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Apresentação 

 

O Relatório de Atividades tem como objetivo apresentar as atividades 

desenvolvidas anualmente, no quadro das orientações que lhe foram estabelecidas. 

Trata-se, pois, de um instrumento de retrospectiva que serve para fazer o balanço do 

ano, descrevendo as atividades realizadas em prol dos objetivos previamente 

traçados e dando a conhecer o desempenho dos serviços através da publicação dos 

resultados alcançados. Sendo um instrumento de gestão que procura evidenciar os 

vários recursos utilizados e os fatores que contribuíram para os resultados em função 

dos objetivos estabelecidos. 

O SergipePrevidência coloca à disposição o presente Relatório de Atividades 

Institucionais, relativo ao conjunto de ações no exercício de 2021. Ao longo deste 

período, a Autarquia desenvolveu, através de suas diretorias, assessorias e 

gerências, as ações e atividades discriminadas neste relatório, de forma a atender a 

um dos objetivos gerais do Planejamento Estratégico do Governo de Sergipe, que é 

de garantir serviços públicos de qualidade. 
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Identificação do Órgão 

 

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe – 

SERGIPEPREVIDÊNCIA é uma entidade jurídica de direito público, integrante da 

Administração Indireta do Governo De Sergipe e vinculada à Administração Direta – 

Secretaria de Estado da Administração (Sead), com autonomia administrativa, 

patrimonial, financeira e orçamentária. 

Criado nos termos da Lei nº 5.852, de 20 de março de 2006, e suas alterações 

posteriores, o SergipePrevidência tem por finalidade essencial gerir o Regime Próprio 

de Previdência Social do Estado de Sergipe (RPPS/SE), especialmente, quanto à 

operacionalização dos respectivos planos de benefícios previdenciários, nos termos e 

para os fins da Lei Complementar nº 113, de 1º de novembro de 2005, e suas 

alterações posteriores.  

Tendo como público os servidores públicos da Administração Direta e Indireta, 

autárquica e Funcional; os membros da Magistratura e do Ministério Público; os 

Conselheiros do Tribunal de Contas, aposentados e os pensionistas. 

. 
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Identidade Estratégica 

O planejamento estratégico do SERGIPEPREVIDÊNCIA (2021 a 2025), 

norteia a Autarquia a pensar, de forma organizada e estratégica, no futuro. O 

Instituto tem como missão garantir a concessão dos benefícios previdenciários 

aos segurados e beneficiários, por meio da gestão ética, transparente e 

participativa, de forma acolhedora e prestativa. 

Desta forma, visa-se ser referência nacional na gestão dos Regimes 

Próprios de Previdência Social, com base nos pilares da Gestão Governamental, 

Controle Interno e da Educação Previdenciária, com foco em inovação. 

Assim sendo, os valores que orientam os processos decisórios e o 

comportamento do SERGIPEPREVIDÊNCIA no cumprimento de sua missão e 

na busca de sua visão são: ética, cordialidade, transparência, participação e 

justiça. Para o objetivo estratégico foram adotados tópicos envolvendo as 

seguintes perspectivas: finanças, imagem, processos e pessoas. 

 

Figura 1 – Quadro dos objetivos estratégicos 

 

Fonte: SERGIPEPREVIDÊNCIA 

 

 

•Garantir a sustentabilidade financeira do 
RPPS e do FINANPREVFinanças

•Aperfeiçoar a politica de comunicação 
interna e externaImagem

•Adotar melhores práticas de Gestão

•Melhorar o sistema de tecnologia de 
gestão previdenciária

Processos

•Ampliar oferta de qualificação para os 
colaboradores

•Implantar novo plano de cargos e salários

Pessoas

Identidade Estratégica 
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Resultados Alcançados 

 

Evolução no ISP 

O Indicador de Situação Previdenciária - ISP é uma ferramenta de gestão 

previdenciária dos RPPS, instituída em setembro de 2017, pela Portaria SPREV 

nº 10/2017, visando promover (maior) visibilidade aos sistemas de Previdência 

dos servidores públicos, e fornecer critérios mais objetivos de comparação entre 

os entes e maior controle social da situação de cada Regime. 

Em 2021, o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado de 

Sergipe - RPPS/SE avançou no indicador, aumentando da nota “D” para “C”. 

Dentre os critérios de avaliação, estão conformidade, equilíbrio e transparência. 

 

Base de dados atualizada 

 

 O último Censo Previdenciário teve início em outubro de 2019, porém, 

devido ao decreto da pandemia enfrentada, da Covid -19, o Censo foi prorrogado 

e ficou vigente até julho de 2021. O projeto foi concluído com 96,66% da base1 

atualizada, ao alcançar o marco de 29.578 ativos, 26.616 inativos, 6.517 

pensionistas recadastrados. 

Por ser uma ferramenta de controle de gestão, o Censo Previdenciário 

permite conhecer o perfil dos segurados e traçar melhores estratégias para o 

futuro dos beneficiários. 

 

Certificação nível III (Pró-Gestão) 

 

Esta Certificação é um processo de reconhecimento da excelência e das 

boas práticas de gestão, destinado a atestar a implantação das boas práticas de 

gestão inseridas nas ações componentes de três pilares do Programa: Controles 

Internos, Governança Corporativa e Educação Previdenciária. 

                                                           
1 Base de dados dos servidores efetivos, inativos e Pensionistas. 

Resultados Alcançados 
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Para a concessão deste certificado, o SERGIPEPREVIDÊNCIA passou 

por uma auditoria, no período de 22 a 24 de novembro, na qual foram avaliados 

diversos pontos, tais como planejamento, código de ética, ouvidoria, estrutura de 

controle interno, diretoria executiva, Órgãos colegiados, gestão atuarial, política 

de investimentos, transparência e segregação de atividades. A certificação foi 

concedida por intermédio da Certificadora Instituto de Certificação Brasil – ICQ 

BRASIL. 

 

Figura 2 – Certificado Pró-Gestão 

 

Fonte: ICQ BRASIL 

 

 

 

Principais Ações Realizadas 

Lançamento do Programa de Educação Previdenciária 

 

O Programa Estadual de Educação Previdenciária (PEEP), lançado em 

parceria com a Secretária de Estado da Administração (SEAD), é constituído por 

uma série de cartilhas e atividades e disponibiliza, aos segurados e seus 

dependentes previdenciários, ações e conhecimentos básicos sobre Finanças e 

Principais Ações Realizadas 
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Previdência, aos servidores públicos estaduais, capacitações para otimizar o 

atendimento. 

As cartilhas dispõem de regras e documentos obrigatórios para os 

pedidos de Concessão de Aposentadoria e de Pensão por Morte, além de 

orientações e dicas sobre ações preparatórias para a aposentadoria, Educação 

Financeira e Guia de Serviços do SergipePrevidência. 

 

Figura 3 – Série de cartilhas PEEP 

 
Fonte: SERGIPEPREVIDÊNCIA 

 

 

 

Figura 4 – PODCAST Educação Previdenciária 

 
Fonte: SERGIPEPREVIDÊNCIA 

 

Convênio com a UFS de articulação conjunta em Ensino, Pesquisa e 

Extensão Universitária 

 

Foi com o objetivo de articularem ações conjuntas que o 

SergipePrevidência e a Universidade Federal de Sergipe (UFS) assinaram um 

acordo de cooperação. A proposta da assinatura é de unir as potencialidades de 

ambas as instituições cooperantes, dentro do campo de suas respectivas 
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atribuições e especialidades, a fim de executarem ações nos âmbitos do Ensino, 

da Pesquisa e da Extensão Universitária 

 

Figura 5 – Reunião SERGIPEPREVIDÊNCIA e UFS 

 

Fonte: ASCOM/SERGIPEPREVIDÊNCIA 

 

 

Plano de Capacitação 

 

Integrante do Programa Estadual de Educação Previdenciária, as Ações 

de Capacitações visam otimizar o atendimento das secretarias e órgãos 

estaduais relacionados ao sistema estadual previdenciário, para a capacitação 

profissional e o desenvolvimento de pesquisa na área do Direito Previdenciário, 

notadamente, no âmbito do RPPS/SE. 

O Curso de Atualização em Previdência de Servidores Públicos do Estado 

de Sergipe – Teoria e Prática, deu início em 3 de agosto de 2021 e teve sua 

conclusão em 14 de dezembro do mesmo ano. Totalizando em 199 inscritos, o 

curso foi ministrado pela Associação dos Procuradores do Estado de Sergipe 

(Apese), composto por três módulos e 16 disciplinas, o curso abordou os 
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Fundamentos do Direito Previdenciário, os Procedimentos no Regime Próprio de 

Previdência Social (RPPS) e a Gestão de RPPS. 

 

Figura 6 – Banner do curso 

 

Fonte: Apese 

 

Transparência das informações 

 

 Para melhor acesso às informações dos diversos setores da sociedade, o 

SERGIPEPREVIDÊNCIA proveu algumas alterações na aba “Transparência” do 

site Institucional da Autarquia. 

Além dos itens obrigatórios, que já existiam e permaneceram, agora, é 

possível consultar a situação previdenciária (através do ícone “CADPREV”), a 

regularidade tributária e os diversos relatórios (nos ícones de “Governança” e 

“Controle Interno”). 

Pelo terceiro ano consecutivo, o SergipePrevidência alcança a maior nota 

entre as instituições de Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) 

sergipanos, na avaliação anual do Índice de Transparência dos órgãos estaduais 

e municipais, das administrações direta e indireta, realizada pelo Tribunal de 

Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE). De acordo com o levantamento de 2021, 

o órgão previdenciário estadual conquistou a nota 9,8. 
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Figura 7 – Avaliação Portal da Transparência 

Fonte: TCE 

 

Interação com os Segurados 
Figura 8- Divulgação live 

Com o objetivo de estreitar laços entre a autarquia 

e seus segurados, o SergipePrevidência realizou 

a live “Conheça o SERGIPEPREVIDÊNCIA”, 

através da página da rede social Instagram, 

@seprevidencia. Entre os assuntos abordados, 

foram enfatizados o Código de Ética e Conduta, e 

as cartilhas de Pré-Aposentadoria, Aposentadoria 

e do Guia de Serviços do SergipePrevidência. O 

conteúdo foi explanado pelo Diretor-Presidente do 

Instituto, José Roberto de Lima Andrade.  

 

Fonte: SERGIPEPREVIDÊNCIA 

 

O atendimento ao público do SERGIPEPREVIDÊNCIA é das 7h às 13h, 

de segunda-feira a sexta-feira. A equipe da Gerência de Atendimento é 

preparada para acolher e atender, de forma eficiente e respeitosa, a todos os 

beneficiários do Instituto. O total do quantitativo de Atendimento realizado em 

2021 é de 1.533 presenciais e 17.982 virtuais. 

O gráfico 1 apresenta o percentual de atendimentos para cada demanda 

no ano de 2021. Entretanto, o gráfico 2 demonstra os atendimentos virtuais, 

atualmente maior demanda do Instituto. 

 

 

 

Gráfico 1 – Atendimentos Presenciais 
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Fonte: Agenda fácil/SERGIPEPREVIDÊNCIA 

 

 

Gráfico 2 – Quantidade de atendimentos virtuais 

 

Em decorrência da pandemia do Coronavírus, decretada em Sergipe em 

março de 2020, e pensando no cuidado, segurança e comodidade dos servidores 

ativos, aposentados e pensionistas do Governo do Estado, o SergipePrevidência 

reforçou a disponibilidade dos seus serviços pelo Aplicativo Meu RPPS (Regime 

Próprio de Previdência Social), pelo site do órgão 

www.sergipeprevidencia.se.gov.br, pelo Portal do Segurado (cujo acesso é 
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através do site institucional) e pelo e-mail 

atendimento@sergipeprevidencia.se.gov.br.  

Pelo Aplicativo Meus RPPS e pelo Portal do Segurado, os cadastrados 

podem consultar informações referentes, por exemplo, aos seus Dados 

Cadastrais, Contracheque, Informe de Rendimentos e Ficha Financeira. 

No caso do contracheque, o documento deixou de ser disponibilizado no 

formato impresso, na sede do SergipePrevidência, desde março de 2020, por 

conta da pandemia. Esta foi uma das formas encontradas pelo órgão 

previdenciário para evitar o contato físico entre os colaboradores e os segurados, 

reduzir a distribuição de papel e, dessa maneira, evitar contribuir para a 

proliferação do vírus na sociedade. 

É importante que os requerentes priorizem a solicitação de abertura dos 

processos virtualmente, por meio do e-mail 

atendimento@sergipeprevidencia.se.gov.br, conforme as orientações 

informadas no site.  

Além do site, aplicativo Meu RPPS, Portal do Segurado e e-mail do 

Atendimento, outras informações sobre os serviços realizados pelo 

SergipePrevidência podem ser obtidas pelos telefones (79) 3198.0800 e 

9.9191.6274 (whatsapp exclusivo para mensagem). 

 

Gestão dos benefícios 

 

Elaboração do Estudo de Análise das Hipóteses Atuárias 

 

As premissas e as hipóteses atuariais constituem as bases técnicas 

da Avaliação Atuarial de um plano de benefícios, e contemplam o conjunto 

de proposições, para os eventos Biométricos, Demográficos, Econômicos e 

Financeiros esperados para o período futuro considerado na Avaliação 

Atuarial. 

Por se destinarem à realização da previsão dos compromissos futuros 

dos planos de benefícios, as premissas e as hipóteses atuariais devem refletir 

expectativas de longo prazo, cabendo ressaltar que a aplicação de valores 
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de hipóteses descasados da realidade ocasionará ganhos ou perdas 

atuariais cumulativas ao longo do tempo, o que pode gerar desequilíbrios. 

Levando-se em consideração esses aspectos, com base no estudo 

para mortalidade de válidos, mortalidade de inválidos e entrada em invalidez, 

as tábuas com melhor aderência, respectivamente, foram BR EMSsb-v.2015, 

AT-83 e Álvaro vindas. Contudo, todas obedecem ao previsto na portaria MF 

nº 464, de 2018. No tocante à taxa de juros, foi recomendada a manutenção 

da atual taxa, 3% a.a. 

 

 

Concessão de novos Benefícios 

 

O SERGIPEPREVIDENCIA, além de ser responsável pela gestão do 

RPPS/SE, através do Fundo Financeiro Previdenciário (Finanprev), também é 

responsável pela concessão e pagamento dos benefícios dos servidores 

militares estaduais, vinculados ao Sistema2 de Proteção Social do Militares 

(SPSM).  Durante o ano de 2021, foram concedidos 1.302 novos benefícios. 

O gráfico 3 reflete a distribuição da concessão dos benefícios. No gráfico 

4, podemos observar a distribuição das 583 novas pensões concedidas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 O Sistema de Proteção Social dos Militares foi instituído pela lei i Federal nº 13.954 de 16 de Dezembro 
de 2019 e LCE nº 338 de 27 de Dezembro de 2019. 
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Gráfico 3 – Quantidade benefícios concedidos – Aposentadorias/ Reservas e Reformas 

 
 

Fonte: SISPREV/SERGIPEPREVIDÊNCIA 

 

 

 

Gráfico 4 – Quantidade benefícios concedidos – Pensões 

 

 Fonte: SISPREV/SERGIPEPREVIDÊNCIA 



17 
 

Arrecadação e Pagamento 

 

Durante o ano de 2021, o Fundo Financeiro Previdenciário, o qual é gerido 

pelo SERGIPEPREVIDÊNCIA, arrecadou, mensalmente, a média de R$ 101,5 

milhões. Os pagamentos dos benefícios previdenciários atingem em média, R$ 

145,8 milhões, resultando em um déficit mensal de aproximadamente, R$ 47,7 

milhões. 

Enquanto isso, o SPSM conta com a arrecadação média de R$ 7,7 

milhões e sua folha mensal média é de R$ 44,1 milhões. 

 

Gráfico 5 – Arrecadação x folha mensal – FINANPREV (civis) 

 

FONTE:GEAINV/SERGIPEPREVIDÊNCIA 

 

Gráfico 6 – Arrecadação x folha mensal – SPSM (militares)

 

FONTE:GEAINV/SERGIPEPREVIDÊNCIA 
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Novos Investimentos 

       

Prova de vida 

 

No tocante ao desenvolvimento e melhorias, em 2022, o 

SERGIPEPREVIDÊNCIA retornará com a realização da Prova de Vida, nos 

formatos digital e presencial, e em parceria com o Banese. Suspenso de março 

de 2020 a dezembro de 2021, em decorrência da pandemia do Coronavírus, o 

procedimento voltará a funcionar em novo formato. 

      A Prova de Vida visa identificar quem são os segurados aposentados e se 

estes estão vivos, de um ano para o outro (a referência é o mês de nascimento 

do beneficiário). Em contrapartida, isso assegura o pagamento mensal do 

benefício e de forma continuada. A ideia é evitar créditos indevidos e outros tipos 

de fraudes, que possam vim a ocorrer. 

      O diferencial desta vez, é que, a partir de 2022, a Prova de Vida poderá ser 

realizada digitalmente, pelo aplicativo Meu RPPS, de onde o segurado estiver 

(sem precisar se deslocar presencialmente), de maneira rápida e segura. 

      Para garantir a massificação destas novidades, o retorno da Prova de Vida 

e a metodologia digital, o Instituto de Previdência executará diversas campanhas 

de Comunicação (site institucional, redes sociais, imprensa, e-mail e whatsapp). 

 

Plano de capacitação 

 

 O SergipePrevidência pretende dar continuidade a capacitação dos 

colaboradores, para a otimização do atendimento e o desenvolvimento de 

pesquisas nas áreas envolvidas com ações e sistemas previdenciários, 

notadamente no âmbito do Regime de Previdência Própria dos Servidores 

Públicos do Estado de Sergipe (RPPS/SE). Desta forma, aprimorar as 

habilidades e competências dos capacitados para as suas atividades específicas 

na Autarquia Previdenciária. 

 

Planejamento 2022 
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Atendimento Digital 

 

Dando continuidades às melhorias do Atendimento Digital, para 2022, o 

SergipePrevidência planeja ampliar as melhorias nas funcionalidades do site 

institucional, aplicativo Meu RPPS e Whatsapp, no tocante, por exemplo: à possibilidade 

de agendamento de  vaga de atendimento direto pelo próprio usuário, de forma intuitiva, 

objetiva e prática, e sem a necessidade da intermediação da equipe colaborativa do 

SergipePrevidência; e à reformulação do layout do site, para melhor experiência em 

termos de usabilidade do público, especialmente, do segurado aposentado, que requer 

uma atenção, atendimento e acolhimento diferenciados. 

 

 

 

 

 

 

Jéssica do Nascimento Magalhães 

Gerente de Planejamento, Estatística e Atuária 

 

Maria Aracely Santos Oliveira 

Suporte Técnico 

 

 

Aracaju, 04 de janeiro de 2022. 

 




