
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO DO PREVI-MOSSORÓ 

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, os conselheiros do 

PREVI-MOSSORÓ se reuniram na sala do conselho de previdência para deliberar sobre a seguinte 

pauta: Informes; análise de recomendação da empresa de Consultoria Agenda Assessoria sobre 

realocação de investimento; análise e aprovação das contas do Previ-Mossoró 2021; deliberação 

sobre a taxa de administração instituída pelo Instituto Previdenciário. Iniciando a reunião, o Sr. 

Luiz Francelino, presidente do Conselho Previdenciário, reforçou a necessidade de os 

conselheiros realizarem o exame de certificação em CGRPPS até o mês de abril próximo. 

Informou também que recebeu do Gabinete do Prefeito, ofício com indicação de dois 

conselheiros – um titular e um suplente - para compor o Conselheiro Previdenciário e que irá 

providenciar para que os mesmos tomem assento no conselho. Seguindo com os informes, a 

conselheira Vereadora Marleide Cunha, juntamente com Doutor Paulo Linhares fizeram um 

relato do processo de votação em primeiro turno da reforma da Previdência do Município de 

Mossoró. Dando sequência a reunião, o Conselheiro Juliel Souza dissertou sobre a 

recomendação da empresa Agenda Assessoria, o qual recomenda realocação de investimentos, 

em consonância com o que deliberou também o Comitê de Investimentos do Previ-Mossoró, 

em reunião realizada no dia dezesseis de fevereiro do corrente ano (ver ata da reunião e 

documentos anexos), acatando a recomendação da consultoria supracitada. Após ouvir as 

justificativas apresentadas, os conselheiros presentes aprovaram por unanimidade a 

deliberação do referido Comitê. Seguindo a reunião, O Senhor Cássio Rodrigo da Costa Almeida, 

Diretor Administrativo e Financeiro do Previ-Mossoró apresentou os balancetes e 

demonstrativos contábeis (receitas e despesas) do Previ-Mossoró referente as contas do ano de 

2021. Feitos os esclarecimentos necessários e dirimidas as dúvidas, as contas do Instituto 

Previdenciário do ano 2021 foram aprovadas pela maioria dos conselheiros presentes, com as 

seguintes considerações: a conselheira Marleide Cunha Justificou sua saída antes do término da 

reunião; pela aprovação das contas foram três votos a favor; o presidente do Instituto Doutor 

Paulo Linhares se absteve de votar; e o presidente do Conselho somente vota a caso de 

desempate, conforme consta em regimento. Por fim, o presidente do Previ-Mossoró, destacou 

a necessidade de se estabelecer a taxa de administração recolhida pelo instituto, que passa a 

ser de 3% sobre a receita do Instituto Previdenciário, conforme consta na Reforma da 

Previdência Municipal já aprovada em primeiro turno pela Câmara Municipal. Nada mais 

havendo a tratar, Eu, Luiz Francelino Filho, lavro a presente ata que será assinada por mim e 

demais conselheiros presentes à reunião. 
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OFÍCIO Nº 001/2022 – DAFIN / PREVI-Mossoró 
 
 

Mossoró, 04 de janeiro de 2022. 
 

 
CONSULTA TÉCNICA 

 
Imos. Srs. Consultores, 
 
 
 O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 
SERVIDORES DE MOSSORÓ RN, Autarquia Municipal, inscrita no CNPJ sob 
o n. 14.801.428/0001-48, com sede à rua Felipe Camarão, n. 2114, bairro Doze 
Anos, Mossoró/RN, devidamente representada pelo Sr. Cassio Rodrigo da Costa 
Almeida, Diretor Administrativo e Financeiro, vem solicitar CONSULTA 
TÉCNICA, tendo como finalidade: 
 
1) Apurar o saldo financeiro da Taxa de Administração referente ao exercício de 
2021, para a devida segregação das contas previdenciária e administrativa; 
 
2) Apresentar os valores da Taxa de Administração, anual e mensal, para o 
exercício de 2022, para que no exercício corrente possam ser feitas as 
transferências mensais da conta previdenciária para a conta administrativa.  
 
 
Atenciosamente, 
 
 

________________________________________ 
CÁSSIO RODRIGO DA COSTA ALMEIDA 

Diretor Administrativo e Financeiro 
CPF: 813.743.644-87 

 
 

 
 



 

 CARTA CONTÁBIL Nº 05/2022/COCEA/AGENDA ASSESSORIA 

 

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2022. 

Ao Sr. 

Cássio Rodrigo da Costa Almeida 

Diretor Administrativo e Financeiro – PREVI-MOSSORÓ 

 

Referência: Resposta ao Ofício n. 001/2022 – DAFIN/PREVI-MOSSORÓ 

 

 

Senhor Diretor, 

 

Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos do presente para apresentar resposta 
aos questionamentos suscitados no ofício n. 001/2022- DAFIN/PREVIMOSSORÓ com relação a 
consulta técnica acerca do cálculo da taxa de administração referente ao exercício de 2021 e 
levantamento do valor da despesa administrativa para o exercício de 2022. 

 

RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS: 

1) Apurar o saldo financeiro da Taxa de Administração, referente ao exercício de 2021 
para a devida segregação das contas previdenciária e administrativa. 

 

Conforme já apontado na Carta Contábil 90/2021 (anexada ao final desta), o valor total que 
poderá ser utilizado para despesas Administrativas durante o exercício de 2021, compreende o 
montante de R$ 5.321.044,79.  

Até o momento (dados coletados na base de dados Sisprev INTEGRA em 18/01/2022) foram 
utilizados R$ 2.523.152,08, dessa forma, consta um saldo a ser constituído como Reserva 
Administrativa do RPPS de R$ 2.797.982,71. 

 

2) Apresentar os valores da Taxa de Administração, referente ao exercício de 2022, 
para que no exercício corrente possam ser feitos as transferências mensais da conta 
previdenciária para a conta administrativa. 



 

Como a legislação estipulando o novo percentual para as despesas Administrativas não foi 
aprovada pela Câmara do Município de Mossoró/RN, de acordo com a PORTARIA MTP Nº 905, 
DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021, Art. 3º, Parágrafo Único, entende-se que: 

‘’ A Secretaria de Previdência considerará, na verificação dos limites da taxa de administração 
do exercício de 2022, para os entes federativos que não fizeram a adequação prevista no caput 
até 31 de dezembro de 2021, o limite de até dois pontos percentuais do valor total das 
remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício 
financeiro anterior’’ 

Sendo assim, segue base de cálculo: 

 

Ativos 
Executivo + Legislativo 

Ativos 
PREVI-MOSSORÓ 

Inativos Pensionistas 

224.474.614,60 966.205,04 45.189.679,25 3.469.334,36 
Total: 274.099.833,25 

 

Limite para 2022 (2%): R$ 5.481.996,67 
 

Lembrando que esta base de cálculo deverá ser utilizada enquanto a nova legislação com a 
nova alíquota não é aprovada. 

 

Sem mais para o momento. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Pablo Simonton F. de Castro 

Coordenador de Contabilidade Agenda Assessoria 

PABLO SIMONTON 
FIDELIS DE 
CASTRO:01181088160

Assinado de forma digital por 
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