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Ata da Centésima Septuagésima Primeira Reunião 

do Conselho Estadual de Previdência Social – Ceps, 

realizada em 3 de março de 2021, na forma como 

abaixo se declara. 

Aos três dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às 15 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. Em seguida foi dada posse pelo Presidente ao 

novo  representante  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Sergipe,  senhor  Antônio  Márcio 

Macêdo Fontes de Oliveira,  em substituição ao conselheiro Fernando Clemente Rocha. Os 

demais membros do colegiado se apresentaram e desejaram sucesso nas novas atribuições. 

Indagados  sobre  a  existência  de  alguma  alteração  à  ata  da  170ª  Reunião,  a  mesma  foi 

aprovada por unanimidade, após uma sugestão de alteração em uma citação. Na sequência, 

passou-se  ao  item  3  da  pauta  -  Apreciação  dos  balancetes  de  dezembro  e  janeiro  do 

Sergipeprevidência.  Sobre o tema, o Conselheiro José Roberto de Lima Andrade tratou de 

apresentar o balancete contábil  do mês de dezembro de 2020, assinalando as receitas de 

contribuições  (servidores),  intraorçamentárias,  patrimoniais  (investimentos  financeiros), 

repasses  e  aporte,  totalizando  no  mês  de  referência  o  valor  de  R$  169.818.225,43  e  o 

acumulado  no  ano  de  R$  1.303.091.105,23.  No  capítulo  das  despesas,  destacou  a  sua 

composição  e  o  déficit  apurado  no  mês,  que  resultou  em  R$  105.484.270,98  e  de  R$ 

1.236.477.549,94 no acumulado do ano. Ao final, deu ciência aos demais membros do balanço 

patrimonial do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, assim como o demonstrativo das 

receitas (previstas x realizadas) e despesas (fixadas x executadas) para o período. Concluída a 

explanação sobre o balancete contábil  do RPPS, que é submetido ao Ceps, o Conselheiro 

José Roberto  de Lima Andrade se dispôs a apresentar  para conhecimento do colegiado o 

balancete  da  unidade  gestora  do  RPPS,  no  caso  o  Sergipeprevidência.  O  Presidente  do 
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Conselho, diante da existência de outros itens relevantes de pauta, sugeriu que na reunião em 

curso fosse apresentado somente o balancete contábil. O Conselheiro Igor Leonardo Moraes 

Albuquerque  concordou  com  a  sugestão  apresentada  e  recomendou  que  não  mais  se 

empreendesse tempo com o balancete da unidade gestora, por não ser matéria de deliberação 

no âmbito deste conselho, todavia destacou a transparência da gestão e que o envio por email 

aos demais conselheiros já seria suficiente. O Conselheiro Marco Antônio Queiroz questionou 

se os militares constavam da apresentação realizada. O Conselheiro José Roberto de Lima 

Andrade esclareceu que não, pois atualmente eles possuem um sistema de proteção social 

específico, em função da legislação federal aprovada. Que atualmente contribuem com 10,5% 

de  alíquota,  sendo  que  em  2020  essa  alíquota  de  contribuição  foi  de  9,5%,  conforme  a 

legislação. O Presidente do Conselho comentou que por se tratar de importante categoria de 

agentes públicos, gostaria de ter ciência da evolução das receitas e despesas dos militares, 

mesmo não se tratando mais de previdência. O Conselheiro José Roberto de Lima Andrade 

citou  que  poderia  trazer  tais  informações,  sendo  definido  que  para  a  próxima  reunião  do 

colegiado seriam apresentadas as receitas e despesas com os militares, no comparativo entre 

2020  e  2019,  para  fins  de  conhecimento.  A  título  de  informação,  citou  que  os  militares 

representam cerca de 4.100 beneficiários e que na atualidade o déficit gira em torno de R$ 

30.000.000,00 ao mês.  O Conselheiro  Igor  Leonardo Moraes Albuquerque fez referência  à 

legislação federal que não mais considera os militares no grupo da previdência, mas em um 

sistema de proteção social  próprio.  E  que em assim sendo algumas premissas da gestão 

previdenciária  tais  como  o  equilíbrio  atuarial  e  solidariedade  poderiam  deixar  de  serem 

observados, mas a conta a ser paga persistiria para a sociedade. Submetido à apreciação, o 

balancete contábil  do RPPS foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em seguida, nos 

mesmos moldes do mês anterior, o Conselheiro José Roberto de Lima Andrade tratou de levar 

ao conhecimento dos presentes as receitas e despesas apuradas para o mês de janeiro de 

2021, segundo ele um mês com o comportamento mais comum em termos de despesas, uma 

vez que o  mês de dezembro  é  afetado pela  conclusão do pagamento  do  décimo terceiro 

salário.  Foram  assinaladas  as  receitas  de  contribuições  (servidores),  intraorçamentárias, 

patrimoniais  (investimentos  financeiros),  juros  sobre  créditos  previdenciários,  repasses  e 
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aporte. No capítulo das despesas, destacou a sua composição (pessoal e encargos, juros e 

encargos  da  dívida,  sentenças  judiciais,  taxa  de  administração,  ajuste  para  perda  de 

investimento, indenizações, restituições e compensação previdenciária). O déficit apurado no 

mês  de  janeiro  de  2021,  e  consequentemente  o  acumulado  no  ano,  importaram  em  R$ 

22.053.122,32. Também deu ciência aos demais membros do balanço patrimonial do Regime 

Próprio de Previdência Social – RPPS, assim como o demonstrativo das receitas (previstas x 

realizadas)  e  despesas  (fixadas  x  executadas)  para  o  período.  Um  item  destacado  pelo 

Conselheiro  José  Roberto  de  Lima  Andrade  foi  a  expressiva  retomada  dos  processos  de 

compensação previdenciária junto ao Instituto Nacional do Seguro Social  – INSS. Com um 

fluxo que estava bastante moroso desde 2016,  a  receita  dessa natureza para o RPPS de 

Sergipe girava em torno de R$ 200.000,00 mensais. E que agora só no mês de janeiro de 2021 

foram  recebidos  R$  7.000.000,00  em  compensação  previdenciária.  O  Conselheiro  José 

Roberto de Lima Andrade ressaltou que o RPPS de Sergipe possui aproximadamente 3.000 

processos credores e outros 300 devedores relativos à compensação previdenciária. Assinalou 

que esta receita deve aparecer no balancete contábil do mês seguinte (fevereiro). Submetido à 

apreciação, o balancete de janeiro também foi aprovado por unanimidade dos conselheiros. Na 

sequência  passou-se  ao  item  4  da  pauta  -  Análise  da  nova  versão  do  Projeto  Lei  de 

reestruturação do Sergipeprevidência.  Sobre o tema,  o  Conselheiro  José Roberto  de  Lima 

Andrade enfatizou que a nova versão da minuta do projeto de lei apresenta uma configuração 

mais  enxuta,  conforme  sugestões  apresentadas  pelos  conselheiros  Igor  Leonardo  Moraes 

Albuquerque  e  Fernando  Clemente  Rocha.  Esclareceu  que  o  Sergipeprevidência  está  se 

antecipando a mecanismos de governança e compliance que vêm sendo objeto de implantação 

em legislações e instituições, citando como exemplo o estabelecimento de mandatos para o 

conselho deliberativo da autarquia, a exigência de certificações do mercado financeiro para 

membros do comitê de investimentos, a implantação de ouvidoria e da assessoria especial 

para o sistema de proteção dos militares. Argumentou que a profissionalização dos regimes 

próprios é um caminho sem volta e que com a atualização da legislação, o Sergipeprevidência 

está se preparando para o futuro. O Conselheiro Antônio Márcio Macêdo Fontes de Oliveira 

citou  que  teve  acesso  à  versão  anterior  da  minuta  e  que  está  ciente  das  mudanças 
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empreendidas. O Conselheiro Igor Leonardo Moraes Albuquerque frisou que a versão atual 

apresenta o essencial e necessário a ser alterado, indo ao encontro do que fora debatido na 

reunião anterior. Citou que eleva a força institucional do Sergipeprevidência e que o Executivo 

Estadual merece os parabéns pela intenção de enviar o projeto de lei à Assembleia Legislativa, 

inclusive abrindo mão de prerrogativas discricionárias. Propôs que dado o caráter técnico da 

minuta apontar para o fortalecimento da gestão previdenciária, o Ceps referende a proposta 

nos  termos  em  que  se  encontra,  avalizando  os  componentes  de  aprimoramento  da 

governança.  A  sugestão  proposta  foi  acatada  por  unanimidade  dos  conselheiros.  Dando 

continuidade,  foi  abordado  o  item  5  da  pauta  -  Deliberação  sobre  os  indicados  para  o 

recebimento  da  medalha  do  Mérito  Previdenciário.  Nesse  aspecto,  foi  dada  a  palavra  ao 

Conselheiro Igor Leonardo Moraes Albuquerque que, juntamente com os conselheiros Sílvio 

Alves dos Santos e Gilda Boa Morte Café, foram designados para compor a comissão que 

proporia os indicados ao recebimento da honraria para fins de deliberação do Ceps. Citou que 

solicitou o apoio do presidente do Sergipeprevidência e da Secretaria do Conselho para fins de 

consolidação dos nomes. O Conselheiro Igor Leonardo Moraes Albuquerque mencionou se 

tratar da primeira edição da concessão da medalha, por força da comemoração dos 15 anos de 

criação  do  Sergipeprevidência,  sendo  que  a  comissão  adotou  como  premissa  para  a 

proposição  dos  indicados  aqueles  que  contribuíram  sobremaneira  para  a  criação  e  a 

consolidação do RPPS estadual. Nessa linha, foram apresentados nomes de integrantes atuais 

e anteriores dos Poderes e Órgãos Constituídos, das instituições, empresas, dos servidores 

públicos e cidadãos. Com a sugestão de inclusão de mais um nome à lista apresentada, foi 

aprovada  por  unanimidade  a  relação  de  indicados  pela  comissão  designada.  Ao  final,  o 

Conselheiro José Roberto de Lima Andrade citou que comunicaria aos homenageados e se 

necessário  solicitaria  o  auxílio  para  localizar  alguns para a concessão da honraria.  O que 

ocorrer: no item o que ocorrer, o Conselheiro José Roberto de Lima Andrade destacou que o 

Segipeprevidência realizará um evento para os funcionários em celebração aos 15 anos da 

entidade  e  que  produziu  um  vídeo  institucional  em  alusão  à  data.  Citou  que  estava  em 

tratativas com o Banco do Estado de Sergipe – Banese no sentido de apoiar a produção e 

publicação de um livro para retratar os cerca de 140 anos de história da previdência pública em 
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Sergipe. Na sequência, o Secretário do Conselho pediu a palavra para relatar que após 10 

anos de trabalho no âmbito do Ceps estava se despedindo da função, motivado por razões de 

cunho pessoal e profissional, com vistas a laborar em outra unidade da federação. Agradeceu 

aos conselheiros e à Presidência pela oportunidade, pelo aprendizado e pela trajetória trilhada. 

O Presidente do Conselho fez o uso da palavra para tecer palavras elogiosas ao trabalho, à 

postura  do  Secretário  e  desejou  muito  sucesso,  sendo  seguido  por  cada  um dos  demais 

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 23 de abril de 2021, às 08:30 

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. 

Aracaju/SE, 03 de março de 2021.   

GEORGE DA TRINDADE GOIS
Presidente

ANTONIO MARCIO MACEDO FONTES DE OLIVEIRA
Membro da Comissão
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GILDA BOA MORTE CAFÉ
Conselheiro(a)

Igor Leonardo  Moraes Albuquerque
Conselheiro(a)

Jose Livino Santos Alves
Conselheiro(a)

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Conselheiro(a)

Marcio dos Santos Doria
Conselheiro(a)

MARCO ANTONIO QUEIROZ
Conselheiro(a)
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