Secretário do Ceps, lavrei a presente ata, 
que após lida e achada conforme vai pelo Senhor Presidente, pelos conselheiros presentes e 
por mim, devidamente assinada. Em Aracaju, 25 de novembro de 2020.

   GEORGE DA TRINDADE GOIS
Presidente 

  MARCO ANTONIO QUEIROZ
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ATA

Ata  da  Centésima  Sexagésima  Oitava 
Reunião  do  Conselho  Estadual  de 
Previdência Social – Ceps, realizada em 17 
de  dezembro  de  2020,  na  forma  como 
abaixo se declara.

Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às quinze horas, em plataforma 
virtual mediante videoconferência, reuniu-se, em Reunião Ordinária, o Conselho Estadual de 
Previdência Social – Ceps, criado pela Lei Complementar nº. 113, de 1º de novembro de 2005, 
de acordo com o artigo 99,  para tratar  da seguinte  Ordem do Dia:  Aberta  a  reunião  pelo 
Presidente do Conselho e Secretário de Estado da Administração - Sead, foram saudados os 
conselheiros presentes em ambiente virtual. Indagados sobre a existência de alguma alteração 
à ata da 167ª Reunião, não houve apontamentos e a ata foi aprovada por unanimidade dos 
conselheiros,  todos  eles  presentes.  Logo  em seguida,  foi  abordado  o  item 3  da  pauta  – 
Apreciação do balancete dos meses de setembro e outubro de 2020 do Sergipeprevidência. 
Sobre  o  tema,  o  Conselheiro  José  Roberto  de  Lima  Andrade  apresentou  o  balancete 
orçamentário  de  2020 para  o mês de setembro,  destacando a  composição das receitas e 
despesas, sendo que a necessidade de aporte foi da ordem de R$ 72.094.029,87. Prosseguiu, 
assinalando que o déficit orçamentário acumulado até o mês de setembro importou em R$ 
971.624.776,14.  Apontou  a  diferença  entre  receitas  e  despesas  estimadas  em relação  às 
realizadas. De igual modo, tratou na sequência de apresentar o balancete orçamentário de 
2020  para  outubro,  enfatizando  que  a  necessidade  de  aporte  foi  de  R$  67.895.116,69. 
Apresentou também o déficit orçamentário acumulado até o mês, além do demonstrativo de 
receitas  e  despesas  estimadas,  em  comparação  com  as  realizadas.  Já  em  relação  ao 
balancete  do  mês  de  novembro,  destacou  o  comportamento  das  receitas  e  despesas, 
mencionando  que  o  déficit  orçamentário  acumulado  até  o  mês  representou  R$ 
1.086.453.938,15. Citou que os números apresentados no exercício de 2020 sofrem influência 
do pagamento parcelado do 13º do, que vem sendo realizado ao longo dos meses. Explicou, 
ainda,  que devido  a  aspectos  de  contabilização,  foi  computado um aporte  no  mês de 1,5 
milhões de reais, sendo que o restante seria apropriado no mês seguinte, no caso dezembro. 
Ao final, foi apresentado a título de conhecimento para os demais conselheiros o balancete da 
unidade  gestora,  merecendo  destaque  o  fato  de  que  as  receitas  do  Sergipeprevidência, 
decorrentes sobretudo das consignações em folha, são responsáveis atualmente pelo custeio 
de grande parte das despesas administrativas da autarquia.  Enfatizou que o projeto  de lei 
enviado à Assembleia Legislativa, fruto da elaboração da Superintendência Especial de Atos 
Legislativos, da Secretaria de Estado Geral de Governo, em conjunto com a Procuradoria Geral 
do Estado – PGE, representou uma revisão e atualização da Lei Complementar Estadual n.º 
113/2005. Todavia, lamenta que o debate ficou distorcido por uma interpretação equivocada de 
alguns que acreditavam se tratar de um projeto que alteraria regras de transição e paridade na 
aposentadoria dos servidores. Esclareceu que inclusive foi ventilado por alguns representantes 
de  classes  de  servidores  que  se  desejaria  aumentar  a  taxa  de  administração  do 
Sergipeprevidência,  quando  na  verdade  era  simplesmente  uma  adequação  a  um  novo 
regramento  do  Ministério  da  Previdência.  Citou,  ainda,  que  são  utilizados  pela  autarquia 
somente os recursos em que haja previsão orçamentária e que estes são bem menores do que 
eventualmente  poderia  ser  cobrado  a  título  de  repasse  de  taxa  de  administração  para  a 
unidade gestora do Regime Próprio de Previdência Social de Sergipe – RPPS/SE. Argumentou 
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que hoje, seguramente, o RPPS/SE é um dos regimes com os menores custos do Brasil. Ainda 
sobre o trabalho da autarquia,  relatou que o censo dos servidores estava em processo de 
finalização, o que ocasionaria uma nova redução no custeio da autarquia face à redução de 
contratados  temporários  para  a  atividade.  Concluída  a  apresentação,  a  votação  sobre  os 
balancetes  foi  submetida  aos  conselheiros,  sendo  aprovados  todos  por  unanimidade.  O 
Conselheiro José Roberto de Lima Andrade mencionou que o detalhamento contábil encontra-
se no Igesp,  sistema de finanças públicas estadual,  e o Tribunal  de Contas do Estado de 
Sergipe – TCE/SE pode inclusive diretamente auditar o Fundo Financeiro Previdenciário de 
Sergipe – Finanprev por meio de acesso remoto. Em seguida, passou-se ao item 4 da pauta - 
Política de investimentos para 2021. Sobre o tema, o Presidente do Conselho destacou que o 
item havia sido retirado de pauta na última reunião, a pedido do Conselheiro Marco Antônio 
Queiroz. O Conselheiro Igor Leonardo Moraes Albuquerque propôs dispensar a apresentação 
do assunto na reunião, tendo em vista que o material havia sido previamente circulado a todos 
os conselheiros. A proposta foi acatada por todos os membros. Diante disso, o Conselheiro 
José  Roberto  de  Lima  Andrade  pediu  a  palavra  para  destacar  que  a  diretoria  do 
Sergipeprevidência possui as certificações de conhecimento sobre mercado financeiro, mesmo 
que atualmente não existam recursos disponíveis para aplicação. Enfatizou que os recursos 
remanescentes de operações anteriores à fusão dos fundos do RPPS estão todos em renda 
fixa e em bancos públicos, inclusive aqueles transitórios e de curtíssimo prazo, geralmente 
inferiores a 1 mês. O Conselheiro José Roberto de Lima Andrade citou que na apresentação há 
a  especificação  de  cada  um  dos  investimentos  atuais  do  RPPS,  suas  respectivas 
rentabilidades e volumes de recursos.  Consignou que diante do cenário econômico interno 
para 2021 ser de aceleração do IPCA e manutenção da taxa SELIC para o primeiro semestre 
2021,  aliado a um cenário  econômico externo com maiores  estímulos  fiscais  dos  Estados 
Unidos, Zona do Euro e retomada do nível de crescimento da economia chinesa. Diante desse 
contexto,  a  estratégia  da  unidade  gestora  prevê  sua  atuação  com  gestão  própria, 
especialização e certificação do Comitê de Investimentos, a destinação de investimentos em 
títulos públicos atrelados ao IPCA e priorização de bancos públicos ofertantes dos fundos de 
investimento. Ao final, o Presidente do Conselho propôs a votação da política de investimentos, 
sendo  aprovada  por  unanimidade.  Na  sequência,  se  passou  ao  item 5  da  pauta  -  Déficit 
previdenciário dos poderes. O Conselheiro José Roberto de Lima Andrade se comprometeu a 
circular para os demais conselheiros uma planilha com o déficit consolidado mês a mês, não 
sem antes destacar que acha importante que cada Poder e Órgão Constituído arque com o 
eventual  respectivo déficit,  mas que pessoalmente nunca fez desse assunto um cavalo de 
batalha,  pois não será efetivamente o que resolverá o problema em sua plenitude.  O que 
ocorrer: no  item o  que  ocorrer,  o  Presidente  do  Conselho  salientou  que  o  projeto  de  lei 
encaminhado  pelo  poder  executivo,  tratando  da  alteração  da  lei  complementar  nº  113  foi 
retirado  de  pauta  e  deve  ser  incluído  para  votação  no  próximo ano.  O  Conselheiro  José 
Roberto de Lima Andrade enfatizou que o auxílio reclusão e o salário família estavam inclusos 
no  projeto  de  lei  e  ambos  devem  ser  regularizados  para  o  cumprimento  da  legislação 
previdenciária.  Registrou que quer  deixar  claro para  o conselho  que não há nova reforma 
previdenciária e mudança de regramentos. Sem entrar no mérito político, esclareceu que pode 
haver um custo por eventual descumprimento de requisitos diante dessa desinformação sobre 
o projeto de lei.  E que também não há aumento de taxa nem retirada de recursos para a 
autarquia  como  alguns  algumas  entidades  de  representação  de  servidores  tentaram 
transparecer. Destacou que basta verificar no orçamento do Sergipeprevidência aquilo que é 
taxa e o que é receita  própria.  Todavia,  infelizmente houve um recuo do Poder  Executivo, 
sendo  que  o  tema não  foi  enfrentado  nem esclarecido  suficientemente,  muito  embora  ele 
próprio tenha se esforçado nesse sentido. Em seguida pediu desculpas pelo tom de desabafo 
contido nas palavras, registrando ser seu dever de ofício não deixar a mentira prosperar. O 
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conselheiro Igor Leonardo Moraes Albuquerque citou que o Conselheiro José Roberto de Lima 
Andrade está correto na dimensão técnica do assunto, mas ponderou que a partir do momento 
em que houve um projeto mais amplo de alteração legislativa, contemplando várias questões, 
acabou gerando em parte dos servidores um sentimento de que havia aspectos que poderiam 
prejudicá-los. Ao seu ver, talvez tenha faltado uma melhor mensuração da repercussão política 
do projeto de lei. Dando continuidade, o Presidente do Conselho registrou com satisfação o 
recém lançamento do livro “Hierarquia Normativa no Direito Brasileiro”, de autoria do membro 
do Conselho Igor  Leonardo Moraes Albuquerque.  Aproveitou a oportunidade para felicitá-lo 
pela obra, sendo igualmente parabenizado pelos demais conselheiros. Ao final, o Conselheiro 
José Roberto de Lima Andrade agradeceu aos demais membros do colegiado pela parceria e 
pelo auxílio ao longo de 2020, desejando votos de boas festas. Reunião Ordinária: Consoante 
deliberações da Presidência, ficam todos os senhores conselheiros devidamente convocados 
para  a  próxima  Reunião  Ordinária,  a  ser  realizada  em  plataforma  virtual  mediante 
videoconferência, no dia 21 de janeiro de 2021, às 8:00 horas. Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente do Conselho deu por encerrada a Reunião e, para constar, eu, Gustavo de Andrade, 
Secretário do Ceps, lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme vai pelo Senhor 
Presidente, pelos conselheiros presentes e por mim, devidamente assinada. Em Aracaju, 17 de 
dezembro de 2020.

GEORGE DA TRINDADE GOIS
Presidente 

MARCO ANTONIO QUEIROZ
Conselheiro(a)

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Conselheiro(a)
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SILVIO ALVES DOS SANTOS
Conselheiro(a)

GILDA BOA MORTE CAFÉ
Conselheiro(a)

Igor Leonardo  Moraes Albuquerque
Conselheiro(a)

PEDRO VIEIRA SANTOS
Conselheiro(a)

Jose Livino Santos Alves
Conselheiro(a)

Marcio dos Santos Doria
Conselheiro(a)

GUSTAVO DE ANDRADE
Secretário(a) 
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