Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - Rioprevidência

ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO RIOPREVIDÊNCIA
REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2015

Ao décimo quinto dia do mês de dezembro de dois mil e quinze, às dez
horas, reuniu-se o Conselho Fiscal do Fundo Único de Previdência Social do
Estado do Rio de Janeiro - Rioprevidência – na sua sede, à Rua da Quitanda
número cento e seis, terceiro andar. Presentes os Senhores Conselheiros
Mariléa Lucio Ormond, no exercício da Presidência, Hugo Freire Lopes
Moreira, no exercício de Secretário, e Luís Everardo da Silva Braga, membro
efetivo. Verificada a presença de quórum, instalou-se a reunião com a
seguinte pauta: Item Um. Aprovação dos balancetes de Julho, Agosto
e Setembro de dois mil e quinze. A Presidente do Conselho, Senhora
Mariléa Ormond, deu as boas vindas a todos. A reunião iniciou-se com o
Item Extrapauta Um. O Gerente de Controle Interno e Auditoria, Senhor
José Roberto de Oliveira, informou que a Auditoria Geral do Estado aprovou
relatório dos bens do almoxarifado e imóveis do Rioprevidência, que o
Tribunal de Contas do Estado decidiu pela regularidade com ressalva dos
bens patrimoniais do período de primeiro de abril a trinta e um de
dezembro de dois mil e quatorze. O Senhor Hugo Freire Lopes Moreira
elogiou a preocupação do Rioprevidência com os bens patrimoniais e com a
depreciação deles. A Senhora Mariléa Lucio Ormond perguntou a respeito
dos imóveis adquiridos pelo Estado do Rio de Janeiro como forma de
pagamento da dívida do INSS. O Senhor José Roberto de Oliveira explicou
que o Rioprevidência recebe cerca de seis milhões de reais por mês a título
de compensação previdenciária, restando ainda um passivo de cerca de
cento e cinquenta milhões de reais por parte do INSS. De acordo com o
Senhor José Roberto de Oliveira, a quitação dessa dívida do INSS com o
Rioprevidência ocorre por meio da cessão dos imóveis, que foi aprovada na
Alerj, e esses imóveis serão postos à venda. A Senhora Mariléa Ormond
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perguntou como é feita a avaliação dos imóveis. O Senhor José Roberto de
Oliveira esclareceu que a Procuradoria Geral do Estado fará a verificação da
documentação do imóvel bem como a avaliação. O Gerente de Controle
Interno e Auditoria da Autarquia passou ao Plano Anual de Investimentos de
dois mil e dezesseis, e lembrou aos Conselheiros que o Rioprevidência
possui

dois

Fundos:

o

Financeiro

e

o

Previdenciário.

Este

último

capitalizado, constituído a partir de setembro de dois mil e treze,
evidenciando, desta forma, políticas de investimento diferenciadas, de longo
prazo. O Senhor José Roberto de Oliveira apresentou o resultado do
cruzamento de dado entre o Rioprevidência e entes de previdência
estaduais e municipais, tendo por base números de Cadastro de Pessoa
Física: foram encontrados registros de trinta e três Filhas Maiores que
também recebiam pensão de cônjuge pela PREVIRIO, e dezesseis Filhas
Maiores que recebiam pensão de cônjuge pelo próprio Rioprevidência,
totalizando um valor bruto mensal de cerca de noventa mil reais; houve
registro de trezentos e nove servidores aposentados por invalidez que
estavam em atividade; quinhentos e três servidores possuíam três ou mais
cargos

ativos;

cento

e

sessenta

e

um

possuíam

três

ou

mais

aposentadorias; trezentos e quarenta e seis possuíam três ou mais cargos
ativos

e,

também,

aposentadoria;

quatrocentos

e

trinta

e

quatro

apresentaram duas aposentadorias inacumuláveis; dois mil quatrocentos e
noventa e cinco apresentaram dois cargos ativos inacumuláveis; e
quatrocentos

e

sete

tinham

um

cargo

ativo

e

uma

aposentadoria

inacumulável. O Gerente de Controle Interno e Auditoria elogiou o trabalho
de auditoria de benefícios feito pela Diretoria de Seguridade, por meio da
Coordenadoria de Atuária, e enfatizou que deve ser pago o que é realmente
devido ao beneficiário. O Senhor José Roberto de Oliveira passou à
apresentação do Planejamento Estratégico da Autarquia para o ano de dois
mil e dezesseis. Segundo o Gerente de Controle Interno e Auditoria, o
Planejamento Estratégico consistirá na realização do recenseamento dos
servidores inativos e dos pensionistas, na manutenção da auditoria de
benefícios, e na realização da centralização da concessão de aposentadoria
pelo Rioprevidência. O Senhor José Roberto de Oliveira passou, então, ao
Item Um da pauta, e colocou o assunto em votação. O Senhor Hugo
Moreira disse que os Conselheiros analisaram minuciosamente os relatórios
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e que não encontraram divergências. O Conselheiro enfatizou que o
Rioprevidência precisa continuar a fazer auditorias, de forma a verificar o
passivo do Fundo, e que acredita que mesmo com a receita extraordinária
arrecadada com recolhimento de ICMS não será possível equilibrar as
contas do Estado do Rio de Janeiro. Os Conselheiros presentes aprovaram
os balancetes referentes aos meses de Julho, Agosto e Setembro de dois
mil e quinze. Nada mais havendo a tratar, a Presidente, em comum acordo
com os demais membros, encerrou a reunião, e eu, Hugo Freire Lopes
Moreira, lavrei a presente ata que será assinada pelos demais membros
deste Conselho Fiscal.

Mariléa Lúcio Ormond
Presidente do Conselho

Hugo Freire Lopes Moreira
Primeiro-Secretário do Conselho

Luís Everardo da Silva Braga
Membro
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