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

Aos Vinte e seis dias do mês de fevereiro 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- 
Assinatura doTermo de Posse do Conselheiro José Osmundo Oliveira Santana;  3 – Aprovação 
dos balancetes do mês de janeiro/2021; 4 – Comemoração dos 15 anos do Sergipeprevidência 
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  165ª  Reunião,  não  houve  apontamentos  por  parte  dos  conselheiros  e  aprovada  por 
unanimidade. Na sequência, a Presidente deu posse ao novo membro do conselho, o Sr. José 
Osmundo Oliveira Santana na qualidade de representante do Governo do Estado,  desejando 
boas vindas na assunção de suas funções. No item 3 da pauta – Aprovação dos Balancetes do 
mês de janeiro/2021. Sobre o tema, o Conselheiro José Roberto informou que foram realizadas 
algumas alterações na apresentação dos balancetes para que ficassem mais parecidos com os 
balancetes que são apresentados no sistema I-gesp. Explicou ainda ao novo conselheiro, o Sr. 
José  Osmundo  que  as  informações  dos  balancetes  constam  no  sistema   I-gesp  que  é 
disponibilizado  pela  Secretaria  de  Estado  da  Fazenda  –  SEFAZ.  Na  apresentação,  será 
realizada  resumo com as demonstrações  receitas e despesas e as variações relevantes são 
destacadas com nota explicativa.  Ressaltou que  o balancete é contábil e não financeiro. De 
acordo com as demonstrações contábeis apresentadas no balancete orçamentário do  Fundo 
Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe – FINANPREV do mês de janeiro de 2021, as 
Receitas Correntes - Receitas de Contribuições (servidores ativos, inativos e pensionistas) total 
das  receitas  R$  38.701.556,46.  Receitas  Intraorçamentárias  (contribuições  patronais  dos 
cedidos,  ativos,  inativos  e  pensionistas)  total  das  receitas  R$  102.751.619,27.  O  Diretor-
Presidente do Sergipeprevidência explicou aos conselheiros que as contribuições dos cedidos 
são de servidores estaduais cedidos a outros órgãos e que contribuem para o RPPS/SE. Na 
nota explicativa esclareceu que  as Receitas de Contribuições dos Inativos/Pensionistas no 
mês de janeiro/2020 apresentaram um valor maior do que normalmente é apresentado em 
virtude  das  regularizações  das  contribuições  patronais  dos  meses  de  outubro  e 
novembro/2020.  No  item  das  receitas  patrimoniais  (aplicações  financeiras),  o  presidente 
ressaltou que o Instituto dispõe de poucas receitas de aplicação financeira e as que possui são 
de longo prazo. O valor total das receitas patrimoniais foi de R$ 10.504,27. No item 4 – Juros 
sobre créditos previdenciários totalizou-se o valor de R$ 196,32.  Sobre o item 5 – Repasses 
recebidos total de R$ 944.180,64; sendo que R$ 478.436,79 e R$ 465.743,85 referem-se aos 
30% do repasse do déficit do mês de dezembro/2020 e 13°/2020; respectivamente.  O Total 
Geral das Receitas (contribuições + intraorçamentárias + patrimonias + juros sobre créditos 
previdenciários  +  repasses  recebidos)  no  mês  de  janeiro/2021  foi  no  valor  de  R$ 
142.408.056,96. O Aporte Financeiro correspondeu ao  valor de R$ 41.459.680,06. Referente 
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as despesas correntes (Pessoal e encargos + Juros e encargos da dívida + Sentenças judiciais 
(RPV)  +  Tx.  Administração  +  Ajuste  p/  Perda  Investimento  +  Indenizações/Restituições  + 
Compensação  Previdenciária),  o  valor  foi de  R$  164.461.179,28.  O  Diretor-Presidente 
comunicou que as despesas correspondem fundamentalmente ao pagamento com pessoal. A 
taxa de administração em torno de R$ 400 mil e o valor da folha de pagamento em torno de 
164  milhões.  Pontuou  na  nota  explicativa  que  o  item  ajuste  para  perda  de  investimento 
correponde  a  apropriação  provisão  negativa  em  função  da  marcação  mercado,  sobre 
investimento  referente  a  janeiro/2021.  Ressaltou  que  não  tem  aplicação  financeira  com 
rentabilidade negativa, porque as aplicações são de longo prazo. São aplicações a mercado, 
no  dia  a  dia  as  rentabilidades  variam,  mas  no  final  é  resgatado  a  rentabilidade  que  foi 
contratada. Isto é uma técnica contábil, não há perda de aplicações financeiras, apenas um 
ajuste para marcação a mercado das aplicações financeiras. O FINANPREV apresentou Deficit 
Contábil (Receitas (-) Despesas) no mês de janeiro no valor de R$ (22.053.122,32). No balanço 
patrimonial consta um patrimônio líquido no valor de R$ (826.250.363,71). No demonstrativo de 
receitas  e  despesas;  A  receita  prevista  e  despesa  fixada  consta  no  valor  de  R$ 
1.758.284.838,00, conforme demostrativo a receita realizada consta 8% e a realizar 92% e a 
despesa  9%  executada  e  91%  a  executar.  No  tocante a  Unidade  Gestora  – 
SERGIPEPREVIDÊNCIA: No mês de janeiro, as receitas orçamentárias correntes (patrimonial, 
servidores consignados e serviço administrativo – Taxa de Administração) total das receitas no 
valor de R$ 668.368,01. Explicou que a taxa é maior em função da prorrogação do censo 
previdenciário.  Despesas  orçamentárias  correntes  (pessoal  e  encargos e  outras  despesas 
correntes)  no  valor  de  R$  179.766,41.  Gerou  um  déficit  orçamentário  no  valor  de  R$ 
(488.601,60).  No  balanço  patrimonial  consta  um  patrimônio  líquido  no  valor  de  R$ 
2.554.455,39. No demonstrativo de receitas e despesas; A receita prevista e a despesa fixada 
consta no valor de R$ 8.100.250,00, conforme demostrativo  a receita realizada consta 8% e a 
realizar 92% e despesa 2% executada e 98% a executar. Esclareceu em nota que só consta 
2% da  despesa  executada,  porque  o orçamento  do  exercício  2021  para  o  empenho  das 
despesas, foi liberado pela SEFAZ após o dia 20/01/2021.  Após discussões os conselheiros 
aprovaram  os  balancetes  orçamentários  do  FINANPREV  e  da  Unidade  Gestora  – 
SERGIPEPREVIDÊNCIA. Em seguida passou-se para o item 4 da pauta – Comemoração dos 
15 anos do Sergipeprevidência. O Diretor-Presidente do Sergipeprevidência comunicou aos 
conselheiros que no dia 20 de março de 2021, o Sergipeprevidência completa 15 anos e com o 
objetivo de celebrar a data será realizado uma série de homenagens. A primeira iniciativa foi a 
criação  da  Medalha  de  Mérito  Previdenciário,  o  Governador  Belivaldo  Chagas  publicou  o 
Decreto n° 40.764 de 09 de fevereiro de 2021,  que institui  no âmbito do Regime Próprio de 
Previdência  Social  do Estado de Sergipe -  RPPS/SE, a  Medalha do Mérito  Previdenciário, 
destinada a agraciar personalidades civis e militares, nacionais ou estrangeiras, bem como 
instituições públicas e privadas, que tenham contribuído para o desenvolvimento do trabalho, 
ou, de algum modo, prestado relevantes serviços ao Regime Próprio de Previdência Social do 
Estado  de  Sergipe  -  RPPS/SE. Frisou  aos  conselheiros  que  uma das   primeiras Leis de 
Previdência do Brasil foi na então Provincia de Sergipe em 30.03.1881, muito antes de ter uma 
legislação nacional de previdência. A província de Sergipe instituiu um Montepio, o nome que 
se atribuia a poupança para os servidores públicos estaduais da época. O Diretor ressaltou que 

Praça General Valadão, 32, Centro, Aracaju/SE, 49010520 - Fone:(79)3198-0800 https://www.sergipeprevidencia.se.gov.br
08.042.552.0001-74

e-Doc + - Documento Virtual conforme Decreto nº 40.394/2019



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

CONSELHO DELIBERATIVO DO SERGIPEPREVIDÊNCIA
Página:3 de 5

a comemoração não é apenas do Instituto, mas também dos 140 anos da Previdência Pública 
no Estado de Sergipe.  As personalidades que receberão a Medalha serão aprovadas pelo 
Conselho Estadual de Previdência Social – CEPS na reunião do dia 03.03.2021. A proposta é 
de 40 nomes entre pessoas e instituições. A segunda iniciativa é a realização de uma sessão 
especial na Assembleia Legislativa.  Está sendo eleborado um vídeo resgatando a história do 
Instituto e da Previdência no Estado e homenagens as personalidades e servidores. A terceira 
incitaiva é a criação de um livro em parceria com o professor Jorge Carvalho e o Banco do 
Estado de Sergipe-BANESE. O Diretor-Presidente ainda propos que a próxima reunião,  se 
possível,  ocorra na semana da comemoração da data  e de forma presencial,  obedecendo 
todas  as  regras  do  Ministério  da  Saúde  e  dos  Decretos  Estaduais.   O que ocorrer:  Em 
atendimento  à  solicitação  da  Presidente  do  conselho  na  reunião  anterior,  o  Diretor  José 
Roberto expôs os dados da causa morte dos benefícios de pensão por morte implantados em 
janeiro/2021. Destacou que teve um número menor em decrrência da COVID/19. Ressaltou 
que janeiro não é o mês do registro do óbito e sim da implantação do benefício em folha de 
pagamento. Provavelmente os registros ocorreram dois meses atrás. A Presidente solicitou que 
ficassem atentos aos números. Ressaltou ainda que o Estado da Bahia está sofrendo bastante 
e os dados demonstrados é que nas últimas três semanas, o maior número é entre 30 e 50 
anos.  A Presidente  frisou  a  importância  da  coleta  mês  a  mês  para  apresentar  ao  Comitê 
Cientifico do Governo e a Secretaria de Estado da Saúde. O Sr. José Roberto informou que a 
equipe já iniciou o levantamento dos dados. A presidente destacou ainda na apresentação que 
a chance das mortes por insuficiência respitratória serem decorrentes da COVID/19 é grande. 
O Diretor-Presidente informou que os dados são coletados diretamente da certidão de óbito 
que consta no processo de concessão do benefício de pensão por morte. 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, 26 de fevereiro de 2021.

ELIANE AQUINO CUSTÓDIO
Presidente 

GEORGE DA TRINDADE GOIS
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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

CONCEIÇÃO VIEIRA
Representante do Governo do Estado

ANA MARIA DORIA SOUZA
Representante do Governo do Estado

Praça General Valadão, 32, Centro, Aracaju/SE, 49010520 - Fone:(79)3198-0800 https://www.sergipeprevidencia.se.gov.br
08.042.552.0001-74

e-Doc + - Documento Virtual conforme Decreto nº 40.394/2019



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

CONSELHO DELIBERATIVO DO SERGIPEPREVIDÊNCIA
Página:5 de 5

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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