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1. INTRODUÇÃO 

 

Este documento apresenta a Política e Plano Anual da Assessoria Especial de 

Processos e Controle Interno, referente ao exercício de 2023, em atendimento ao Art. 

17, inciso I, da Lei 5.852/2006, com redação da Lei 8.851/2021. 

A Política e Plano Anual da ASSEPCI compreendem todas as atividades a 

serem desenvolvidas pela assessoria durante o exercício de 2023. Traz como parte 

integrante necessária, juntamente com a sua apresentação, um cronograma para as 

atividades obrigatórias e outras ações de controle planejadas. 

Ressaltamos que o presente documento é uma importante ferramenta com 

foco nas áreas que representam um risco maior aos processos que formam o Instituto 

de Previdência do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDENCIA, além de orientar os 

trabalhos a serem desenvolvidos pela ASSEPCI durante o exercício. 

A ASSEPCI busca desenvolver sua atuação por intermédio de ações 

preventivas, concomitantes ou corretivas, bem como procura propiciar a melhoria na 

gestão do SERGIPEPREVIDENCIA, através da orientação preventiva aos gestores 

contribuindo para identificação antecipada de riscos, adoção de medidas e estratégias da 

gestão voltada à correção de falhas, aprimoramento de procedimentos e atendimento do 

interesse público. 

 

2. ATRIBUIÇÕES 

 

A Unidade de Controle Interno do SERGIPEPREVIDENCIA foi instituída em 

2021, por meio da Lei 8.851/2021 de 15 de junho de 2021. Conforme regulamenta a 

referida Lei, a ASSEPCI tem por competência: 

 

I – elaborar, realizar e acompanhar o Plano Anual de Controle Interno; 

II –oferecer orientação preventiva aos gestores do 

SERGIPEPREVIDENCIA contribuindo para identificação antecipada 

de riscos, a adoção de medidas e estratégias da gestão voltadas à  

correção de falhas, aprimoramento de procedimentos e atendimento 

do interesso público; 

III – dar ciência ao Diretor-Presidente dos atos ou fatos com indícios 



 
de ilegalidade ou irregularidade praticados por agentes públicos ou 

privados na utilização de recursos públicos, sem prejuízo da 

comunicação aos gestores responsáveis à adoção das medidas 

necessárias à resolução do problema apontado; 

IV – acompanhar os processos judiciais ou extrajudiciais, em estrita 

colaboração com a Procuradoria-Geral do Estado – PGE; 

V – executar outras atribuições correlatas que lhe forem conferidas ou 

determinadas. 

 

Junto a isso, a Secretaria de Estado da Transparência e Controle do ente 

federativo, através da Instrução Normativa nº 001/SETC/2019, dispõe sobre as 

Unidades Setoriais de Controle Interno – USCIs, integrantes do Sistema Estadual de 

Controle Interno do Pode Executivo. Com base no Art. 1º da referida instrução, as 

USCIs também deverão ter as seguintes atribuições: 

 

I – Prestar assessoramento ao titular do Órgão ou Entidade nos 

assuntos inerentes ao controle interno; 

II – Acompanhar o controle gerencial de gastos 

III – Observar a conformidade, contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial 

IV – Disseminar as informações e/ou orientações emitidas pela 

Secretaria de Estado da Transparência e Controle, Órgão Central de 

Controle Interno, com a finalidade de nortear a tomada de decisão no 

âmbito do Órgão ou Entidade, visando alcançar eficiência e eficácia 

na gestão interna; 

V – Acompanhar a realização dos planos, objetivos e metas do 

Órgão/Entidade, em especial as atividades abaixo relacionadas: 

a) A execução dos programas, ações, projetos e atividades; 

b) A execução dos convênios, termos de parceria, colaboração e 

congêneres; 

c) A operacionalização das licitações e contratos, firmados; 

d) A execução dos atos de pessoal e evolução da folha de pagamento; 

e) As informações patrimoniais: Imóveis, Móveis e Almoxerifado; 



 
f) As informações sobre suprimento de fundos; 

g) As obras e serviços de engenharia; 

h) As informações publicadas nas páginas de transparência; 

i) Os pedidos de informações encaminhados ao Órgão/Entidade, pelo 

cidadão ou sociedade civil organizada, com base na Lei Federal nº 

12.527, de 18 de novembro de 2009, regulamentada pelo Decreto 

nº 30.947, de 28 de Dezembro de 2017 e Resolução nº 311/2018 

do TCE/SE; e 

j) As manifestações da Ouvidoria encaminhadas ao Órgão ou 

Entidade, na forma de Decreto Estadual nº 40.370 de 30 de abril 

de 2019. 

VI – Acompanhar a manutenção da regularidade jurídica, fiscal, 

econômico-financeira e administrativa do Órgão ou Entidade, em 

cumprimento às disposições do Decreto Estadual nº 26.905, de 24 de 

fevereiro de 2010, adotando as seguintes providências; 

a)Verificar a atualização da inscrição do Órgão ou Entidade no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, da Receita Federal do 

Brasil, incluindo denominação e o endereço. 

b) Verificar a atualização dos dados dos responsáveis legais do Órgão 

ou Entidade e dos respectivos Contabilistas perante o Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, da Receita Federal do Brasil. 

c) Averiguar se o Órgão ou Entidade mantém atualizados os seguintes 

documentos e informações: 

1 – Certidão Negativa de Débito – CND, referente às contribuições 

previdenciárias e às de terceiros do Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica – CNPJ, do Órgão ou Entidade na Receita Federal do Brasil; 

2 - Certidão Negativa de Débito – CND, e do Cadastro Especifico do 

Instituto Nacional do Seguro Social – CEI/INSS, ambos da Receita 

Federal do Brasil, abrangendo as obras de construção civil, quando for 

o caso; 

3 – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia de Tempo de 

Serviço – CRF/FGTS, na Caixa Econômica Federal  - CEF; 

4 - Certidão Negativa de Débito quanto aos Tributos Federais e à 



 
Dívida Ativa da União, na Receita Federal do Brasil; 

5 - Certidão Negativa de Débito junto à Fazenda Estadual; e 

6 - Certidão Negativa de Débito da Fazenda Municipal do domicílio 

das Unidades do Órgão ou Entidade. 

d) Realizar consultar aos sistemas de informação da União para: 

1) Verificar atendimento das exigências do Cadastro Único de 

Convênio – CAUC/STN/MF 

2) Constatar a ausência de pendências ou restrições, no Cadastro 

Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – 

CADIN: 

2.1) quanto as prestações de contas dos Convênios e demais espécies 

de cooperação, auxílio ou assistência financeira, decorrentes das 

transferências voluntárias de recursos recebidos da União; e 

2.2) quanto ao pagamento de empréstimos e financiamento devidos à 

União, conforme previsto no art. 25 da Lei Complementar (Federal) nº 

101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal. 

VII – Propor medidas pertinentes às correções das irregularidades 

verificadas; 

VIII – Exercer outras atividades técnicas inerentes ao Controle Interno 

que regularmente lhe forem conferidas ou determinadas. 

 

3. METODOLOGIA 

 

A metodologia de trabalho da ASSEPCI incluirá a elaboração de relatórios de 

periodicidade mensal e trimestral, que deverão ser apresentados a Diretoria Executiva 

do SERGIPEPREVIDENCIA e aprovados pelo Conselho Deliberativo. 

De periodicidade trimestral, a ASSEPCI deverá elaborar relatório que 

consolidem as áreas administrativa, financeira, previdência, e investimento, bem como o 

monitoramento das ferramentas e programas de gestão, em atendimento a certificação 

do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão de Regimes 

Próprios de Previdência Social – Pró- Gestão, no Nível III. 

O Conselho Deliberativo do SERGIPEPREVIDENCIA deverá definir os 

critérios que serão observados nos relatórios produzidos pela ASSEPCI, que permitam 



 
aferir a sua qualidade, relacionados à abrangência dos assuntos a serem objeto de 

verificação, bem como a sua funcionalidade, repercussão e alcance. 

De periodicidade mensal, a ASSEPCI deverá elaborar relatório da análise dos 

processos de concessão de benefícios do SERGIPEPREVIDENCIA, com a finalidade 

de averiguar a conformidade dos processos, impedindo, principalmente, a concessão de 

benefícios com erro de valores ou que apresentem insegurança jurídica. Está previsto 

para ser incluído no fluxo de análise da ASSEPCI, a área de licitação e contrato. 

Os relatórios da ASSEPCI devem ser elaborados e devidamente assinados pelo 

Assessor – Chefe, o qual será responsável pelo encaminhamento das informações 

consolidadas no mês ou trimestre a Diretoria Executiva do SERGIPEPREVIDENCIA e 

apresentação dos respectivos resultados. 

 

4. GERENCIAMENTOS DE PONTOS DE CONTROLE 

 

Tendo em vista atender ao cumprimento das atribuições que lhe são 

concedidas, a ASSEPECI adotará pontos de controle, que devem ser aprovados pelo 

Conselho Deliberativo do SERGIPEPREVIDENCIA, que serão critérios para a análise 

e atesto da conformidade das áreas administrativa, financeira, previdência, e 

investimento, bem como o monitoramento das ferramentas e programas de gestão. 

Os pontos de controle são ferramentas que permitirão a ASSEPCI atestar a 

conformidade dos processos das áreas analisadas, tendo em vista identificar as forças e 

fraquezas dos processos, e propor melhorias nos seus procedimentos. Os pontos de 

controle adotados pela ASSEPCI são: 

 

PONTOS DE CONTROLE 

ÁREA CONTROLE 

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

Taxa de administração Comprovação do limite legal de 1% 

Processamento das despesas 
Comprovante de pagamento do FINANPREV ao 

SERGIPEPREVIDENCIA 

Contabilização da receita 
Comprovante de contabilização do valor arrecadado de contribuição 

previdenciária de inativo e pensionista 

Licitação e Contrato Análise processual com base na Lei 14.133/2021 

GERÊNCIA DE PREVIDÊNCIA 

Avaliação atuarial Comprovante de envio do DRAA no sistema do CADPREV 



 

Concessão de benefício e processos 

administrativos 

Documentação das Portarias nº 59 e 60 de 2020, Cadastro no Siprev, 
Planilha de cálculo, Parecer Técnico e Jurídico, Parecer, Regra, 

Documentos de Homologação, Valor Implantado, Planilha de Retroativo. 

Compensação Previdenciária 
Comprovante de contabilização do valor arrecadado de compensação 

previdenciária 

Certificado de Regularidade 

Previdenciária 
Comprovante de validade do Certificado no Sistema do CADPREV 

Demonstrativo de Informações 

Previdenciárias - DIPR 

Comprovante de envio do DIPR e Declaração de Veracidade no sistema 

do CADPREV 

Indicador de Situação Previdenciária Comprovante do nível alcançado pelo Instituto 

GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS 

Demonstrativo Das Aplicações E  

Investimentos Dos Recursos – DAIR 
Comprovante de envio do DAIR no sistema do CADPREV 

Política de Investimentos Comprovante de envio do DPIN no sistema do CADPREV 

Carteira de Investimentos 
Comprovante de Certificação do CPA do Comitê de Investimentos e 

comprovante de saldo acumulado em conta 

PRÓ-GESTÃO Comprovante de cumprimento dos requisitos dos Nível III do Pró-Gestão 

 

Os pontos de controle supracitados estão sujeitos a testes de eficácia. Na 

hipótese de reprovação em teste de eficácia, os pontos de controles estão sujeitos a 

avaliação, devendo está ser aprovada pelo Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva 

do SERGIPEPREVIDENCIA. 

 

5. ESTRUTURA TÉCNICA 

 

O quadro funcional da ASSEPCI é formado por 5 colaboradores, sendo 1 

servidor comissionado, 4 funcionários terceirizados e 1 estagiário do 

SERGIPEPREVIDENCIA, cujas funções estão detalhadas no Anexo I. 

Os servidores da ASSEPCI do SERGIPEPREVIDENCIA devem adotar 

comportamento ético, cautela e zelo profissional no exercício de suas atividades, 

mantendo uma atitude de independência que assegure a imparcialidade de 



 
seu julgamento nas fases de planejamento, execução e emissão de sua opinião, bem 

como nos demais aspectos relacionados com sua atividade profissional. 

 

6. PLANO ANUAL DE AUDITORIA 

 

 

*Previsto para ser incluído na análise da ASSEPCI. 

 

Aracaju, 09 de fevereiro de 2023

ATIVIDADES JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Análise e conferência dos processos de concessão de benefícios

Análise e conferência dos processos de licitação e contratos*

Análise e conferência das áreas administrativas, financeiras, 

previdência, investimentos e Pró-Gestão nível III

Relatório de auditoria de concessão de benefícios

Relatório trimestral (Pró-Gestão Nível III)

Relatório de auditoria de licitação e contratos*

EXERCÍCIO 2023

Auditoria Interna

Elaboração de relatórios



 
ANEXO I 

NOME CARGO PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES 

NATALIA SOUZA DOS SANTOS 

ANDRADE 
Assessor - Chefe 

Gerenciar as atividades de Controle Interno 

Elaborar, realizar e acompanhar o Plano Anual de Controle Interno 

Assinar e encaminhar as informações consolidadas no mês ou trimestre a Diretoria Executiva 

do SERGIPEPREVIDENCIA e apresentação dos respectivos resultados 

Executar outras atribuições correlatas que lhe forem conferidas ou determinadas 

BEATRIZ ALMEIDA DE JESUS Assistente de processos organizacionais 

Análise e conferência dos processos Administrativos 

Análise e conferência dos valores dos benefícios após a implantação em folha 

Envio dos processos publicados ao Tribunal de Contas do Estado 

JOSÉ MARCELO GOMES SANTOS JÚNIOR Assistente de processos organizacionais 

Análise, acompanhamento, e atualização do Portal da Transparência, conforme métrica 

estabelecida pelo Tribunal de Contas do Estado 

Análise, acompanhamento, e atualização da Transparência exigida pelo Pró-Gestão 

JOSÉ RICARDO DE SANTANA FILHO Assistente de processos organizacionais Análise e conferência dos processos de concessão e revisão antes da publicação 

SÉRGIO RICARDO SOUSA BEZERRA Assistente de processos organizacionais 

Análise e conferência dos processos de licitação e contratos 

Auxiliar na análise e conferência dos processos de concessão e revisão antes da publicação 

Auxiliar na elaboração das respostas aos processos judiciais e demandas jurídicas correlatas 

ESDRAS ELIEL MENEZES SANTOS Estagiário 

Auxiliar na execução das auditorias internas e na avaliação do desempenho dos processos 

Elaborar relatórios, acompanhar e atualizar base de dados 

Auxiliar no estabelecimento e implementação de novos procedimentos de auditoria 

 


