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1. INTRODUÇÃO 

 

Considerando as atribuições da Assessoria Especial de Processos e Controle 

Interno – ASSEPCI, com base na Lei Ordinária nº 8851/2021, foi elaborado o presente 

relatório referente ao 3° trimestre de 2021, em que são apresentados os aspectos 

relacionados à gestão administrativa, financeira, previdência e de investimentos da 

Autarquia Estadual SERGIPEPREVIDENCIA, responsável pela gestão dos recursos 

vinculados à previdência dos servidores públicos estaduais do Estado de Sergipe. 

Tem como objetivo orientar e incentivar a gestão do Instituto na adoção de 

providências necessárias para atingir com maior eficiência a Legalidade, a 

Impessoalidade, a Moralidade, a Igualdade, a Publicidade, a Probidade Administrativa, 

a Vinculação ao Instrumento Convocatório, o Julgamento Objetivo e a Economicidade 

dos atos praticados. 

 

2. GERENCIAMENTO DOS PONTOS DE CONTROLE 

 

As atividades desenvolvidas pela ASSEPCI têm por competência oferecer 

orientação preventiva aos gestores contibuindo para identificação antecipada de riscos, 

adoção de medidas e estratégias da gestão voltados à correção de falhas, aprimoramento 

de procedimentos e atendimento do interesse público. 

O acompanhamento prévio dos processos organizacionais pela ASSEPCI, em 

conjunto com a gestão da entidade, possibilita a identificação dos eventos e riscos 

capazes de ameaçar os objetivos institucionais da Autarquia Estadual. Os trabalhos 

foram desenvolvidos no Instituto, em colaboração com as Diretorias existentes e seus 

setores, por meio de análises e apreciações das atividades e resultados desenvolvidos 

pela gestão do SERGIPEPREVIDENCIA. 

Os pontos de controle tratados nesse relatório estão em conformidade com A 

Política e Plano Anual da Assessoria Especial de Processos e Controle Interno, 

aprovados pelo Conselho Deliberativo e Diretoria Excutiva do 

SERGIPEPREVIDENCIA. 



 
3. GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 

3.1 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 

 

De acordo com o art. 96 § 2° da Lei Complementar n° 113/2005 do Regime 

Próprio de Previdência Social do Estado de Sergipe - RPPS/SE, o valor anual da taxa de 

administração fica estabelecido em 1% (um por cento) do valor total das remunerações, 

proventos e pensões e demais benefícios previdenciários pagos aos segurados 

vinculados ao RPPS/SE, relativo ao exercício financeiro anterior. Segue abaixo o 

demonstrativo do ano de 2020: 

 

 

 

A taxa de administração
1 

prevista para Autarquia no 3º trimestre de 2021 está 

dentro do limite fixado em lei, conforme quadro abaixo: 

 

MÊS JULHO AGOSTO SETEMBRO 

VALOR TAXA DEVIDO R$ 1.825.500,35  R$ 1.827.870,17  R$ 1.832.118,44  

VALOR TAXA 

RETIRADO  R$ 400.000,00   R$ 400.000,00   R$ 400.000,00  

 

3.2 PROCESSAMENTO DAS DESPESAS 

 

O art. 60 da Lei nº 4.320/64 estabelece que “é vedada a realização de despesa 

sem prévio empenho”. Despesas sem a prévia emissão de empenho constituem despesas 

irregulares, que ofendem a tríade do gasto público (empenho – liquidação - pagamento), 

                                                           
1
 A taxa de administração é calculada anualmente. 

 



 
a qual deve ser obrigatoriamente seguida pelos Ordenadores de Despesas na gestão dos 

recursos públicos. 

No 3° trimestre de 2021, observamos que as despesas da Unidade Gestora  – 

SERGIPEPREVIDÊNCIA ocorreram de forma regular, respeitando todas as fases do 

seu processamento, extraídos do Sistema de Gestão Pública – I-GESP, sistema de 

execução orçamentária oficial do Estado de Sergipe, que estão disponíveis no site do 

Instituto na aba “Transparência”.   

A informação referente ao pagamento do FINANPREV ao 

SERGIPEPREVIDENCIA (receita para este último), relativo à taxa de administração, 

foi contabilizada da seguinte forma: 

 

MÊS UNIDADE 
TIPO 

EMPENHO 

EMPENHO 

TOTAL 
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO SALDO 

JULHO 
372011-

SERGIPREV 
ESTIMATIVO 1.000.000,00 400.000,00 400.000,00 800.000,00 

AGOSTO 
372011-

SERGIPREV 
ESTIMATIVO - 400.000,00 400.000,00 400.000,00 

SETEMBRO 
372011-

SERGIPREV 
ESTIMATIVO - 400.000,00 400.000,00 400.000,00 

Fonte: I-GESP 

 

A contabilização dos valores relativos à taxa de administração é evidenciada 

nas ordens bancárias, conforme prints a seguir: 

 Setembro 2021: 

 

https://www.sergipeprevidencia.se.gov.br/transparencia/despesas-2/


 
Agosto 2021: 

 

Julho: 

 

 

3.2.1 CONCILIAÇÃO ENTRE RECEITAS E DESPESAS 

 

A conciliação entre receitas e despesas permite verificar se o valor empenhado 

no exercício com as despesas administrativas pelo Fundo Financeiro – FINANPREV, 

foi contabilizado como receita de serviços administrativos pela Autarquia, salientando, 



 
que a UNIDADE GESTORA-SERGIPEPREVIDÊNCIA também arrecada a Taxa de 

serviços por linha de consignado. 

 

3.3 CONTABILIZAÇÃO DA RECEITA 

 

3.3.1 Contabilização da Receita das contribuições do servidor inativo e 

pensionista 

 

Os servidores aposentados e pensionistas civis pagam contribuições 

previdenciárias no percentual de 14% sobre a parcela dos proventos que excedem o 

salário mínimo do RGPS (Regime Geral de Previdência Social). As receitas de 

contribuição previdenciária são contabilizadas mensalmente pelo Fundo Financeiro de 

Previdência do Estado de Sergipe - FINANPREV/SE, na data do recebimento. 

No 3º trimestre de 2021, as retenções em folha de pagamento referentes às 

contribuições dos servidores inativos e pensionistas estão em conformidade com os 

valores contabilizados nos relatórios contábeis e de acordo com o art. 35 da Lei n° 

4.320/64, conforme se verifica dos quadros a seguir: 

 

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS (RPPS) 

FINANPREV/SE 

BASE DE CÁLCULO CONTABILIZADA 

JULHO R$          96.944.894,58 R$          12.995.785,62 

AGOSTO R$          97.214.001,44 R$          13.019.247,41 

SETEMBRO R$          98.635.742,71 R$          13.252.633,64 

 

CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS (RPPS) 

FINANPREV/SE 

BASE DE CÁLCULO CONTABILIZADA 

JULHO  R$          18.178.214,28   R$            3.132.123,36  

AGOSTO  R$          18.548.476,16   R$            3.197.424,54  

SETEMBRO  R$          18.716.891,29   R$            3.220.679,39  

 

De acordo com a Lei Federal nº 13.954 de 16 de Dezembro de 2019 e a Lei 

Estadual nº 338 de 27 de Dezembro de 2019, os beneficiários militares passaram a fazer 

parte do Sistema de Proteção Social, logo, das informações supracitadas estão excluídas 

a contabilização referente aos beneficiários militares. 



 
A contabilização dos valores retidos dos servidores inativos e pensionistas é 

evidenciada no balancete contábil, conforme prints a seguir: 

Julho/2021: 

 

Agosto/2021: 

 

Setembro/2021: 

 
 



 
3.4 LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

No 3º trimestre de 2021, o Instituto realizou dois Contratos de Inexigibilidade, 

uma Dispensa de Licitação e um Pregão Eletrônico. Os contratos em vigor na autarquia 

estão sendo fiscalizados pelos respectivos gestores, os quais acompanham e verificam a 

execução, prazos e valores de pagamento.
2
 Segue resumo do quadro abaixo: 

 

CONTRATO 
QUALIFICAÇÃO DA 

CONTRATADA 
OBJETO VALOR 

CONTRATO DE 

INEXIGIBILIDADE Nº 

003/2021 

GE 

ELETROELETRÔNICA E 

INFORMÁTICA LTDA 

Contratação de empresa 

especializada e exclusiva para 

prestação de serviço de 

manutenção corretiva em 

equipamento de informática, 

sendo este o nobreak modelo 

DWMM15-E23E, da fabricante 

Engetron, para atender as 

necessidades do  

SERGIPEPREVIDÊNCIA. 

R$ 2.940,00 

CONTRATO DE 

INEXIGIBILIDADE Nº 

004/2021 

INSTITUTO DE 

CERTIFICAÇÃO 

QUALIDADE BRASIL 

Contratação de empresa 

especializada para prestação de 

serviços de consultoria para 

progressão do indicador de 

Certificação Pró Gestão nível 1 

para nível 3 

R$ 24.400,00 

DISPENSA DE 

LICITAÇÃO Nº 

03/2021 

ATUARIAL 

CONSULTORIA E 

ASSESSORIA 

EMPRESARIAL LTDA 

Contratação de empresa 

especializada para serviço de 

consultoria e assessoria atuarial 

para o regime próprio de 

previdência estadual para a 

elaboração do Relatório de 

Análise de Hipóteses exigido 

pela Portaria MF 464/2018. 

R$ 4.000,00 

PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 

113/2021 

G4F SOLUÇÕES 

CORPORATIVAS LTDA 

EPP 

Contratação de serviço 

contratação de empresa 

especializada para prestação de 

serviços continuados de Apoio 

Administrativo, para atender às 

necessidades do 

SERGIPEPREVIDÊNCIA, 

conforme especificações 

detalhadas constantes nos 

Anexos I e II do Edital 

referentes ao Pregão nº 

113/2021, os integrantes a este 

independente de transcrição. 

R$ 1.559.998,68 

 

 

                                                           
2
 O referido item de análise ainda não fora inserido como atividade na Política de Controle Interno, mas 

será incluída para aprovação na pauta da reunião do Conselho Deliberativo. 

 



 
4. GERÊNCIA DE PREVIDÊNCIA 

 

4.1 AVALIAÇÃO ATUARIAL 

 

A avaliação atuarial
3
 é elaborada quando do encerramento do exercício 

financeiro, conforme determina o artigo 1º, inciso I, da Lei nº 9.717/98 e Portaria 

nº464/2018 do Ministério da Previdência.   

 

 

Fonte: CADPREV 

 

Até o 3º trimestre de 2021 não houveram notificações para o Instuto 

relacionada a avaliação atuarial que fora enviada, conforme comprovado abaixo: 

 

 

 

4.2 CONCESSÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIOS 

 

Os processos foram analisados pela Gerência de Concessão de Benefício 

                                                           
3
 A avaliação atuarial é elaborada anualmente. A avaliação do exercício 2021 foi feito com data base em 

31/12/2020 e enviada em 23/04/2021. 

  



 
(Coordenadoria de Inativos e de Pensionistas), Procuradoria Geral do Estado - 

Coordenadoria Previdenciária – CPREV, revisados pela Assessoria Especial de 

Processos e Controle Interno – ASSEPCI e homologados pela Diretoria Executiva. 

Destacamos que de acordo com os itens de análise, as diligências correspondem ao 

número de processos devolvidos para correção, mas que podem conter mais de uma 

inconsistência.  

Os pontos de controle utilizados para a análise dos processos foram: 

documentação relacionada nas portarias n° 60 (aposentadoria) e n° 59 (pensão por 

morte);planilha de cálculo; parecer técnico e jurídico; regra; documentos de 

homologação (decisão do conselho diretor, portaria de concessão de benefício e 

notificação, se houver) e; o cadastro, que para as aposentadorias analisa-se o cadastro do 

servidor no tocante aos dados pessoais, dependentes, cargo ocupado e tempo de 

contribuição e para as pensões por morte, as informações contidas no cadastro de pessoa 

(dados pessoais, foto e biometria). Junto a isso, a ASSEPCI verifica se o interessado 

recebe outro benefício previdenciário através do extrato previdenciário, declaração de 

benefícios do INSS e declaração de percepção de benefícios, para fins de levantamento 

e envio para o Gabinete da Presidência, que é o responsável pelo envio dos ofícios para 

os outros regimes de previdência. 

 

 4.2.1 Aposentadoria 

 

A partir do mês de março/2021, a ASSEPCI iniciou o levantamento da análise 

cadastral e documental dos processos de concessões de aposentadoria civis. Foram 

analisadas 149 aposentadorias e efetuadas 32 diligências, sendo o resultado do 3º 

trimestre de 2021 discriminado abaixo: 

 

MÊS 
PROCESSOS 

ANALISADOS 
DILIGÊNCIAS 

Julho 59 10 

Agosto 36 7 

Setembro 54 15 

TOTAL 149 32 

 

As diligências são classificadas em três tipos: ausência, erro e ilegível (apenas 

para documentação).  



 
Em julho: 

Dos 59 processos analisados, 02 são do Departamento de  Estradas e Rodagens, 

03 da Fundação Hospitalar de Saúde, 01 do Instituto de Promoção e de Assistência à 

Saúde, , 01 da Secretaria de Estado da Administração, 01 da Secretaria de Estado da 

Agricultura e Desenvolvimento Rural, 32 da Secretaria de Estado da educação do 

Esporte e da Cultura, 04 da Secretaria de Estado da Fazenda, 01 da Secretaria de Estado 

Geral de Governo, 01 da Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência Social e do 

Trabalho, 05 da Secretaria de Estado da Saúde, 03 da Secretaria de Estado da Segurança 

Pública, 03 do Tribunal de Contas do Estado de Segipe, 02 do Tribunal de Justiça do 

Estado de Sergipe. 

 Documentação: 06 ausências (termo de não adesão ao PCCV, CTC de 

averbação do INSS, declaração do Aracajuprevidência sem assinatura 

do técnico responsável, declaração de titulação, comprovante de 

endereço e declaração de benefícios do INSS); 01 erro (requerimento 

com regra divergente do processo) e 01 ilegível (RG da dependente); 

 Cadastro: 10 ausências (telefone – 8x, data de início da dependência e 

cadastro da conjuge); 12 erros (endereço desatualizado, tipo de 

dependência, nome da mãe – 2x, data de expedição do RG, nome do 

dependente, nome da mãe do dependente, tempo averbado cadatrado e 

na CTS não há registro, data de início da dependência – 2x, 

nível/referência, sexo do dependente); 

 Planilha de cálculo: 01 erro (nível/referência); 

 Parecer técnico e jurídico: 01 erro (data de nascimento); 

 Documentos de homologação: 01 erro (texto da portaria). 

 

Destes, 02 processos não foram atendidos dentro do prazo sendo incluídos para 

o mês subsequente e 01 foi solicitado desistência do processo pelo interessado. 

Em agosto: 

Dos 36 processos analisados, 01foi do Departamento de  Estradas e Rodagens, 

02 do Departamento Estadual de Trânsito, 02 da Fundação Hospitalar de Saúde, 02 do 

Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde, 20 da Secretaria de Estado da Educação 

do Esporte e da Cultura, 01 da Secretaria de Estado da Fazenda, 01 da Secretaria de 

Estado da Inclusão, Assistência Social e do Trabalho, 03 da Secretaria de Estado da 



 
Saúde, 01 do Tribunal de Contas do Estado de Segipe, 03 do Tribunal de Justiça do 

Estado de Sergipe. 

 

 Documentação: 04 ausências (CTC de averbação do INSS, 

contracheque do benefício, assinatura sem efeito, contrato de trabalho); 

02 erros (requerimento com regra divergente do processo e procuração 

somente para Banese) e 03 ilegíveis (RG do dependente, comprovante 

de residência e RG do servidor); 

 Cadastro: 01 ausência (tempo averbado); 02 erros (data de início da 

dependência e pessoa que não era dependente cadastrada); 

 Tipo de regra: 01 erro (artigo citava inciso de policial civil na regra de 

professor) 

 Planilha de cálculo: 01 erro (nível) 

 Documentos de homologação: 02 erros (modelo da portaria e data da 

sessão do conselho diretor). 

 

Em Setembro: 

Dos 54 processos analisados, 02 foram daDefensoria Pública do Estado de 

Sergipe, 06 da Fundação Hospitalar de Saúde, 01 da Junta Comercial do Estado de 

Sergipe, 01 da Procuradoria Geral do Estado, 01 da Secretaria de Estado da 

Administração, 28 da Secretaria de Estado da Educação do Esporte e da Cultura, 10 da 

Secretaria de Estado da Fazenda, 02 da Secretaria de Estado da Saúde, 02 da Secretaria 

de Estado da Segurança Pública e 01 do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. 

 

 Documentação: 07 ausências (portaria de promoção, contracheque – 2x, 

assinatura eletrônica em documento, página do CNIS, decreto de 

admissão, CTS de averbação); 05 erros (requerimento com regra 

divergente do processo, CTS sem cadastro da cessão e do 

reenquadramento, endereço incorreto no requerimento, número do 

processo no requerimento, número do Rg no requerimento),  e 02 

ilegíveis (RG do dependente e conta bancária da pensão alimentícia); 

 Cadastro: 03 ausência (telefone – 2x e UF do RG); 05 erros (número do 

PIS, nome da mãe – 2x, data de nascimento da dependente, pessoas 



 
cadastradas como dependentes); 

 Planilha de cálculo: 04 erros (data de cálculo – 3x, gratificação não 

incorporada); 

 Parecer técnico e jurídico: 05 erros (data de cálculo – 3x e data de 

direito – 2x) e 01 ausência (assinatura eletrônica); 

 Documentos de homologação: 01 erro (modelo da portaria) e 01 

ausência (decisão do conselho diretor). 

 

Destes, 03 processos não foram atendidos dentro do prazo sendo incluídos para 

o mês subsequente. 

De acordo com a Lei Federal nº 13.954 de 16 de Dezembro de 2019 e a Lei 

Estadual nº 338 de 27 de Dezembro de 2019, os beneficiários militares passaram a fazer 

parte do Sistema de Proteção Social, sendo o resultado das reservas e reformas do 3º 

trimestre de 2021 para essa categoria discriminado abaixo: 

 

MÊS 
PROCESSOS 

ANALISADOS 
DILIGÊNCIAS 

Julho 10 3 

Agosto 12 7 

Setembro 4 4 

TOTAL 26 14 

 

Em julho: 

Dos 10 processos analisados, 09 são da Polícia Militar e 01 do Corpo de 

Bombeiros. 

 Documentação: 03 ausências (CTSsem assinatura do sem efeito após 

correção, CPF do dependente e comprovante de endereço); sem registro 

de erro ou ilegível; 

 Cadastro: 03 ausências (cadastro da cônjuge como dependente e data de 

início da dependência – 2x); 04 erros (nome da mãe incompleto, tipo de 

dependência – 2x, nome do pai); 

 Documentos de homologação: 02 erros (modelo da portaria). 

 

Todas as diligências foram atendidas em tempo hábil. 

 



 
Em Agosto: 

Dos 12 processos analisados, 10 são da Polícia Militar e 02 do Corpo de 

Bombeiros. 

 Documentação: 01 ausência (página do CNIS), 07 erros (Requerimento 

com regra divergente – 2x, CTS com data de averbação incorreta, não 

tornou sem efeito em documento corrigido – 2x, data de admissão na 

ficha financeira e cargo na CTS); 

 Cadastro: 04 erros (naturalidade, sexo da dependente, data de expedição 

do RG e endereço); 

 Planilha de cálculo: 01 ausência (assinatura da gerente). 

 

Todas as diligências foram atendidas em tempo hábil. 

 

Em Setembro: 

Os 04 processos analisadossão da Polícia Militar. 

 Documentação: 01 ausência (Rg do dependente), 03 erros (CTS sem 

cadastro da majoração, CTS com divergência no período averbado, 

CTS com tempo de contribuição divergente); 

 Cadastro: 02 erros (naturalidade e data de admissão) e 01 ausência (data 

de início da dependência); 

 Parecer ténico e jurídico: 01 erro (data de admissão); 

 Documentos de homologação: 01 erro (data da decisão do conselho 

diretor). 

 

Destes, 01 processo não foi atendido dentro do prazo sendo incluído para o mês 

subsequente. 

A partir da verificação dos processos de concessão de aposentadoria, a 

ASSEPCI identificou que todos os registros de aposentadoria foram corretamente 

implementados, as divergências encontradas foram corrigidas antes da implantação ou 

por meio do processo de revisão do benefício. Quanto aos pagamentos dos pensionistas 

processaram-se dentro das datas previstas, conforme calendário do Governo Estadual. 

 



 
4.2.2 Pensão 

 

Os processos foram analisados pela Coordenadoria de Pensionistas, 

Procuradoria Geral do Estado - Coordenadoria Previdenciária – CPREV, revisados pela 

Assessoria Especial de Processos e Controle Interno – ASSEPCI e homologados pela 

Diretoria Executiva. 

No 3º trimestre de 2021 foram analisadas 126 concessões de pensão por morte 

civis, e efetuadas 38 diligências, discriminado abaixo: 

 

 

MÊS 

PROCESSOS 

ANALISADOS DILIGÊNCIAS 

Julho 68 14 

Agosto 33 12 

Setembro 25 12 

TOTAL 126 38 

 

As diligências são classificadas em três tipos: ausência, erro e ilegível (apenas 

para documentação).  

Em julho:  

 Documentação: 05 ausências (assinatura do técnico em documentos – 

4x e comprovante de endereço); 10 erros (data de nascimento do 

segurado no requerimento, data de nascimento e óbito declaração de 

dependentes, comprovante de residência desatualizado, rg do 

procurador sem o verso, relatório de comprovação dos dependentes, cpf 

da segurada na declaração de dependentes, estado civil no 

requerimento, cnis desatualizado, ficha financeira em nome de outra 

pessoa) e sem registro de ilegível; 

 Cadastro: 02 ausências (número do PIS – 2x); 06 erros (naturalidade, 

endereço – 2x, parentesco-fundamentação,estado civil – 2x ); 

 Planilha de cálculo/reajuste: 02 ausências (planilha de recálculo e 

assinatura da gerente) e 08 erros (artigo incorreto – 3x, marcação de 

acúmulo – 2x, parentesco, fundamentação, valor do reajuste 2020); 

 Parecer jurídico: 05 erros (data de nascimento, data de início do 

benefício, artigo incorreto – 2x, data do requerimento). 



 
 

Destes, 01 processo não foi atendido dentro do prazo sendo incluído para o mês 

subsequente. 

Em agosto:  

 Documentação: 05 ausências (assinatura do técnico em documento – 4x 

e ato de aposentadoria) e 03 erros (número do RG no requerimento, 

data de nascimento na declaração de dependentes e texto da declaração 

de dependentes sobre o censo); 

 Cadastro: 02 erros ( estado civil e número do PIS); 

 Planilha de cálculo/reajuste: 07 erros (artigo incorreto nas obervações, 

composição remuneratória de gratificação – 2x, marcação de acúmulo e 

somatório das remunerações – 3x) 

 Parecer jurídico: 05 erros (data do óbito, data de início do benefício, 

fundamentação legal, tipo de servidor incorreto – 2x). 

 

Todas as diligências foram atendidas em tempo hábil. 

 

Em Setembro:  

 Documentação: 01 ausência (assinatura do técnico em declaração) e 10 

erros (portaria de aposentadoria do falecido – 2x, declaração de inscrito, 

declaração de provas, nome da requerente no CNIS, nome da mãe no 

CNIS, estado civil no requerimento, histórico sem assinatura da 

instituição, matrícula sem assinatura da instituição e cargo do falecido 

incorreto no requerimento); 

 Cadastro: 03 erros ( data de nascimento do falecido, sexo da requerente 

e UF do RG); 

 Planilha de cálculo/reajuste: 04 erros (data de início do benefício, 

porcentagem da cota – 2x e valor do benefício para escalonamento) 

 Documentos de homologação: 01 ausência (decisão do conselho 

diretor) e 02 erros (valor do benefício na portaria – 2x). 

 

Todas as diligências foram atendidas em tempo hábil. 

 



 
De acordo com a Lei Federal nº 13.954 de 16 de Dezembro de 2019 e a Lei 

Estadual nº 338 de 27 de Dezembro de 2019, os beneficiários militares passaram a fazer 

parte do Sistema de Proteção Social, sendo o resultado pensões por morte derivadas de 

segurados dessa categoria do 3º trimestre discriminado abaixo: 

 

MÊS 

PROCESSOS 

ANALISADOS DILIGÊNCIAS 

Julho 20 5 

Agosto 16 7 

Setembro 9 5 

TOTAL 45 17 

 

Em julho:  

 Documentação: 03 ausências (assinatura do técnico em documento e 

ato de aposentadoria – 2x); 05 erros (data do óbito na declaração de 

dependentes – 2x, modelo da declaração de inscrito/não inscrito, 

sobrenome no despacho de reserva de cota, comprovante de residência 

desatualizado) e 01 ilegível (RG do falecido); 

 Cadastro: 04 erros (nome do pai, data de início da dependência - 2x e 

número do PIS ); 

 Parecer jurídico: 03 erros (data do óbito – 2x e artigo incorreto). 

 

Todas as diligências foram atendidas em tempo hábil. 

 

Em agosto:  

 Documentação: 06 erros (data de nascimento na declaração de 

dependentes, data de nascimento no requerimento, dependente não 

incluída na declaração dos dependentes, informações divergente entre 

as declarções de inscrito/não inscrito e órgão expedidor no 

requerimento); 

 Cadastro: 05 erros (estado civil, tipo de dependência, endereço – 2x, 

data de nascimento); 

 Planilha de cálculo/reajuste: 03 erros (artigo incorreto nas obervações, 

data de nascimento e fundamentação legal divergente do parecer). 

 



 
Destes, 01 processo não foi atendido dentro do prazo sendo incluído para o mês 

subsequente. 

Em Setembro:  

 Documentação: 04 ausências (assinatura do técnico em documentos – 

2x, declaração de benefício do INSS e declaração de endereço) e 01 

erro (endereço no requerimento); 

 Cadastro: 01 ausência (cadastro do representante legal) e 01 erro ( tipo 

de dependência); 

 Documentos de homologação: 01 erro( nome do dependente na 

portaria). 

Todas as diligências foram atendidas em tempo hábil. 

 

A partir da verificação dos  processos de concessão de pensão, a ASSEPCI 

identificou que todos os registros de pensão foram corretamente implementados, as 

divergências encontradas foram corrigidas antes da implantação ou por meio do 

processo de revisão do benefício. Quanto aos pagamentos dos pensionistas 

processaram-se dentro das datas previstas, conforme calendário do Governo Estadual. 

 

4.3 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 

 

A partir do mês de setembro de 2021, a ASSEPCI foi incluída no fluxo de 

processos administrativos com intuito de promover a conferência destes após terem sido 

abertos na Gerência de Atendimento do SERGIPEPREVIDENCIA, encaminhados – em 

alguns casos como nos processos de Isenção de Imposto de Renda -  para emissão de 

Parecer na Procuradoria Geral do Estado e efetivação na folha de pagamentos, bem 

como elaboração de cálculos retroativos na Gerência de Pagamentos – GERPAG,p ara 

então serem homologados pela Diretoria Executiva. 

Destacamos que de acordo com os itens de análise, as diligências 

correspondem ao número de processos devolvidos para correção, mas que podem conter 

mais de uma inconsistência.  

Os pontos de controle utilizados para a análise dos processos foram: 

documentação instruída no chek-list do Instituto, necessária à abertura dos processos; 

documentos de homologação (decisão do conselho diretor, notificação, portaria e  



 
despacho de autorização de pagamento, se houver) e; planilha de cálculo referente aos 

valores tanto a restituir ao requerente quanto à ser ressarcido ao Instituto, quando 

necessário. Sobre o cadastro, analisamos o cadastro do servidor ou pensionista no 

tocante aos dados pessoais. 

Dentre os tipos de processos revisados pela ASSEPCI no mês de setembro, 

citam-se: 

 

TIPO DE PROCESSO 

PROCESSOS 

ANALISADOS DILIGÊNCIAS 

Isenção de Imposto de 

Renda 3 2 

Análise de Contribuição 

Previdenciária 1 1 

Saldo de Proventos 7 2 

Certidão de Tempo de 

Contribuição 10 0 

Revisão de Certidão de 

Tempo de Contribuição 1 0 

TOTAL 22 5 

 

Entre as diligências:  

 Documentação: 01 ausência (ausência de comprovante de residência);  

 Documentos de homologação: 02 erros (erro de nome do diretor e tipo 

de benefício, ambos no despacho de autorização de pagamento); 

 Valores (planilha de retroativo): 02 erros (valores de retroativos 

calculados considerando a rúbrica errada; considerou-se o valor de um 

mês a mais nos cálculos de retroativo). 

 

Todas as diligências foram atendidas em tempo hábil. 

4.4 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

 

A Compensação Previdênciára é gerenciada através do Sistema de 

Compensação Previdenciária entre o Regime Geral da Previdência Social (RGPS) e os 

Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) – COMPREV – onde são cadastrados 

os requerimentos de compensação para outro regime. No 3º trimestre de 2021 foram 

enviados 619 requerimentos e recebidos 11 requerimento de compensação, conforme 

mostra tabela abaixo: 



 

MÊS ENVIADOS RECEBIDOS 

Julho 208 11 

Agosto 202 - 

Setembro 209 - 

TOTAL 619 11 

 

No período analisado, o FINANPREV/SE arrecadou como receita de 

compensação previdenciária no montante de R$ 8.974.850,95, apurado pelo regime de 

caixa.  

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

CONTABILIZADA - 3º TRIMESTRE 2021 

JULHO  R$                                1.406.273,41  

AGOSTO  R$                                 6.381.478,87  

SETEMBRO  R$                                 1.187.098,67  

TOTAL R$                                 8.974.850,95 

 

Ressaltamos que o valor contabilizado no período refere-se a requerimentos 

recebidos anteriormente, e que os pagamentos desses valores não são feitos na mesma 

competência, ou seja, no 3º trimestre foi recebido em conta a apenas o valor referente ao 

mês de julho, que foi pago em setembro, conforme print a seguir: 

 

 

 

 

 



 
4.5 CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP 

 

O Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP
4 

- da Autarquia continua 

regular e tem validade até 22.11.2021, entretanto, foi emitido por determinação judicial, 

devido à extinção do Fundo Previdenciário do Estado de Sergipe – FUNPREV/SE. 

 

 

     Fonte: CADPREV 

 

4.6  DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DIPR 

 

O Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR é um 

documento destinado ao envio das bases de cálculo, dos valores arrecadados e de outras 

informações necessárias à verificação do caráter contributivo e da utilização dos 

recursos previdenciários dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS. 

O envio do DIPR, que é um dos critérios para a emissão do CRP, deve ocorrer 

até o último dia do mês seguinte ao encerramento de cada bimestre, segundo a Portaria 

do MPS nº 01/2017. Os prazos máximos para envio do DIPR são: janeiro/fevereiro= 

31/03; março/abril= 31/05; maio/junho= 31/07; julho/agosto = 31/09; setembro/outubro = 

30/11; e novembro/dezembro = 31/01. 

 O DIPR do período de julho/agosto de 2021 foi publicado dentro do 

prazo previsto, em 21/09/2021, conforme comprovado na imagem abaixo:  

 

 

Fonte: CADPREV 

                                                           
4
 A renovação do CRP é semestral. O último levantamento deste dado foi feito em 26.05.2021. 

 

 

 
Emissão 

Validade Cancelamento Motivo 
Ação 

Judicial 
Visualizar 

26/05/2021 14:14:30 22/11/2021   Sim 
 



 
 

A Declaração de Veracidade é um documento no qual os representantes legais 

do ente e da unidade gestora do RPPS atestam que as informações constantes no 

Demonstrativo refletem a realidade e de que não houve a inserção de informações falsas 

ou omissão de informações. 

O envio da Declaração de Veracidade, junto com o envio do DIPR, também é 

um dos critérios para a emissão do CRP, que deve ser realizado até o último dia do mês 

seguinte ao encerramento de cada bimestre, devidamente assinado pelos representantes 

legais. Os prazos máximos para envio do DIPR são: janeiro/fevereiro= 31/03; 

março/abril= 31/05; maio/junho= 31/07; julho/agosto = 31/09; setembro/outubro = 30/11; e 

novembro/dezembro = 31/01. 

O envio da Declaração de Veracidade do período de julho/agosto de 2021 foi 

publicado dentro do prazo previsto, em 21/09/2021, conforme comprovado na imagem 

abaixo:  

 

Fonte: CADPREV 

4.7  INDICADOR DE SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (ISP-RPPS) 

 

O Indicador de Situação Previdenciária (ISP-RPPS)  de 2021 teve por base a 

metodologia estabelecida pela Portaria SPREV/ME nº 14.762/2020, além das informações e 

relativas aos DIPR, DAIR e RREO de 2020 e do DRAA de 2021, encaminhadas pelos 

RPPS até 31/07/2021.  O ISP foi publicado no 3º trimestre, em 20/09/2021. O RPPS/SE 

atingiu o índice de regularidade “B”, conforme mostra planilha abaixo: 

 



 

 

 

 

5. GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS 

 

5.1. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS 

RECURSOS – DAIR 

 

O envio do DAIR, que é um dos critérios para a emissão do CRP, deve o correr 

até o último dia do mês subsequente, relativamente às informações das aplicações do 

mês anterior, segundo a Portaria n° 001/2017 do antigo Ministério da Previdência 

Social. As publicações foram enviadas regularmente pela Autarquia, conforme 

verificados no extrato abaixo:  

 



 

 

Fonte: CADPREV 

 

5.2 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 

  

A Política de Investimentos
5
 do exercício de 2021 foi formulada pelo Comitê 

de Investimentos do SERGIPEPREVIDÊNCIA, aprovada pela Ata n°168 de 17 de 

dezembro de 2020 do Conselho Estadual de Previdência Social-CEPS, disponível no 

menu “Institucional” no site da Autarquia. 

 

 

 

 

                                                           
5
 A elaboração da Política de Investimentos é anual. Geralmente o levantamento ocorre nos meses de 

novembro e dezembro do exercício anterior. 

https://www.sergipeprevidencia.se.gov.br/wp-content/uploads/2021/03/ATA-N_-164-CD.pdf


 
5.2.2 Demonstrativo de Política de Investimentos – DPIN 

 

O DPIN
6
 para o ano de 2021 foi publicado dentro do prazo exigido pela 

Portaria nº 23/2019 do Ministério da Economia, que é “até 31 de dezembro de cada 

exercício em relação ao exercício seguinte”. O prazo previsto para o envio referente ao 

exercício 2022 é 31/12/2021. 

 

5.3 CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 

5.3.1 Capacitação do gestor de recursos do RPPS e membros do comitê de 

investimentos 

 

De acordo como inciso II, do art.8º-B,  da Lei nº9.717 de 1998, os responsáveis 

pela gestão dos recursos do RPPS devem possuir certificação e habilitação comprovadas 

em exame organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e 

difusão no mercado brasileiro de capitais, no mínimo o CPA-20. 

Através do Decreto nº 40.964 de 17 de agosto de 2021, foi alterada a composição do 

Comitê de Investimento e foram nomeados os membros para um mandato de 02 (dois) 

anos . Sendo eles: 

I - JOSÉ ROBERTO DE LIMA ANDRADE, na qualidade de Diretor-Presidente; 

II – JOSÉ NORMANDO DA MOTA GUIMARÃES 

III - JARBAS OLIVEIRA GONÇALVES 

IV - ANDREA CRISTINA DE ANDRADE MACEDO 

V – BRUNO ROLEMBERG DANTAS BARRETO 

A ASSEPCI atestou a capacitação do atual gestor de recursos do 

SERGIPEPRVIDÊNCIA, José Roberto de Lima Andrade, através de certificado 

expedido pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais. 

                                                           
6
 O  envio do DPIN é feito anualmente. Geralmente o levantamento ocorre no mês de outubro. 



 
De acordo com o parágrafo único do art. 8º-B, da Lei nº 9.717 de 1998, os 

requisitos a que se refere o inciso II do caput deste artigo aplicam-se também aos 

membros do comitê de investimentos da unidade gestora do RPPS/SE,que é de pelo 

menos a maioria ser certificada com, no mínimo, a CPA-10. 

A ASSEPCI atestou a capacitação dos membros do Comitê de Investimentos 

do SERGIPEPREVIDÊNCIA, conforme dados abaixo: 

- JOSÉ ROBERTO DE LIMA ANDRADE (CPA-20): 

 

- JOSÉ NORMANDO DA MOTA GUIMARÃES FILHO (CPA-20): 

 

- JARBAS OLIVEIRA GONÇALVES (CPA-20): 



 

 

- ANDREA CRISTINA ANDRADE MACEDO (CPA-10): 

 

 

- BRUNO ROLEMBERG DANTAS BARRETO (CPA-10): 

 

 

5.3.2 Meta de Investimento 

 

A meta atuarial da carteira de investimentos para o exercício de 2021 é de 

IPCA+2%. De acordo com o DAIR, o saldo acumulado da carteira de investimentos no 



 
período é de 119.814.651,26. (cento e dezenove milhões, oitocentos e quatorze mil, 

seiscentos e cinqüenta e um reais e vinte e seis centavos).  

 

 

Através dos extratos das aplicações do portfólio de investimentos, a ASSEPCI 

atestou o saldo acumulado, conforme prints abaixo: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
6. MONITORAMENTO DAS FERRAMENTAS DE GOVERNANÇA E DOS 

PROGRAMAS DE GESTÃO 

 

6.1 PRÓ – GESTÃO RPPS 

 

O Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão 

dosRegimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios - Pró-Gestão RPPS é um programa de certificação que tem por objetivo 

incentivar os institutos a seguir em as melhores práticas institucionais, visando maior 

controle interno, governança e transparência. 

É a avaliação, por entidade certificadora externa, credenciada pela Secretaria 

de Previdência - SPREV, do sistema de gestão existente, com a finalidade de identificar 

sua conformidade às exigências contidas nas diretrizes de cada uma das ações, nos 

respectivos níveis de aderência, que representamos diferentes graus de complexidade 

que poderão ser atingidos, desde o Nível I, mais simples, até o Nível IV, mais 

complexo. 

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado - 

SERGIPEPREVIDÊNCIA foi certificada no nível I do Pró-Gestão em dezembro de 

2018. A certificação foi realizada pelo ICQ Brasil (Instituto de Certificação 

Qualidade Brasil), credenciado pela Secretaria de Previdência (SPREV), e tem 

validade até 20.11.2021.  

O certificado Nivel I do Pró-Gestão RPPS está disponível no menu 

“Transparência” no site do Sergipepreviência. Com o intuito de avançar para o nível III, 

o SERGIPEPREVIDÊNCIA em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL está 

revisando/atualizando as normas existentes e elaborando o mapeamento, num trabalho 

conjunto com as equipes responsáveis quanto aos requisitos e ações das dimensões de 

Controles Internos, Governança Corporativa e Educação Previdenciária para que estes 

continuem cumprindo os requisitos mínimos estabelecidos em cada uma das ações, para 

a manutenção e evolução das boas práticas de gestão alcançadas. Segue abaixo o Plano 

de Trabalho do SergipePrevidência para implementação das ações adotadas do Pró-

Gestão, com Status atualizado: 



 

 

 

 Segue abaixo um resumo das atividades atendidas e não atendidas, avaliadas 

pela ASSEPCI, para a certificação do Nível III, até a data de elaboração do presente 

relatório: 

 

MONITORAMENTO IMPLEMENTAÇÃO DO PRÓ GESTÃO NÍVEL III 

3.1. Controle Interno 

Situação 
3.1.1. Mapeamento das atividades das áreas de atuação do RPPS 

Evidências a serem apresentadas: 

☐ Nível III 

6 (seis) áreas mapeadas: 

Atendida 

Mapas de Processos a serem apresentados 

Área de Benefícios: 

- Aposentadoria compulsória 

- Aposentadoria por invalidez permanente 

- Aposentadoria Especial 

- Aposentadoria Voluntária 

- Revisão de aposentadorias; 

- Revisão de pensões. 

- Gestão da folha de pagamento de benefícios.  

Investimentos:  

- Elaboração e aprovação da política de investimento,  

- Credenciamento das instruções financeiras 

O que Onde Como Quem Status

Critérios de documentação dos procedimentos de 

implantação e etapas do processo de certificação
SERGIPEPREVIDÊNCIA Através de reuniões com responsáveis

SERGIPEPREVIDÊNCIA/I

EL

Definido critérios de documentação por área, 

bem como as etapas do processo de 

certificação definido em cronograma

Definição das etapas de implantação, prazos e 

obrigações do ente federativo e da unidade gestora 

do RPPS, e respectivos responsáveis

SERGIPEPREVIDÊNCIA
Através de elaboração de cronograma com 

todas as etapas

SERGIPEPREVIDÊNCIA/I

EL
Definido conforme cronograma

Treinamento dos servidores do RPPS e outros 

colaboradores, divulgação dos objetivos e métodos 

para a implantação dos novos procedimentos

SERGIPEPREVIDÊNCIA Através da elaboração de plano de capacitação SERGIPEPREVIDÊNCIA
Treinamentos realizados conforme plano de 

capacitação do RRPS

Definição dos recursos necessários e áreas 

prioritárias, a partir de uma visão sistêmica da 

organização.

SERGIPEPREVIDÊNCIA Através de reuniões com responsáveis SERGIPEPREVIDÊNCIA
Recursos definidos e disponibilizados com 

objetivo de atender todos os requisitos

Identificação, mapeamento, modelagem e 

manualização dos principais processos, de acordo 

com o nível de aderência pretendido

SERGIPEPREVIDÊNCIA
Através de entrevistas com as áreas, realizar 

mapeamento conforme metodologia definida

SERGIPEPREVIDÊNCIA/I

EL

Principais processo identificados, mapeados e 

manualizados

Descrição de como se fará a adequação dos 

processos e atividades às diretrizes do Programa, de 

acordo com o nível pretendido.

SERGIPEPREVIDÊNCIA
Através de reuniões com as áreas e 

responsáveis 

SERGIPEPREVIDÊNCIA/I

EL

Etapas definidas em cronograma e em 

reuniões periódicas com a equipe envolvida no 

Projeto

Definição de procedimentos de acompanhamento e 

avaliação permanentes e de ações corretivas em 

todos os processos e indicação dos responsáveis.

SERGIPEPREVIDÊNCIA
Através da elaboração do relatório de controle 

interno

SERGIPEPREVIDÊNCIA/I

EL

Processo definido pela ASSEPCI devidmente 

acompanhada através de relatórios semestrais

Cronograma de implantação SERGIPEPREVIDÊNCIA
Identificando cada etapa do manual, definindo 

prazos e responsáveis

SERGIPEPREVIDÊNCIA/I

EL

Cronograma implantado e devidas ações 

acompanhadas

PLANO DE TRABALHO - PRO GESTÃO



 
- Autorização para aplicação ou resgaste. 

Tecnologia da Informação – TI:  

- Procedimentos de contingência que determinem a existência de cópias 

de segurança dos sistemas informatizados e dos bancos de dados, 

controle de acesso – físico e lógico. 

Arrecadação; 

Compensação previdenciária; 

Jurídica. 

3.1. Controle Interno 

Situação 
3.1.2. Manualização das atividades das áreas de atuação do RPPS 

Evidências a serem apresentadas: 

☐ Nível III 

6 (seis) áreas manualizadas 

Atendida 

Manuais de Processos a serem apresentados 

Área de Benefícios:  

- Aposentadoria compulsória 

- Aposentadoria por invalidez permanente 

- Aposentadoria Especial 

- Revisão de aposentadorias; 

- Revisão de pensões. 

- Gestão da folha de pagamento de benefícios.  

Investimentos:  

- Elaboração e aprovação da política de investimento,  

- Credenciamento das instruções financeiras 

- Autorização para aplicação ou resgate. 

Tecnologia da Informação – TI:  

- Procedimentos de contingência que determinem a existência de cópias 

de segurança dos sistemas informatizados e dos bancos de dados, 

controle de acesso – físico e lógico. 

Arrecadação; 

Compensação previdenciária; 

Jurídica. 

3.1. Controle Interno 

Situação 

3.1.3. Capacitação e Certificação dos Gestores e Servidores das 

áreas de Risco 

Evidências a serem apresentadas: 

☐ Nível III 

·                     Adicionalmente os requisitos do Nível II: 

Atendida 

certificação básica (CPA 10 ou CGRPPS) para: 

- 1 (um) membro do Conselho Deliberativo,  

- 1 (um) membro do Conselho fiscal, 

- 1 (um) membro da Diretoria e demais membros do Comitê de 

Investimentos 

·                    Gestor de Recursos e 1 (um) membro do Comitê de 

Investimentos com Certificação intermediária (CPA 20). 

3.1. Controle Interno 
Situação 

3.1.4. Estrutura de Controle Interno 



 
Evidências a serem apresentadas: 

☐ Nível III 

·                     Existência de estrutura organizacional da unidade gestora 

no ente federativo de área específica de Controle Interno que atenda ao 

RPPS.  

Atendida 
·                     Relatório trimestral das áreas mapeadas e manualizadas 

(3.1.2). 

·                     3 (três) servidores capacitados, sendo 1 (um) servidor da 

área de controle interno, 1 (um) membro do Comitê de Investimentos e 

1 (um) membro do Conselho Fiscal. 

3.1. Controle Interno 

Situação 
3.1.5. Política de Segurança da Informação 

Evidências a serem apresentadas: 

☐ Nível III 

·                     Adicionalmente itens dos Nível II 

Atendida 

·                     Servidor ou área de GSI – Gestão de Segurança de 

Informação.  

·                     Plano de Comunicação da Política e Normas do GSI.  

·                     Critérios de Classificação das Informações pertinentes às 

partes interessadas. 

3.1. Controle Interno 

Situação 

3.1.6.      Gestão e Controle da base de dados cadastrais dos 

servidores públicos, aposentados e pensionistas. 

Evidências a serem apresentadas: 

☐ Nível III 

·                     Recenseamento previdenciário no mínimo a cada 2 (dois) 

anos para aposentados e pensionistas 

Atendida 

·                     Recenseamento previdenciário 5 (cinco) anos para os 

servidores ativos. 

·                     Instrumento legal que estabelece política de 

recenseamento dos servidores, na qual estejam estabelecidos critérios, 

padrões e periodicidade para o processo de recenseamento dos 

servidores ativos, aposentados e pensionistas. 

·                     Comprovante de encaminhamento da base atualizada por 

meio Sistema Previdenciário de Gestão dos Regimes Próprios de 

Previdência Social – SIPREV/Gestão para o Sistema de Informações 

Gerenciais dos Regimes Próprios de Previdência Social – SIG-RPPS, 

instituído pela Portaria MF n° 47, de 14 de dezembro de 2018. 

3.2.    Governança Corporativa 

Situação 
3.2.1       Relatório de Governança Corporativa 

Evidências a serem apresentadas: 

☐ Nível III 

Relatório de Governança semestral com informações sobre:  

Atendida 

- Dados dos segurados, 

- Receitas e Despesas,  

- Evolução da situação atuarial, 

- Gestão de Investimentos, 

- Publicação das atividades dos órgãos colegiados, 

- Atividades institucionais, e 

- Canais de atendimento. 



 
3.1.   Governança Corporativa 

Situação 
3.2.2       Planejamento 

Evidências a serem apresentadas: 

☐ Nível III 

·                     Planejamento Estratégico, para período de 5 anos, com 

revisão anual.  Atendida 

3.2 Governança Corporativa 

Situação 
3.2.3      Relatório de Gestão Atuarial 

Evidências a serem apresentadas: 

☐ Nível III 

Comparativo dos 3 últimos exercícios  

Atendida 

·                     Análise dos resultados das avaliações atuariais relativo aos 

três últimos exercícios com comparativo de entre: 

- Evolução de receitas X despesas estimadas e executadas 

·                     Estudo de Técnica de Aderência. 

- Contendo hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e 

financeiras do plano de benefícios dos RPPS, aprovadas pelo Conselho 

Deliberativo. 

3.2 Governança Corporativa 

Situação 
3.2.4       Código de ética 

Evidências a serem apresentadas: 

☐ Nível III 

·                     Código de Ética com comprovantes de conhecimento 

pelos servidores, conselheiros e membros dos Comitês, fornecedores e 

prestadores de serviço  
Atendida 

·                     Promoção de ações de capacitação com servidores 

segurados, conselheiros e membros do Comitê. 

3.2 Governança Corporativa 

Situação 
3.2.5      Políticas Previdenciárias de Saúde e Segurança do Servidor 

Evidências a serem apresentadas: 

☐ Nível III 

Adicionalmente requisitos do Nível II e ações preparatórias em saúde do 

servidor e elaboração de Estudo Epidemiológico do servidor que 

contemplem: 

Atendida 

a) Manter serviço de perícia oficial em saúde na unidade gestora do 

RPPS ou no ente federativo, por servidores do quadro efetivo ou 

contratados por meio de terceirização, com equipe multidisciplinar.  

b) Elaborar estudo epidemiológico, contendo as potencialidades e 

desafios da atenção à saúde e segurança do servidor. 

c) Publicar lei ou decreto estabelecendo a Política de Atenção à 

Segurança e Saúde do Servidor. 

3.2 Governança Corporativa 

Situação 
3.2.6       Política de Investimento 

Evidências a serem apresentadas: 

☐ Nível III 

·                     Relatórios mensais de Investimentos: Atendida 



 
- acompanhados de parecer do Comitê de Investimentos e aprovação do 

Conselho Fiscal com análise de acompanhamento da rentabilidade e dos 

riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação 

dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos 

decisórios de investimento à Política de Investimentos.  

·                     Plano de ação mensal com o cronograma das atividades a 

serem desempenhadas relativas à gestão dos recursos. 

·                     Relatórios semestral de diligências de verificação dos 

lastros relativos aos títulos ou a papéis incluídos em operações 

estruturadas adquiridas por meio de veículos de investimento, e de 

acompanhamento sistemático da situação patrimonial, fiscal, comercial 

e jurídica das instituições investidas e do desempenho dos papéis por 

elas emitidos. 

·                     Estudos de gerenciamento de ativos e passivos, a partir 

de modelos matemáticos de gestão do ativo e das taxas de juros do 

passivo (asset liability management - ALM), visando à otimização das 

carteiras de investimento; elaboração de relatório de acompanhamento 

da implementação das estratégias de carteiras específicas para os 

compromissos do plano com seus segurados e beneficiários.  

3.2 Governança Corporativa 

Situação 
3.2.7       Comitê de Investimento 

Evidências a serem apresentadas: 

☐ Nível III 

·                     5 (cinco) membros, que mantenham vínculo funcional 

com o ente federativo ou com a unidade gestora do RPPS.  
Atendida 

3.3   Governança Corporativa 

Situação 3.2.10. Segregação das atividades 

☐ Nível III 

·                     Lei do RPPS, Decreto ou Portaria que descreve a 

segregação das atividades habilitação e concessão de benefícios das 

atividades de implantação, manutenção e pagamento de benefícios e 

segregação das atividades de investimentos das atividades 

administrativo-financeiras.  

Atendida 

3.2   Governança Corporativa 

Situação 
3.2.11. Ouvidoria 

Evidências a serem apresentadas: 

☐ Nível III 

·                     Disponibilização no site do RPPS de um canal de 

ouvidoria. 
Atendida 

·                     Servidor exercendo a função de Ouvidor na estrutura do 

ente federativo ou da unidade gestora do RPPS.  

3.2   Governança Corporativa 

Situação 
3.2.12. Diretoria Executiva 

Evidências a serem apresentadas: 

☐ Nível III 

·                     Diploma de Nível superior para todos que compõem a 

Diretoria Executiva, com formação ou especialização (Pós graduação) 

em área compatível com a atribuição exercida.  
Não Atendida 

·                     Comprovação de vínculo com o Ente Federativo de pelo 

menos que 1 (um) membro da Diretoria é segurado do RPPS.  

3.2   Governança Corporativa Situação 



 
3.2.13. Conselho Fiscal 

Evidências a serem apresentadas: 

☐ Nível III 

·                     Composição paritária entre os representantes dos 

segurados e do ente federativo. 

Atendida 

·                     Maioria dos membros formação de nível superior. 

·                     Presidência do Conselho Fiscal sendo exercida por um dos 

representantes dos segurados. 

·                     Plano de trabalho anual, estabelecendo os procedimentos, 

o cronograma de reuniões, o escopo a ser trabalhado e os resultados 

obtidos. 

·                     Elaboração de parecer ao relatório de prestação de contas, 

no qual devem constar os itens ressalvados com as motivações, 

recomendações para melhoria e áreas analisadas.  

3.2   Governança Corporativa 

Situação 
3.2.14. Conselho Deliberativo 

Evidências a serem apresentadas: 

☐ Nível III 

·                     Composição paritária entre os representantes dos 

segurados e do ente federativo, 

Atendida, 

exceto 

composição 

paritária. 

·                     Maioria dos membros formação de nível superior.  

·                     Presidência do Conselho Deliberativo sendo exercida por 

um dos representantes do ente federativo. 

·                     Plano de trabalho anual, estabelecendo os procedimentos, 

o cronograma de reuniões, o escopo a ser trabalhado e os resultados 

obtidos.  

·                     Elaboração de relatório de prestação de contas que 

sintetize os trabalhos realizados e apresente as considerações que 

subsidiaram o Conselho Deliberativo 

·                     Relatório de prestação de contas. 

3.2   Governança Corporativa 

Situação 
3.2.15. Mandato, Representação e Conselho 

Evidências a serem apresentadas: 

☐ Nível III 

·                     Definição na legislação do processo de escolha para 

composição da Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo e do 

Conselho Fiscal com os seguintes requisitos: 

Não Atendida 

a) Os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal terão 

mandato com duração entre 1 (um) e 4 (quatro) anos, conforme definido 

na legislação local, somente podendo ser substituídos nas situações 

definidas na legislação.  

b) Será admitida a recondução, limitada ao máximo de três mandatos 

consecutivos para o mesmo Conselho, como forma de assegurar sua 

renovação periódica.  

c) Para se preservar o conhecimento acumulado, os mandatos dos 

membros dos Conselhos não serão coincidentes, permitindo que a 

renovação da composição ocorra de forma intercalada e não integral.  

d) Quando a legislação local estabelecer que a escolha de membros da 

Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo ou Conselho Fiscal ocorrerá 

por meio de processo eleitoral, deverão ser proporcionados os meios 

para que haja ampla participação dos segurados e para que estes tenham 

acesso às propostas de atuação dos candidatos. 



 
·                     Mandato para os membros da Diretoria Executiva.  

·                     Relatório de prestação de contas ao Conselho 

Deliberativo. 

3.2   Governança Corporativa 

Situação 
3.2.16. Gestão de Pessoas 

Evidências a serem apresentadas: 

☐ Nível III 

·                      A unidade gestora do RPPS possui quadro próprio, 

ocupado por servidores efetivos (pelo menos 50% do quadro), 

comissionados ou cedidos pelo ente federativo. 

Atendida - Termo de Cedência de Servidor para o Instituto;  

- Termo de Posse do Servidor do Instituto aprovado em Concurso 

Público. 

- Termo de Cedência. 

3.3   Educação Previdenciária 

Situação 
3.3.1. Plano de Ação de Capacitação 

Evidências a serem apresentadas: 

☐ Nível III 

·                     Plano de Ação de Capacitação 

Atendida 

·                     Comprovação de treinamentos em Formação básica em 

RPPS para os servidores, dirigentes e conselheiros. 

·                     Comprovantes de treinamento dos servidores que atuem 

na área de concessão de benefícios sobre as regras de aposentadorias e 

pensão por morte. 

·                     Comprovantes de treinamento para os servidores que 

atuem na área de investimentos sobre sistema financeiro, mercado 

financeiro e de capitais e fundos de investimentos. 

·                     Comprovantes de treinamento em gestão previdenciária 

para os servidores, dirigentes e conselheiros sobre:  

·                     Comprovantes de treinamento Legislação previdenciária,  

·                     Comprovantes de treinamento de Gestão de ativos. 

·                     Comprovantes de treinamento de Gestão atuarial. 

·                     Comprovantes de treinamento de Controles Internos  

·                     Comprovantes de treinamento de Gestão de Riscos.  

·                     Programa de Educação Previdenciária que sistematize as 

ações realizadas e a realizar (planejamento, público-alvo, mecanismos 

de capacitação permanente). 

3.3   Educação Previdenciária 

Situação 
3.3.2 Ações de Diálogo com os Segurados e a Sociedade 

Evidências a serem apresentadas: 

☐ Nível III 

·                     Cartilha dirigida aos segurados que contemple os 

conhecimentos básicos essenciais sobre o RPPS e os benefícios 

previdenciários, que deverá ser disponibilizada em meio impresso e no 

site do RPPS.  

Atendida ·                     Realização de pelo menos uma audiência pública anual 

com os segurados, representantes do ente federativo (Poder Executivo e 

Legislativo) e a sociedade civil, para exposição e debates sobre o 

Relatório de Governança Corporativa, os resultados da Política de 

Investimentos e da Avaliação Atuarial. 



 

·                     Seminários dirigidos aos segurados, com conhecimentos 

básicos sobre as regras de acesso aos benefícios previdenciários.  

·                     Ações preparatórias para a aposentadoria com os 

segurados. 

·                     Ações de conscientização sobre a vida após a 

aposentadoria e o envelhecimento ativo com os segurados. 

 

No tocante ao item Transparência da referida certificação, a ASSEPCI 

verificou as informações disponíveis no site, sendo a avaliação
7
 apresentada no quadro 

abaixo: 

 

3.2 Governança Corporativa     

3.2.8. Transparência     

Obrigatórios para todos os Níveis Disponível no site? 

a)      Acórdãos dos Tribunais de contas referentes às contas do RPPS ☐ Sim X Não 

b)      Atas dos órgãos colegiados na internet X Sim ☐ Não 

c)      Avaliação atuarial anual X Sim ☐ Não 

d)      Certidões de negativa de tributos X Sim ☐ Não 

e)      Código de Ética X Sim ☐ Não 

f)       Cronograma das ações de educação previdenciária X Sim ☐ Não 

g)      Cronograma de reuniões dos conselhos e comitê na internet X Sim ☐ Não 

h)      Informações concernentes a procedimentos licitatórios e 

contratos administrativos 
X Sim ☐ Não 

i)       Link para acesso ao CADPREV, para consulta aos 

demonstrativos obrigatórios e extrato do CRP 
X Sim ☐ Não 

j)       Política de investimentos X Sim ☐ Não 

k)      Relação de entidades credenciadas investimentos ☐ Sim X Não 

l)       Relatórios mensais e anual de investimentos ☐ Sim X Não 

m)     Regimento Interno de órgãos colegiados X Sim ☐ Não 

Adicional Nível I e II Disponível no site? 

n)      Plano de ação anual X Sim ☐ Não 

o)      Demonstrações financeiras e contábeis: a divulgação das 

demonstrações deverá ser realizada por meio da internet: semestral 
☐ Sim X Não 

p)      Políticas e relatórios de controle interno: semestral ☐ Sim X Não 

Adicional Nível III Disponível no site? 

q)      Composição mensal da carteira de investimento por ativo e 

segmento. 
☐ Sim X Não 

r)      Planejamento estratégico. X Sim ☐ Não 

s)      Demonstrações financeiras e contábeis: a divulgação das 

demonstrações deverá ser realizada por meio da internet: trimestral 
☐ Sim X Não 

t)      Políticas e relatórios de controle interno: trimestral X Sim ☐ Não 

u)      Relatório de avaliação de passivo judicial ☐ Sim X Não 
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 As ações atendidas com base na avaliação da ASSEPCI serão submetidas a avaliação de entidade 

certificadora correspondente. 

 



 
7. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

Este relatório concentrou-se na análise e acompanhamento de alguns dos 

principais aspectos, assim como da Legalidade de algumas operações do Instituto. 

 

7.1 RECOMENDAÇÕES 

 

A exceção de uma, as recomendações feitas pela ASSEPCI no trimestre anterior 

foram atendidas. No decorrer do 3º trimestre de 2021, foram feitas pela ASSEPCI 

algumas recomendações, encaminhadas aos devidos responsáveis: 

 

RECOMENDAÇÃO ANTERIOR 
RESPONSÁVEL 

Seguimento Setores Status 

Sanar as irregularidades dos processos de benefícios de 

aposentadoria e pensão apontadas pela ASSEPCI 

Previdência GERCON/GERART/PGE 

/GABINETE/GERPAB 

Não atendida 

Observar o prazo legal de envio do DRRA Previdência GERPLANEIA Atendida 

Observar o prazo legal de envio do DIPR e da Declaração de 

Veracidade 

Previdência GECON Atendida 

Observar o prazo legal de envio do DAIR e DPIN  Investimento GEINV Atendida 

Solicitar a certificação do membro do cômite investimento e 

atentar ao prazo legal. 

Investimento GEINV Atendida 

RECOMENDAÇÕES FEITAS DURANTE O 3º 

TRIMESTRE 2021 

RESPONSÁVEL 

Seguimento Setores Status 

Revisões ex-offício para correção de data de cálculo Previdência GERCON Atendida 

Alteração de fluxo de processos para inclusão do Controle 

Interno nos processos de CTC, Insenção/Restituição IR, 

Saldo de Proventos, Reversão de Cotas e Finalização de 

Benefícios 

Previdência/Financeiro GERCON/GERART/PGE 

/GABINETE/GERPAB 

Atendida 

Inclusão da análise pós-implantação antes do envio do 

processo ao TCE 

Previdência/Financeiro GERCON/GERART/PGE 

/GABINETE/GERPAB 

Atendida 

Notificar órgão de origem acerca de militar recebeu o salário 

na atividade concomitante ao salário do mandato eletivo, 

para adoção de providências cabíveis. 

Previdência/Financeiro GERCON/GERART/PGE 

/GABINETE/GERPAB 

Atendida 

Permissão de acesso a caixa TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO DE SERGIPE - TRAMITAÇÃO, para consulta e 

providências cabíveis que forem necessárias nas atividades 

relacionadas aos processos. 

Previdência/Financeiro GERCON/GERART/PGE 

/GABINETE/GERPAB 

Atendida 

 

De forma periódica, através de comunicações formais por email institucional a 

ASSEPCI atesta se as recomendações foram atendidas pelos setores correspondentes. 

Até a data de elaboração do presente relatório, a recomendação “Sanar as 

irregularidades dos processos de benefícios de aposentadoria e pensão apontadas pela 

ASSEPCI”, não foi atendida, uma vez que ainda são encontradas inconsistências nos 

processos, que resultam em diligência ao setor responsável para a devida correção. No 



 
entanto, maioria das diligências é atendida dentro do prazo para publicação do processo 

no mês subseqüente, o que demonstra a celeridade dos setores no atendimento e 

correção das inconsistências.  

Tendo em vista as situações analisadas na data de elaboração do presente 

relatório, têm-se as seguintes recomendações, caso o Presidente desta Autarquia entenda 

serem válidas, poderá encaminhá-las aos responsáveis: 

 

1) Publicação das Portarias de concessão de aposentadoria e pensão com os 

devidos ajustes, tendo em vista formalizar o quanto antes as melhorias 

propostas; 

2) Treinamento para equipe do setor Atendimento e para o órgão de origem 

dos servidores que requerem aposentadoria, tendo em vista sanar as 

inconsistências dos processos de concessão. 
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