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

CONSELHO DELIBERATIVO DO SERGIPEPREVIDÊNCIA

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

Aos Vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte um, 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- Aprovação dos balancetes do mês de dezembro/2020; 3 – Prorrogação 
do Censo Previdenciário; 4  –  Minuta -  Revoga a Resolução n°  005/2018-CD e 5 -  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  164ª 
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 
dezembro/2020. Sobre o tema, o Conselheiro José Roberto  solicitou que a contadora, a Sra. 
Roberta  Freitas,  prosseguisse  com  a  apresentação.  De  acordo  com  as  informações 
apresentadas no balancete orçamentário do  Fundo Financeiro de Previdência do Estado de 
Sergipe – FINANPREV do mês de dezembro de 2020, as receitas orçamentárias (correntes, de 
capital e intraorçamentárias) representaram um total de R$ 256.151.431,08. Constam outras 
transferências no valor de R$ 8.237.303,38; sendo que R$ 7.142.412,61 refere-se aos 50% dos 
Royalties dos meses de Outubro e Novembro/2020 e R$ 1.094.890,77 refere-se aos 30% do 
Repasse do Déficit dos Poderes dos meses de Outubro e Novembro/2020. O Aporte Financeiro 
foi  de  R$  78.869.821,37.  O  Total  Geral  de  Entradas  de  Recursos  (Receitas  +  Outras 
Transferências  +  Aporte)  no  mês  de  dezembro/2020  foi  no  valor  de  R$  343.258.555,83. 
Referente as despesas orçamentárias (correntes, outras despesas correntes e de capital), no 
total de R$ 244.931.828,29. Destacou em outras despesas que as aplicações diretas referem-
se  ao  Programa de  Formação  do  Patrimônio  do  Servidor  Público  -  PASEP,  compensação 
previdenciária  e  sentenças  judiciais..  Apresentou  ainda  um  quadro  comparativo  do  aporte 
financeiro 2019 e 2020. Explicou aos conselheiros que em novembro/2020 ocorreu uma queda 
devido a regularização das contribuições.  O FINANPREV apresentou Superavit Orçamentário 
(Receitas (-) Despesas) no mês de dezembro no valor de R$ 11.219.602,79; decorrentes das 
regularizações  contábeis  nas  Receitas  Intraorçamentárias  (Contribuições  Patronais).  No 
acumulado  do  período  de  Janeiro  a  Dezembro,  apresentou  um  deficit  no  valor  de  R$ 
(1.075.234.335,36). O conselheiro George da Trindade questionou sobre o repasse do valor do 
leilão que ocorreu no final de 2020 pela SEAD/SE. A contadora Deildes dos Santos explicou 
que a rotina incorpora no aporte, não entra como receita, pois seria necessário pagar PASEP 
do valor. No balanço patrimonial consta um patrimônio líquido no valor de R$ (838.595.666,56). 
No  demonstrativo  de  receitas  e  despesas  a  Sra.  Roberta  informou  que  houve  uma 
suplementação orçamentária para cobrir a despesa. Conforme demostrativo a receita realizada 
consta 88% e a realizar 12% e a despesa 100% executada. No tocante a Unidade Gestora – 
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SERGIPEPREVIDÊNCIA:  No  mês  de  dezembro,  as  receitas  orçamentárias(correntes  e 
intraorçamentárias)  total  das  receitas  no  valor  de  R$  812.535,47.  Despesas 
orçamentarias(correntes) no valor de R$ 948.148,71. Gerou um deficit orçamentário no valor de 
R$ (135.613,24). Expôs aos conselheiros um quadro com o valor das receitas de serviços no 
valor total de R$ 3.346.308,00 e taxa de administração no valor total de R$ 3.500.000, 00 de 
janeiro a outubro de 2020 e um gráfico com a média da taxa de administração no valor de R$ 
291.166,67. No balanço patrimonial consta um patrimônio líquido no valor de R$ 2.253.314,90. 
No demonstrativo de receitas e despesas a receita realizada consta 68% e a realizar 32% e 
despesa  73%  executada  e  27%  a  executar.  O  Diretor-Presidente  do  Sergipeprevidência 
chamou a atenção dos conselheiros que com as regularizações que ocorreram pela SEFAZ/SE 
no ano de 2020. Outro ponto de destaque foi o pagamento extraordinário de compensação 
previdenciária. Esclareceu que o servidor da iniciativa privada quando se aposenta no Regime 
Público traz o tempo que contribuiu para o regime vinculado, o mesmo ocorre com o servidor 
público quando se aposenta em outro Regime. Ressaltou que  a compensação previdenciária 
em geral é credora, pois a maior movimentação é para o Regime Público. O que ocorreu é que 
o  RPPS/SE  passou  muito  tempo  só  recebendo  a  parte  credora  da  compensação 
previdenciária. Dessa forma o Instituto realizou o pagamento total no final do ano de 2020. O 
Sr. José Roberto ressaltou que a arrecadação da compensação previdenciária é em torno de 
R$ 200 mil mensais. Com a atualização dos processos, espera que no mês de fevereiro/2021 
ocorra  uma  arrecadação  em  torno  de  R$  7  milhões.  Após  discussões  os  conselheiros 
aprovaram  os  balancetes  orçamentários  do  FINANPREV  e  da  Unidade  Gestora  – 
SERGIPEPREVIDÊNCIA. Em seguida passou-se para o item 3 da pauta –  Prorrogação Censo 
Previdenciário.  O  Diretor-Presidente  do  Sergipeprevidência  comunicou  que  formalmente  a 
conclusão  do  censo  foi  no  final  dezembro/2020  e  os  bloqueios  dos  salários  e  benefícios 
ocorreriam  agora  em  janeiro/2021.  No  início  do  ano  foi  realizada  reunião  juntamente  ao 
Secretário da Administração e optaram por prorrogar por mais 06(seis) meses, mas com uma 
nova estratégia, com obrigatoriedade da execução no prazo determinado em função da data de 
aniversário. A prorrogação é até julho/2021, será realizado pelo mês do aniversário, conforme o 
cronograma da Portaria n° 003/2021-Sergipeprevidência. Os servidores, inativos e pensionistas 
que não se recadastrarem no prazo do cronograma determinado no Art. 3° desta Portaria terão 
o pagamento dos salários e benefícios bloqueados no mês subsequente, conforme disposto no 
Decreto N° 40.456, de 11 de outubro de 2019. Destacou ainda que já foi realizado 92% do 
censo. Informou que foi enviado novamente ofício circular aos órgãos da Administração Direta 
e  Indireta  com  a  relação  dos  servidores  estatutários  ativos  que  constam  pendentes  do 
recadastramento. A presidente do conselho questionou se permanecia a modalidade virtual, o 
Sr. José Roberto esclareceu que para os ativos sim, mas para inativos e pensionistas além da 
modalidade virtual, os mesmos podem realizar presencial com agendamento prévio. No item 4 
– Minuta – Revoga a Resolução 005/2018-CD – O Sr.  José Roberto  apresentou a minuta 
proposta pela Diretoria Executiva do Sergipeprevidência. A Resolução 005/2018-CD refere-se a 
pagamento de valores em atraso relativos a benefícios previdenciários devidos pelo Instituto. 
Dentre as propostas consta alterações na tabela de valores e na forma de pagamento e que os 
valores retroativos decorrentes da concessão dos benefícios de pensão por morte sejam pagos 
em parcela única. Incluindo no parcelamento apenas os valores decorrentes de revisões dos 
benefícios  de  pensão  por  morte  ou  aposentadoria.  De  acordo  com o  Diretor-Presidente  o 
objetivo é reduzir o prazo para pagamento de passivos que existam com os beneficiários do 
instituto, principalmente  pensionistas, que estejam passando por alguma dificuldade financeira 
ou enfermidade. A Presidente aproveitou a discussão para solicitar ao Diretor o levantamento 
atual dos benefícios de pensão por morte que foram decorrentes da COVID-19 e os impactos 
financeiros causados no RPPS/SE, para apresentar ao Comitê Cientifico do Governo. O Diretor 
informou que o relatório do mês de janeiro/2021 está em elaboração e assim que concluir 
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encaminha os dados levantados para conhecimento.  O que ocorrer:  O Diretor José Roberto 
comentou que em março/2021 o Sergipeprevidência completa 15 anos e que ocorrerá uma 
programação especial para celebrar não só a data mais a história da Previdência do Estado de 
Sergipe. E que a programação será apresentada na próxima reunião. 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, 28 de janeiro de 2021.

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

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

ANA MARIA DORIA SOUZA
Representante do Governo do Estado

Adelane Matos Costa
Conselheiro(a)

Jose Osmundo Oliveira Santana
Representante do Governo do Estado

PATRICIA GOIS COSTA DE SANTANA
Secretário(a)
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