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Ata da Centésima Octogésima Sexta Reunião do Conselho Deliberativo 

do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe -

SERGIPEPREVIDÊNCIA. 

 

Aos trinta dias do mês novembro de dois mil e vinte dois, às 09h:30 min, mediante vídeo conferência, reuniu-

se, em Reunião Ordinária, o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de 

Sergipe – SERGIPEPREVIDÊNCIA, para tratar da seguinte ordem do dia; Aprovação da Ata nº185 Reunião 

Ordinária do CD; Aprovação dos balancetes contábeis do FINANPREV e SERGIPEPREVIDÊNCIA relativo 

ao mês de setembro de 2022; Aprovação da Política de Alçadas. Cumprimentando os presentes, a 

Presidente, Eliane Aquino, indagou sobre a existência de alguma alteração à Ata da 185ª Reunião, onde 

não ocorreu apontamentos por alteração, sendo aprovada por unanimidade, de todos presentes. Em 

seguida, conduziu a palavra ao conselheiro José Roberto, que deu por início a apresentação dos Balancetes 

Contábeis relativos ao mês de setembro. De acordo com as demonstrações contábeis apresentadas no 

balancete contábil do FINANPREV as Receitas Correntes - Receitas de Contribuições (servidores ativos, 

inativos e pensionistas) foram de R$23.193.470,72 e no acumulado totaliza o valor de R$279.497.116,95. 

Receitas Intraorçamentárias (contribuições patronais ativos, inativos,  pensionistas e cedidos) foram de 

R$52.332.845,63 e no acumulado totaliza o valor de R$ 556.888.722,54.  No item das receitas patrimoniais 

(remuneração de investimento), o valor foi de R$2.688.628,32 e o acumulado encontra-se em 

R$15.222.119,05. Sobre Outras Transferências (repasse dos poderes+leilão SEAD+compensação 

financeira) totalizou no mês o valor de R$7.925.232,59 e no acumulado o valor R$101.280.543,04. Assim, 

perfez o total geral das receitas o valor de R$86.140.177,26 e no acumulado R$952.888.501,58. Quanto ao 

aporte, foi ingressado no mês, o valor de R$127.219.477,19 e no acumulado R$656.805.082,72. Destacou 

que o aumento do aporte, decorre da somatória do valor R$28.690.614,19 relativo ao Imposto de Renda dos 

meses outubro/2020 e agosto/2022. As despesas correntes (aposentadorias+pensões + 

RPV+condomínios+taxa administração+PASEP), o montante foi de R$180.819.936,00 e no acumulado 

R$1.600.639.324,47. Passando para o déficit, no mês, o fundo apresentou o valor de R$94.679.758,74 e no 

acumulado R$647.750.822,89. No balanço patrimonial, a equação ativo = passivo totalizou o montante de 

R$615.956.662,93 e o patrimônio líquido apresentou o resultado de R$32.943.700,23. A receita 

orçamentária prevista e despesa orçamentária fixada constam no valor de R$ 2.440.786.205,00. Conforme 

demonstrativo, a receita realizada consta 39,04% e a realizar 60,96%, já a despesa de 65,58% executada e 

34,42% a realizar. Com relação aos demonstrativos dos militares, expôs as receitas correntes 

(ativos+inativos+pensão) no mês foi de R$8.806.260,34 e no acumulado R$75.364.241,82. As despesas 

correntes de pessoal perfizeram o montante de R$43.195.961,29 e no acumulado R$310.203.284,63. O 

Déficit Contábil no mês apresentou o valor R$34.389.700,95 e no acumulado R$234.839.042,81. Passando 

para a Autarquia – SERGIPEPREVIDÊNCIA: No mês, as receitas correntes (patrimonial+tx. de 

administração) o valor foi R$991.396,00, estando acumulado R$9.588.240,00. Despesas correntes (pessoal 

e encargos + outras despesas correntes) foi no valor de R$951.088,05 estando acumulado R$9.219.204,27. 

No mês, gerou superávit de R$40.307,95 e no acumulado encontra-se um o valor de R$369.035,73. No 

demonstrativo de receitas e despesas; A receita e a despesa orçamentária prevista, foi fixada no valor de 

R$12.309.190,00, conforme apresentado, a receita realizada consta 77,89% e a realizar 22,11%, já a 

despesa 74,90% executada e 25,10% a realizar. Após discussões dos membros, os aludidos balancetes 

foram aprovados por unanimidade. Deliberando para o próximo item da Pauta, qual seja: Aprovação da 

Política de Alçadas. O conselheiro dispôs da fala explanando que o documento disciplina a utilização de 

recursos orçamentários e financeiros do Instituto, estabelecendo limites e responsabilidades para a tomada 

de decisões que envolvam a gestão administrativa e previdenciária, respeitando as competências e 
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atribuições dos órgãos de governança, em conformidade com a legislação. Assim, expôs as instâncias de 

decisão em que compete a cada nível hierárquico da Diretoria Executiva e do respectivo Conselho 

Deliberativo. Finalizou o tema, destacando que a necessidade de aprovação decorre dentre uma das 

exigências do Pró-Gestão. Após elucidações, a política de alçadas foi aprovada por unanimidade, dos 

conselheiros presentes. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião e para constar, eu, 

Edla Ketlyn Bruno Alves, Secretária do CD, lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme, vai pelo 

Exmo. Presidente, pelos Conselheiros presentes e por mim, devidamente assinada. 

Aprovada na reunião de 16 de dezembro de 2022. 
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