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 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA EM 13.04.2016

Ao décimo terceiro dia do mês de abril de dois mil e dezesseis reuniu-se o
Conselho de Administração 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, com a presença de dez membros, conforme lista
de presença anexa. Verificada a presença de quórum, instalou-se a Reunião,
presidida pelo Conselheiro Fabio Aurélio da Silveira Nunes, Suplente da
Presidente do Conselho, e secretariada pela Representante dos Segurados do
Poder Executivo, Conselheira Francisca Rodrigues Talarico. A pauta desta
reunião,

encaminhada

previamente

aos

Conselheiros,

foi

a

seguinte:

Deliberações: Item Um. Aprovação da Avaliação Atuarial dos Fundos
Financeiro e Previdenciário. Item Dois. Aprovação do Balanço de dois
mil e quinze. Informes. Item Um. Acompanhamento da operação de
securitização de Royalties e Participações Especiais. Item Dois. Fluxo
de caixa do Rioprevidência. Item Três. Evolução dos Benefícios,
COMPREV e Auditoria de Benefícios – Legatários e Viúva. Item Quatro.
Acompanhamento do cruzamento de dados do Rioprevidência com os
entes de Previdência Municipais e Estaduais. Item Cinco. Lei de
Responsabilidade Fiscal Estadual – Rioprevidência. Item Seis. Operação
do Estado para capitalização do Rioprevidência. O Conselheiro Fabio
Aurélio da Silveira Nunes, Suplente da Presidente do Conselho, iniciou a reunião
agradecendo a presença dos Conselheiros e, após as considerações iniciais,
passou a palavra ao Diretor de Administração e Finanças do Rioprevidência,
Conselheiro Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes, suplente do Conselheiro
Gustavo de Oliveira Barbosa, Diretor-Presidente do Fundo. O Conselheiro Luiz
Cláudio Gomes passou aos Itens Um e Dois da pauta de Deliberações.
Verificada a presença de quórum, o Diretor de Administração e Finanças do
Rioprevidência lembrou os Conselheiros presentes da realização da segregação
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de massa realizada pela Autarquia em dois mil e treze, mediante a qual foram
criados dois Fundos: o Financeiro, de repartição simples, e o Previdenciário,
capitalizado, conforme previsto na Lei número seis mil trezentos e trinta e oito,
de dois mil e doze. O Conselheiro Luiz Cláudio Gomes informou que há
segregação contábil e financeira dos dois Fundos e passou à apresentação da
avaliação atuarial do Plano Financeiro: atualmente, o Fundo Financeiro possui
duzentos e cinco mil setecentos e quinze servidores ativos, cento e sessenta e
um mil novecentos e cinquenta e seis servidores aposentados, e sessenta e
nove mil quinhentas e trinta e nove pensões. Foram apresentadas as premissas
atuariais para o Fundo Financeiro. Com base nas premissas atuariais
demonstradas, foi apresentado o custo total do Plano Financeiro de acordo com
a avaliação atuarial de dois mil e dezesseis, cujo valor seria de vinte e seis
vírgula quarenta e quatro por cento. As Reservas Matemáticas totalizaram
duzentos e quatorze bilhões setecentos e oitenta e cinco milhões trezentos e
dezenove mil seiscentos e trinta e três reais, o Ativo Líquido do Plano equivaleu
a trinta e três bilhões novecentos e três milhões duzentos e cinquenta e um mil
trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos, cujo resultado
alcançou um Déficit Técnico Atuarial de cento e oitenta bilhões oitocentos e
oitenta e dois milhões sessenta e oito mil duzentos e sete reais e trinta e um
centavos. O Diretor de Administração e Finanças do Rioprevidência apresentou
os principais motivos do déficit atuarial do Plano Financeiro: elevação da folha
de ativos, envelhecimento da massa, base mais consistente, um vírgula dois
por cento a mais de benefícios concedidos, redução do ativo do Plano, e
mudança de Tábua IBGE dois mil e doze para dois mil e treze. O Conselheiro
Luiz Cláudio Gomes passou, então, aos dados do Fundo Previdenciário, que
possuía dezessete mil e quarenta servidores ativos em sua composição, um
aposentado e oito pensões na data de realização da avaliação atuarial. De
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acordo com o Diretor de Administração e Finanças do Rioprevidência, as
premissas do Fundo Previdenciário incluem taxa de juros real conservadora, de
cinco por cento ao ano, e Tábuas de Mortalidade mais aderentes aos servidores
do Estado do Rio de Janeiro.

Foi apresentado o custo total anual do Plano

Previdenciário, cujo valor seria de vinte e oito vírgula oitenta e três por cento
de acordo com a avaliação atuarial de dois mil e dezesseis. As Reservas
Matemáticas totalizaram duzentos e oitenta milhões quinhentos e quarenta e
oito mil quatrocentos e sessenta e nove reais e quinze centavos, o Ativo Líquido
do Plano equivaleu a duzentos e noventa e dois milhões oitocentos e oito mil
quinhentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos, cujo resultado
alcançou um Superávit Técnico Atuarial de doze milhões duzentos e sessenta
mil e sessenta e dois reais e oitenta e um centavos. O Diretor de Administração
e Finanças do Rioprevidência apresentou os principais motivos da redução do
superávit atuarial do Plano Previdenciário: elevação da folha de ativos,
envelhecimento da massa, base mais consistente, mais pensões concedidas do
que o previsto na avaliação anterior, mais aposentadorias concedidas do que o
previsto na avaliação anterior, não atingimento da meta atuarial, e mudança de
Tábua IBGE dois mil e doze para dois mil e treze. O Conselheiro Luiz Cláudio
Gomes disse que o relatório atuarial é parte integrante das contas do governo e
que, para minimizar o déficit registrado no Plano Financeiro, o Rioprevidência
realizou a venda de ativos, a transferência do fluxo futuro de Royalties e o
recebimento dos recursos dos depósitos judiciais. O Conselheiro José Roberto
Portugal Compasso falou da situação dramática vivida pelos pensionistas e
pelos servidores ativos e inativos do Estado em função do pagamento de
salários, discorreu sobre falta de informação, pela Autarquia, da atual situação
ao CONAD, e solicitou que fosse realizada reunião extraordinária deste
Conselho com a presença de todos os membros titulares. O Conselheiro

Sede Administrativa: Rua da Quitanda nº. 106 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20091-005

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 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA EM 13.04.2016

Francisco Antônio Caldas de Andrade Pinto comentou que o CONAD recebe
informações a respeito do déficit atuarial do Rioprevidência há cerca de cinco
anos, e que a Autarquia convive com esse déficit há cerca de quinze anos,
tendo este se tornado um problema estrutural, devido ao maior tempo de vida
da população e à falta de reformas previdenciárias. O Conselheiro Francisco
Caldas disse que o Conselheiro José Roberto Compasso tem razão em se
preocupar, mas que as informações foram fornecidas ao CONAD. Ele disse,
ainda, que a questão referente ao pagamento de salários não depende só do
Executivo, e que a situação se agravou com a queda das receitas de Royalties.
O Conselheiro José Roberto Compasso reconheceu que as informações foram
prestadas,

e

ponderou

que

talvez

o

Conselho

de

Administração

do

Rioprevidência não tenha se dado conta da gravidade da situação. A
Conselheira Francisca Rodrigues Talarico solicitou que fosse encaminhado aos
membros do CONAD o Relatório Atuarial do Rioprevidência apresentado.
Segundo o Conselheiro Luiz Cláudio Gomes, o Balanço Contábil referente ao
Exercício de dois mil e quinze foi aprovado pelo Conselho Fiscal do
Rioprevidência. O Diretor de Administração e Finanças do Rioprevidência
passou, então, ao Balanço de dois mil e quinze: no Fundo Financeiro, as
receitas realizadas totalizaram doze bilhões oitocentos e setenta e um milhões
novecentos e noventa e quatro mil cento e sessenta e quatro reais. Deste total,
as receitas provenientes da Lei Complementar número cento e sessenta e três
de dois mil e quinze foram responsáveis por cinquenta e um vírgula sessenta e
sete por cento da arrecadação, enquanto que as contribuições previdenciárias
foram responsáveis por trinta e quatro vírgula oitenta e sete por cento,
seguidas pelos royalties de petróleo e gás, que equivaleram a dez vírgula
setenta e sete por cento deste valor, demais receitas, as quais foram
responsáveis por um vírgula quarenta e nove por cento do total, compensação

Sede Administrativa: Rua da Quitanda nº. 106 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20091-005

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 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA EM 13.04.2016

previdenciária, que correspondeu a zero vírgula sessenta e um por cento, e
rendimentos de aplicações financeiras, responsáveis por zero vírgula cinquenta
e nove por cento. De acordo com o Conselheiro Luiz Cláudio Gomes, as
despesas liquidadas referentes ao exercício de dois mil e quinze totalizaram
treze bilhões novecentos e vinte e seis milhões setecentos e noventa e quatro
mil quatrocentos e trinta e oito reais. O Diretor de Administração e Finanças do
Rioprevidência apresentou a composição do ativo real do Fundo e passou aos
dados do Fundo Previdenciário: as receitas realizadas totalizaram cento e
oitenta e um milhões quinhentos e cinquenta e sete mil seiscentos e vinte e
dois

reais.

Deste

total,

as

receitas

provenientes

das

contribuições

previdenciárias foram responsáveis por noventa vírgula setenta e nove por
cento, seguidas pelos rendimentos de aplicações financeiras, que equivaleram a
nove vírgula vinte e um por cento deste valor. De acordo com o Conselheiro
Luiz Cláudio Gomes, as despesas liquidadas referentes ao exercício de dois mil
e quinze totalizaram um milhão setecentos e cinquenta e dois mil duzentos e
quarenta e seis reais. Das despesas executadas, oitenta e seis vírgula sessenta
e um por cento foram administrativas e treze vírgula trinta e nove por cento
foram previdenciárias. O Conselheiro Fabio Aurélio da Silveira Nunes colocou os
Itens Um e Dois em votação. Os itens foram aprovados por maioria simples,
com oito votos, tendo havido duas rejeições. O Conselheiro José Roberto
Compasso explicou que não aprovou a Avaliação Atuarial dos Fundos Financeiro
e Previdenciário e o Balanço de dois mil e quinze por não se sentir em
condições de aprovar algo com pouco prazo de análise para deliberação. A
Conselheira Wilma de Souza Leal esclareceu que acompanhou o voto do
Conselheiro José Roberto Compasso pelos mesmos motivos. O Conselheiro
André Luís Machado de Castro observou a delicadeza da situação do não
pagamento de salários de uma parte dos servidores inativos e de pensionistas
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do Fundo no mês de abril, e disse que é preciso haver uma próxima reunião
sobre

os

mecanismos

que

serão

adotados

para

solucionar

a

questão

previdenciária. O Conselheiro Luiz Cláudio Gomes enfatizou que essa é a
realidade que tem sido trazida regularmente a este Conselho de Administração.
O Conselheiro Claudio Roberto Pieruccetti Marques declarou que, desde que
iniciou seu trabalho na Secretaria de Estado da Casa Civil, o Rioprevidência foi
transparente perante o Governo, e que a situação da Autarquia sempre foi
motivo de alerta para o governador. Com relação à pauta de Informes, os
Itens Um a Seis foram transferidos para a próxima reunião do Conselho de
Administração do Rioprevidência. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi
encerrada pelo Suplente da Presidente do Conselho de Administração,
Conselheiro Fabio Aurélio da Silveira Nunes, e eu, Primeira Secretária,
Francisca Rodrigues Talarico, lavrei a presente ata, que segue assinada pelo
Presidente e por todos os Conselheiros presentes.

Fábio Aurélio da Silveira Nunes
Suplente da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão

Francisca Rodrigues Talarico
Representante dos Segurados do Executivo
1ª Secretária do Conselho de Administração
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Continuação das assinaturas dos presentes na 68ª Reunião Ordinária do Conselho
de Administração, realizada em 13 de abril de 2016.

Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes
Suplente do Diretor-Presidente do Rioprevidência

Claudio Roberto Pieruccetti Marques
Suplente do Secretário de Estado da Casa Civil

Francisco Caldas de Andrade Pinto
Subsecretário de Estado de Fazenda

Pedro Paulo Marinho de Barros
Representante do Ministério Público

André Luís Machado de Castro
Defensor Público Geral do Estado
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Continuação das assinaturas dos presentes na 68ª Reunião Ordinária do Conselho
de Administração, realizada em 13 de abril de 2016.

José Roberto Portugal Compasso
Representante do Tribunal de Justiça do RJ

Roberto Lucio Cordeiro
Representante da ALERJ

Wilma de Souza Leal
Representante dos Segurados do Legislativo
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