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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 4° 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 contribuindo 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 administração1 prevista para Autarquia no 4º trimestre de 2021 está 

dentro do limite fixado em lei, conforme quadro abaixo: 

 

MÊS OUTUBRO  NOVEMBRO  DEZEMBRO  

VALOR TAXA DEVIDO R$ 1.836.235,61  R$ 1.840.382,45  R$ 1.830.080,51  

VALOR TAXA RETIRADO  R$  400.000,00   R$  400.000,00   R$  400.000,00  

PERCENTUAL (%) 0,218 0,217 0,219 

 

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 4° 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 contabilização dos valores relativos à taxa de administração é evidenciada 

nas ordens bancárias, conforme prints a seguir: 

 Outubro/2021: 

 

Novembro/2021: 

 

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


 
Dezembro/2021: 

 

 

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 4º 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. A contabilização dos valores retidos dos servidores inativos e pensionistas é 

evidenciada no balancete contábil, conforme prints a seguir: 

Outubro/2021: 

 

Novembro/2021: 

 

  



 
Dezembro/2021: 

 
 

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. 

3.4 LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

No 4º trimestre de 2021, o Instituto realizou 1 Contrato de Inexigibilidade, 1 

Dispensa de Licitação e 6 Pregões Eletrônicos. 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: 

 

Tipo da 

Celebração 

Modalidade/ Nº 

da licitação 
Órgão/ Entidade * 

Período 

de 

vigência 

Descrição sucinta do 

objeto 

Valor 

Celebrado 

(R$) 

Contrato 

012/2017 

Pregão Eletrônico 

n° 341/2017 

AD & T 

ADMINISTRAÇÃO 

DE DADOS E 

TECNOLOGIA 

LTDA EPP CNPJ: 

02.962.795/0001-44 

07.12.2017 

à 

07.12.2022 

Contratação de empresa 

especializada para 

prestação dos serviços de 

emissão, remessa, controle 

e acompanhamento de 

documentação relativa a 

Habilitação, Validação e 

Novação dos saldos 

remanescentes dos 

financiamentos quitados, 

passíveis de cobertura 

R$ 111.491,19 

                                                           
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. 

 



 
pelo FCVS, no total de 

449 (quatrocentos e 

quarenta e nove) 

contratos, nos padrões 

definidos no Manual de 

Normas e Procedimentos 

Operacionais do Fundo de 

Compensação de 

Variações Salariais – 

MNPO–FCVS, para 

atender às necessidades do 

Instituto de Previdência 

dos Servidores do Estado 

de Sergipe – 

SERGIPEPREVIDÊNCIA 

Contrato 

011/2017 

Pregão Eletrônico 

n°322/2017 

POLO-IT 

INFORMAÇÃO E 

TECNOLOGIA 

LTDA. CNPJ: 

02.131.834/0001-61 

19.10.2017 

à 

19.10.2022 

Contratação de empresa 

especializada em serviços 

de Monitoramento 

Remoto, Suporte e 

Administração de 

Sistemas Gerenciadores 

de Banco de Dados, 

Sistemas Operacionais e 

Servidores de Aplicação. 

R$ 114.997,00 

Contrato 

010/2017   

Inexigibilidade de 

Licitação n° 

010/2017 

AGENDA 

ASSESSORIA 

PLANEJAMENTO 

E INFORMÁTICA 

LTDA. CNPJ: 

00.059.307/0001-68 

13.12.2017 

à 

13.12.2022 

Contratação de empresa 

especializada em 

prestação de serviços de 

suporte técnico, 

manutenções, 

customizações, 

integrações, atualizações - 

incluindo da 

documentação técnica, 

análise e adequação dos 

processos e fluxos 

internos à luz das leis 

previdenciárias vigentes e 

treinamento dos usuários 

na utilização do Sistema 

de Gestão Previdenciária 

– SISPREV, observando 

as peculiaridades do 

referido sistema já 

implantado para atender 

as características do 

Regime Próprio de 

Previdência Social, 

promovendo a gestão dos 

recursos previdenciários 

dos servidores públicos e 

dando subsídios para 

manter o equilíbrio 

financeiro e atuarial do 

RPPS. 

R$ 

1.034.297,40 

S/Contrato- 

NE000207/2020 

Dispensa por 

Valor nº 

0675/2020 

LIBERTY 

SEGUROS S/A 

(CNPJ: 

61.550.141/0001- 

72) 

09.10.2020 

à 

09.10.2021 

Contratação de Empresa 

Especializada para Seguro 

de Vida em Grupo dos 

Estagiários. 

R$ 60,00 



 

Contrato nº 

002/2021 

Pregão 

Eletrônico nº 

241/2020 

Termo Aditivo 

001 ao Contrato 

nº 002/2021 

Pregão Eletrônico 

nº 241/2020 

MC TECH 

SOLUÇÕES EM TI 

LTDA (CNPJ: 

14.024.014/0001-

50) 

01/02/2022 

À 

01/02/2023 

Contratação de empresa 

especializada para 

prestação de serviços de 

assistência técnica e 

manutenção em caráter 

preventivo e corretivo em 

aparelhos de ar 

condicionado 

R$ 48.223,32 

Contrato nº 

001/2021 

Pregão 

Eletrônico nº 

232/2020 

Termo Aditivo 

001/2021 ao 

Contrato nº 

232/2020 

PA ARQUIVOS 

LTDA (CNPJ: 

34.409.656/0001-84 

29/01/2022 

à 

29/01/2023 

Contratação de empresa 

especializada em 

gerenciamento eletrônico 

de documentos e guarda 

física de documentos. 

R$ 139.311,76 

TOTAL GERAL R$1.448.380,67 

 

4. GERÊNCIA DE PREVIDÊNCIA 

 

4.1 AVALIAÇÃO ATUARIAL 

 

A avaliação atuarial3 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 4º trimestre de 2021 não houveram notificações para o Instuto 

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

 

                                                           
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. 

  



 

 

 

4.2 CONCESSÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIOS 

 

Os processos foram analisados pela Gerência de Concessão de Benefício 

(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 

  

No 4° trimestre de 2021, foram analisadas pela ASSEPCI 176 aposentadorias e 

efetuadas 42 diligências, sendo o resultado discriminado abaixo: 

 

MÊS 
PROCESSOS 

ANALISADOS 
DILIGÊNCIAS 

Outubro 57 11 

Novembro 24 5 

Dezembro 95 26 

TOTAL 176 42 

 

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

para documentação).  

Em Outubro:  

 

 

• Documentação: 07 ausências (CNIS, Declaração de benefício, portaria 

da cessão, termo de posse, declaração de percepção, declaração de 

dependente, ficha financeira); 

• Cadastro: 01 ausência (cadastro de dependente); 05 erros (data início, 

averbação, data de nascimento da dependente, PIS, tipo de 

dependência); 

• Regra do benefício: 01 erro (regra divergente) 

• Planilha de cálculo: 02 erros (data de cálculo e regra divergente); 

• Parecer técnico e jurídico: 02 erros (data de cálculo  e data) 

• Documentos de homologação: 01 erro (assinante). 

57

25

8 6 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1

Aposentadoria por Órgão de Origem



 
 

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

o mês subsequente. 

Em Novembro: 

 

 

• Documentação: 01 ausência (portaria de licença); 01 erro (requerimento 

com regra divergente do processo) e 01 ilegíveis (ofício da pensão 

alimentícia); 

• Cadastro: 03 ausências (cadastro de dependente – 2x, cadastro de 

licença); 01 erro (tipo de dependência); 

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

subsequente. 

Em Dezembro: 

 

 

• Documentação: 09 erros (informações do requerimento – 4x, portaria 

de enquadramento, CTS – 2x, documentos de averbação, declaração do 

24

13

4 3 2 1 1

TOTAL SEDUC SEFAZ SES TJ FHS SEAGRI

Aposentadoria por Órgão de Origem

95

44

18
7 5 4 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1

Aposentadoria por Órgão de Origem



 
Aracajuprevidência) e 13 ausências (sem tornar efeito – 5x, portaria de 

alteração da carga horária, assinatura em documento, portaria de 

promoção, parecer de averbação, CTC, anexo de portaria, certidão de 

casamento e página de CNIS). 

• Cadastro: 05 erros (cadastro de averbação – 2x, cadastro de dependente, 

tipo de dependência/condição, endereço) e 01 ausência (cadastro de 

dependentes). 

• Planilha de cálculo: 03 erros (valor base, valor do provento, gratificação 

D.E.) e 02 ausência (planilha de escalonamento e verba de 

desempenho). 

• Parecer técnico: 05 erros (valor do provento – 4x e tempo de 

exposição). 

• Documentos de homologação: 02 erros (modelo e portaria). 

Destes, 05 processos não foram atendido 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 4º 

trimestre de 2021 para essa categoria discriminado abaixo: 

 

MÊS 
PROCESSOS 

ANALISADOS 
DILIGÊNCIAS 

Outubro 9 5 

Novembro 6 2 

Dezembro 8 4 

TOTAL 23 11 

 

  



 
Em Outubro: 

 

 

• Documentação: sem inconsistências; 

• Cadastro: 02 erros (nome da dependente – 2x); 

• Planilha de cálculo: 01 erro (data de cálculo); 

• Parecer técnico: 02 erros (valor provento e data de cálculo); 

• Documentos de homologação: 01 erro (modelo da portaria). 

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

subsequente. 

Em Novembro: 

 

 

• 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 

9

7

2

TOTAL PMSE CBM

Aposentadoria por Órgão de Origem

6

4

2

TOTAL PMSE CBM

Aposentadoria por Órgão de Origem



 
do RG e endereço); 

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

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

subsequente. 

Em Dezembro: 

 

 

• Documentação: 02 erros (informações na CTS) 

• Cadastro: 01 ausência (cadastro de dependentes) 

• Parecer técnico: 01 ausência (assinatura eletrônica) 

• Documentos de  homologação: 01 erro (notificação)  

Todas as diligências foram atendidas em tempo hábil. 

 

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 4º trimestre de 2021 foram analisadas  102 concessões de pensão por morte 

8
7

1

TOTAL PMSE CBM

Aposentadoria por Órgão de Origem



 
civis, e efetuadas 21 diligências, discriminado abaixo: 

 

MÊS 

PROCESSOS 

ANALISADOS DILIGÊNCIAS 

Outubro 39 5 

Novembro 29 8 

Dezembro 35 11 

TOTAL 102 21 

 

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

para documentação).  

Em Outubro:  

• Planilha de cálculo/reajuste: 01 erros (campo observação) e 01 ausência 

(assinatura do gerente); 

• Documentos de homologação: 02 erros (data e CPF da notificação ) e 

01 ausência (folha de rosto). 

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

subsequente. 

Em Novembro:  

• Documentação: 02 ausências (assinatura do técnico em documentos – 

2x); 01 erro (data de óbito declaração de dependentes) e sem registro de 

ilegível; 

• Planilha de cálculo/reajuste: 02 erros (forma de cálculo e nome da 

interessada); 

• Parecer jurídico: 02 erros (data de início do benefício, divergência de 

entendimentos); 

• Documentos de homologação: 02 erros (CPF completo - LGPD). 

Todas as diligências foram atendidas em tempo hábil. 

Em Dezembro:  

• Documentação: 02 ausências (prova de residência e CTS) 

• Cadastro: 01 erro (endereço) e 01 ausência (número do PIS) 

• Planilha de cálculo/reajuste: 06 erros (data início – 5x e parentesco) e 

01 ausência (assinatura); 

• Parecer jurídico: 02 erros (data de início do benefício e forma de 

cálculo); 



 
• Documentos de homologação: 03 erros (portaria – 2x e notificação). 

 

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 4º trimestre discriminado abaixo: 

 

MÊS 

PROCESSOS 

ANALISADOS DILIGÊNCIAS 

Outubro 6 2 

Novembro 11 3 

Dezembro 9 2 

TOTAL 26 7 

 

Em Outubro :  

• Documentação: 01 erro (cargo do servidor o requerimento) e 01 

ausência (assinatura na declaração) 

Todas as diligências foram atendidas em tempo hábil. 

Em Novembro:  

• Planilha de cálculo/reajuste: 01 erro (observação com fundamentação 

errada) e 01 ausência (planilha de retroativo); 

• Parecer jurídico: 01 erros (data de início do benefício); 

Todas as diligências foram atendidas em tempo hábil. 

Em Dezembro:  

• Documentação: 01 ausência (assinatura em documento); 

• Documentos de homologação: 01 erro (modelo de notificação) e 01 

ausência (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, para 

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. 

Este relatório abrange o último trimestre de 2021, sendo os tipos de processos 

revisados pela ASSEPCI detalhados a seguir: 

Outubro: 

 

TIPO DE PROCESSO 

PROCESSOS 

ANALISADOS DILIGÊNCIAS 

Isenção de Imposto de 

Renda 7 4 

Finalização de Benefício 2 2 

Saldo de Proventos 9 0 

Certidão de Tempo de 

Contribuição 13 0 

Alteração Internacional de 

endereço 1 0 

Restituição de Contribuição 

Previdenciária Indevida 1 1 

TOTAL 33 7 

 

 



 
Entre as diligências:  

• Documentação: 03 erros (erros de cadastro); 

• Documentos de homologação: 05 erros (erros na elaboração de 

domunetos de homologação, entre eles, notificações e autorização de 

pagamento); 

Entre as diligências, uma não foi atendida em tempo hábil. 

Novembro: 

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

citam-se: 

 

TIPO DE PROCESSO 

PROCESSOS 

ANALISADOS DILIGÊNCIAS 

Isenção de Imposto de 

Renda 28 6 

Saldo de Proventos 13 2 

Certidão de Tempo de 

Contribuição 13 0 

Consulta à PGE 3 2 

TOTAL 57 10 

 

Entre as diligências:  

• Documentação: 01 erro (data de direito à isenção de imposto de renda 

no laudo médico); 

• Documentos de homologação: 08 erros (erros na elaboração de 

domunetos de homologação, entre eles, notificação, folha de 

homologação da Diretoria Executica e autorização de pagamento); 

Todas as diligências foram atendidas em tempo hábil. 

Dezembro: 

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

citam-se: 

 

TIPO DE PROCESSO 

PROCESSOS 

ANALISADOS DILIGÊNCIAS 

Isenção de Imposto de Renda 38 5 

Saldo de Proventos 5 2 

Certidão de Tempo de Contribuição 11 0 

Certidão de Tempo Contribuição - RV 1 0 

Finalização de Benefício 15 2 



 
Reversão de cotas 1 0 

Declaração 1 1 

Ajuste de VPNI – Assembleia 

Legislativa 16 12 

Ajuste de Regra- Migração 2 2 

Revisão de processo – CENSO 2019 2 1 

Declaração 1 1 

TOTAL 93 26 

   

 

Entre as diligências:  

• Documentação: 04 erros (erros de cadastro, erros no texto de declaração 

e laudo médico emitidos); 02 ausências (requerimento em duplicidade); 

01 referente a outros casos atipícos (duplicidade de despacho). 

• Documentos de homologação: 01 erros (erro na elaboração de 

domunetos de homologação); 01 referente a outros casos atipícos. 

• Valores: 02 erros (erro de valores retroativos). 

Entre as diligências, cinco não foi atendida em tempo hábil. 

Tabela resumo de todos os processos analisados no trimestre: 

 

TIPO DE PROCESSO 

PROCESSOS 

ANALISADOS DILIGÊNCIAS 

Isenção de Imposto de Renda 73 15 

Saldo de Proventos 27 4 

Certidão de Tempo de Contribuição 37 0 

Certidão de Tempo Contribuição - RV 1 0 

Finalização de Benefício 17 4 

Reversão de cotas 1 0 

Declaração 1 1 

Ajuste de VPNI – Assembleia 

Legislativa 16 12 

Ajuste de Regra- Migração 2 2 

Revisão de processo – CENSO 2019 2 1 

Declaração 1 1 

Restituição de Contribuição 

Previdenciária Indevida 1 1 

Alteração Internacional de endereço 1 0 

Consulta à PGE 3 2 

TOTAL 184 43 

   

 

O levantamento mostra que o indicador de diligência dos processos 



 
administrativos foi de 23% (percentual de diligências em relação à quantidade total de 

processos analisados). A maior quantidade de processos analisados foram de isenções 

de imposto de renda (73 processos), seguidos das Certidões de Tempo de Contribuição 

(37 processos) e saldos de proventos (27 processos). 

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 4º trimestre de 2021 foram 

enviados 313 requerimentos e recebidos 710 requerimento de compensação, conforme 

mostra tabela abaixo: 

 

MÊS ENVIADOS RECEBIDOS 

Outubro 64 114 

Novembro 180 406 

Dezembro 69 190 

TOTAL 313 710 

 

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

compensação previdenciária no montante de R$ 22.014.637,02, apurado pelo regime de 

caixa.  

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

CONTABILIZADA - 4º TRIMESTRE 2021 

OUTUBRO  R$                                2.908.988,79 

NOVEMBRO  R$                                 13.075.486,77 

DEZEMBRO  R$                                 6.030.161,46 

TOTAL R$                                 22.014.637,02 

 

Ressaltamos que o valor contabilizado no período se refere a requerimentos 

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

competência, ou seja, no 4º trimestre foi recebido em conta os valores referente aos 

meses de agosto, setembro e outubro, pago respectivamente, nos meses de outubro, 

novembro e dezembro, conforme prints a seguir:  



 
Outubro/2021: 

 

Novembro/2021: 

 

Dezembro/2021: 

 



 
4.5 CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP 

 

O Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP4 - da Autarquia continua 

regular e tem validade até 21.05.2022, 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. 

                                                           
4 A renovação do CRP é semestral. O último levantamento deste dado foi feito em 22.11.2021. 

 



 
 O DIPR do período de setembro/outubro de 2021 e novembro/dezembro 

de 2021, foram publicados dentro do prazo previsto, em 26/11/2021 e 31/01/2022, 

conforme comprovado na imagem abaixo:  

 

 

Fonte: CADPREV 

 

 

Fonte: CADPREV 

 

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.  

O envio da Declaração de Veracidade do período de setembro/outubro de 2021 

e novembro/dezembro de 2021, foram publicados dentro do prazo previsto, em 

26/11/2021 e 31/01/2022. Quanto ao último bimestre de 2021, embora tenha ocorrido 

uma retificação em 01/02/2022, a Declaração de Veracidade já havia sido enviada no 

prazo previsto, conforme comprovado nas imagens abaixo: 



 

 

Fonte: CADPREV 

 

 

 

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 de 2021, 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. No 4º trimestre de 2021, apenas o mês de Outubro foi enviado no prazo, 

conforme verificados no extrato abaixo:  

 

 
Fonte: CADPREV 

 

 



 
5.2 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 

  

A Política de Investimentos5 do exercício de 2022 foi formulada pelo Comitê 

de Investimentos do SERGIPEPREVIDÊNCIA, ainda não foi aprovada pelo Conselho 

Estadual de Previdência Social-CEPS, em virtude das alterações ocasionadas pela 

Resolução CMN Nº4.963, de 25 de Novembro de 2021, que dispões sobre a aplicação 

dos recursos dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, pelos 

Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios. 

 

5.2.2 Demonstrativo de Política de Investimentos – DPIN 

 

O DPIN6 - cujo prazo exigido pela Portaria nº 23/2019 do Ministério da 

Economia é de até 31 de dezembro de cada exercício em relação ao exercício seguinte -

ainda não fora enviado para o ano de 2022 em virtude da prorrogação do prazo até 

31/03/2022 através da Portaria MTP Nº 1.055, de 31 de Dezembro de 2021. Tal 

prorrogação foi concedida, em virtude do período de adequação doas respectivos RPPS 

às alterações ocasionadas pela Resolução CMN Nº4.963, de 25 de Novembro de 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: 

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

novembro e dezembro do exercício anterior. 
6 O  envio do DPIN é feito anualmente. Geralmente o levantamento ocorre no mês de outubro. 



 
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. 

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 (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 até é de 130.519.125,07 (cento e trinta milhões, quinhentos e dezenove mil, 

cento e vinte e cinco reais e sete 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 certificado no nível III do Pró-Gestão em novembro de 

2021. A certificação foi realizada pelo ICQ Brasil (Instituto de Certificação 

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

validade até 24.11.2024. 

Considerando as atribuições da ASSEPCI, de monitoramento trimestral das 

ações do Pró-Gestão Nível III, segue abaixo a avaliação do 4º trimestre de 2021: 

 

MONITORAMENTO/RECOMENDAÇÕES - PRÓ GESTÃO NÍVEL III 

3.1. Controle Interno 4º TRIMESTRE/2021 

3.1.1. Mapeamento das atividades das 

áreas de atuação do RPPS 
Em conformidade 

3.1.2. Manualização das atividades das 

áreas de atuação do RPPS 
Em conformidade 

3.1.3. Capacitação e Certificação dos 

Gestores e Servidores das áreas de Risco 

Recomendada atualização da certificação CPA de membro do 

Comitê 

3.1.4. Estrutura de Controle Interno Em conformidade 

3.1.5. Política de Segurança da 

Informação 

Recomendado elaborar/atualizar plano de comunicação para 

2022 

3.1.6.      Gestão e Controle da base de 

dados cadastrais dos servidores públicos, 

aposentados e pensionistas. 

Em conformidade 

3.2.    Governança Corporativa 4º TRIMESTRE/2021 

3.2.1       Relatório de Governança 

Corporativa 
Recomendado elaborar relatório para 2º Semestre 2021 

3.2.2       Planejamento 

Recomendado fazer a revisão anual do Planejamento 

estratégico 

3.2.3      Relatório de Gestão Atuarial 

Recomendado elaborar relatório comparativo dos últimos 3 

meses 

3.2.4       Código de ética 

Recomendado incluir promoção de ações de capacitação no 

Código de Ética no Plano de Capacitação Anual 

3.2.5      Políticas Previdenciárias de 

Saúde e Segurança do Servidor 

Recomendado iniciar implementação do Projeto de qualidade 

de vida como forma de sustentabilidade, em parceria com a 

SEAD, para execução das ações do Plano para 2022.  

3.2.6       Política de Investimento 

Recomendado elaborar o Relatório Due Diligence  referente 

ao 2º Semestre de 2021                                                      

3.2.7       Comitê de Investimento Em conformidade 

3.2.10. Segregação das atividades 

Controle Interno e Diretoria devem providenciar decreto com 

as atribuições dos setores que ainda não foram detalhados em 

documentos legais. 

3.2.11. Ouvidoria Em conformidade 

3.2.12. Diretoria Executiva 

Em conformidade, exceto Diploma de Nível superior para 

todos que compõem a Diretoria Executiva, com formação ou 

especialização (Pós graduação) em área compatível com a 

atribuição exercida 

3.2.13. Conselho Fiscal Recomendado elaborar de Plano de Trabalho para 2022 

3.2.14. Conselho Deliberativo Em conformidade 

3.2.15. Mandato, Representação e 

Conselho 
Não Atendida 



 

3.2.16. Gestão de Pessoas 

Recomendações ao setor responsável: Disponibilizar quadro 

de servidores atualizado                                                                                                                       

Informar se houve alguma atualização nos servidores cedidos 

para o Instituto. Havendo mudança, enviar termo de Cedência 

Atualizado.                                             

3.3   Educação Previdenciária 4º TRIMESTRE/2021 

3.3.1. Plano de Ação de Capacitação 

Recomendações ao setor responsável:  Elaborar Plano de 

Capacitação para 2022                                                                                   

Elaborar cronograma de ações de capacitação para 2022 

3.3.2 Ações de Diálogo com os Segurados 

e a Sociedade 

Recomendações ao setor responsável: Manter a elaboração de 

cartilhas                                                                                                  

Após conclusão da avaliação atuarial 2022, realizar audiência 

pública para apresentação aos segurados.                                                                                 

Elaborar cronograma de ações de seminários e ações pré e 

pós aposentadoria. 

 

No tocante ao item Transparência da referida certificação, a ASSEPCI 

verificou as informações disponíveis no site, e solicitou aos responsáveis, através de 

comunicações formais por email institucional, as respectivas informações para 

publicação e atualização no site. 

 

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 

 

Todas as recomendações feitas pela ASSEPCI no trimestre anterior foram 

atendidas. No decorrer do 4º trimestre de 2021, foram feitas pela ASSEPCI algumas 

recomendações, encaminhadas aos devidos responsáveis: 

 

RECOMENDAÇÃO - 4º TRIMESTRE 2021 
RESPONSÁVEL 

Seguimento Setores Status 

Recomendação - Processo de Pensão 

EX.00908.07/2021_C1-P/RAIMUNDO 

ALVES PEREIRA 

Previdência GABINET  

Atendida 

Recomendação - Reabertura do chamado 

200484 

Financeiro DIRAF/GERPAB/AGIN - 

Recomendação - Melhoria de texto de 

fundamentação de regra 

Previdência GERCON 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, apenas a recomendação “Recomendação 

- Reabertura do chamado 200484” não foi atendida.  

 

 

Natalia Souza dos Santos Andrade 

Chefe da Assessoria Especial de Processos e Controle Interno 

 

Beatriz Almeida de Jesus 

Assistente de processos organizacionais 

 

José Marcelo Gomes Santos Júnior 

Assistente de processos organizacionais 

 

José Ricardo de Santana Filho 

Assistente de processos organizacionais 

 

Esdras Eliel Menezes Santos 

Estagiário 

 

 

Aracaju, 29 de Março de 2022. 

 

 


