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 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO RIOPREVIDÊNCIA
REALIZADA NO DIA 5 DE NOVEMBRO DE 2014

Ao quinto dia do mês de novembro de dois mil e quatorze, 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
Reinaldo Cosme Bahia Ferreira, no exercício da Presidência, Antonio de
Sousa Júnior, no exercício de Secretário, e Alexandre de Albuquerque Sá,
membro efetivo. Verificada a presença de quórum, instalou-se a reunião
com a seguinte pauta: Item um. Aprovação dos Balancetes de Junho a
Agosto de dois mil e quatorze. Item dois. Apresentação do controle
de pensão feito pela GAT. Item três. Apresentação do controle da
Gerência de Controle e Registro. O Presidente do Conselho, Senhor
Reinaldo Cosme Bahia Ferreira, deu as boas vindas a todos. A reunião
iniciou-se com o Item dois. O Gerente de Controle Interno e Auditoria do
Rioprevidência, José Roberto de Oliveira, apresentou a Senhora Ruth de
Oliveira, que substituirá o ex-Auditor Isaac Henrique Pedrosa, transferido
para outro setor do Fundo, e deu início à apresentação com a evolução de
benefícios do Rioprevidência. No mês de setembro, o Fundo tinha duzentos
e cinquenta e três mil setecentos e seis beneficiários: noventa e um mil
seiscentos e oitenta e nove eram pensionistas, o equivalente a uma redução
de um-vírgula-seis por cento em relação ao mês de janeiro do mesmo ano,
e cento e sessenta e dois mil e dezoito eram aposentados, o correspondente
a um aumento de um por cento em comparação ao mês de janeiro de dois
mil e quatorze. O Senhor José Roberto de Oliveira informou que a folha
total de benefícios alcançou um bilhão e oitenta e seis milhões de reais; a
folha de aposentadoria do Executivo totalizou seiscentos e cinquenta e nove
milhões novecentos e setenta mil reais; a folha de pensão atingiu duzentos
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e sessenta milhões trezentos e oitenta mil reais; e a dos Poderes somou
cento e sessenta e seis milhões e quarenta mil reais, incluídos aposentados
e pensionistas. Segundo o Gerente de Controle Interno e Auditoria, a folha
de benefícios cresceu onze por cento em relação ao mês de janeiro deste
ano. Com relação à quantidade de pensionista por prefixo, o Senhor José
Roberto de Oliveira informou que, dos noventa e um mil seiscentos e
oitenta e nove beneficiários contabilizados em setembro, trinta e nove mil
seiscentos e cinquenta e um são viúvos; vinte e cinco mil seiscentos e
setenta e três são Filhas Maiores; nove mil quatrocentos e cinquenta e três
são companheiros; sete mil trezentos e dezesseis são Filhos Menores/
Dependentes; dois mil novecentos e vinte e um são Legatários; dois mil
seiscentos e oitenta e seis são Inválidos; dois mil trezentos e noventa e um
são Viúvas Cotistas/Companheiras Cotistas; novecentos e trinta e quatro
são Filhos Maiores Universitários; e seiscentos e sessenta e quatro estão na
qualidade de “Outros”. A respeito da Auditoria dos Benefícios, o Senhor José
Roberto de Oliveira explicou que houve uma redução na quantidade de
Filhas Maiores na folha de pensão, e que o próximo grupo a passar por
auditoria de pensões indevidas serão os Legatários, uma vez que o
Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de normas
infraconstitucionais que permitiam a pensão a legatários por meio da Ação
Direta de Inconstitucionalidade duzentos e quarenta dígito seis. Segundo o
Gerente de Controle Interno e Auditoria, como já foi realizada a segregação
de massas, que originou o Fundo Previdenciário, é imprescindível a atuação
no passivo do Fundo, adotando todos os cuidados e procedimentos legais. O
Senhor José Roberto de Oliveira passou ao valor da folha de benefícios das
pensões corrigidas pelo IPCA, que totalizaram noventa milhões setecentos e
quarenta e nove mil reais, enquanto os benefícios das pensionistas com
direito à paridade salarial com os servidores ativos somaram cento e
sessenta e oito milhões trezentos e cinquenta e três mil reais. De acordo
com o Gerente de Controle Interno e Auditoria da Autarquia, no mês de
setembro de dois mil e quatorze, a quantidade de “Filhas Maiores” alcançou
vinte e cinco mil duzentas e setenta e uma, o correspondente a uma
redução de cinco vírgula noventa e seis por cento em comparação ao mês
de janeiro deste ano, e a um aumento na folha equivalente a dezessete
vírgula cinquenta e oito por cento, devido à paridade com servidores ativos,
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totalizando cinquenta e dois milhões quatrocentos e cinquenta mil reais. O
Senhor José Roberto de Oliveira informou que a Receita de Compensação
Previdenciária no período de janeiro a setembro de dois mil e quatorze
alcançou sessenta e dois milhões e trinta mil reais, significando um
aumento de dois por cento em relação ao mesmo período do ano anterior.
O Gerente de Controle Interno e Auditoria do Rioprevidência lembrou aos
Conselheiros que o Plano Previdenciário foi instituído a partir da Segregação
de Massas do Fundo, ocorrida em quatro de setembro de dois mil e treze,
objetivando equilíbrio atuarial, econômico e financeiro a partir da criação de
um Fundo capitalizado. De acordo com o Senhor José Roberto de Oliveira, o
Fundo Previdenciário contabilizou, até o mês de setembro, onze mil
duzentos e cinquenta e seis segurados. Destes, seis mil setecentos e
setenta e quatro provenientes da Secretaria Estadual de Educação. O
servidor explicou que as contribuições previdenciárias patronais totalizaram
cinco milhões quinhentos e sessenta e seis mil reais, enquanto as dos
servidores somaram dois milhões setecentos e oitenta e três mil reais. Com
relação ao gênero, entre os segurados do Plano Previdenciário, quarenta e
seis vírgula noventa e sete por cento são do sexo feminino, enquanto
cinquenta e três vírgula zero-três por cento são do sexo masculino; e a
faixa etária está concentrada em adultos jovens com menos de quarenta
anos de idade, totalizando oitenta e um por cento dos componentes do
Plano. Item três. O Senhor José Roberto de Oliveira passou aos dados de
arrecadação e conciliação da Gerência de Controle e Registro. De acordo
com o servidor, o Tribunal de Contas do Estado solicitou a separação, na
Contabilidade, da arrecadação imobiliária e da contribuição previdenciária,
de forma a realizar a gestão apropriada da carteira imobiliária do Fundo, o
que foi logrado com êxito. No período de janeiro a setembro de dois mil e
quatorze, a arrecadação em caixa, proveniente do aluguel de imóveis do
Rioprevidência totalizou nove milhões setecentos e setenta e cinco mil
oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos, um aumento
de dezesseis por cento em relação a todo o ano de dois mil e treze; e a
arrecadação em alienações somou quatorze milhões quinze mil e seiscentos
reais e setenta centavos, o correspondente a um aumento de três por cento
em relação ao ano anterior. O Gerente de Controle Interno e Auditoria
apresentou a conciliação final de boletos bancários e o sistema de gestão da
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GCR em setembro deste ano, totalizando uma arrecadação de um milhão
cento e setenta e cinco mil duzentos e setenta e cinco reais e setenta e
cinco centavos, e passou aos dados referentes à Gerência de Atendimento
do Rioprevidência. Segundo o Senhor José Roberto de Oliveira, foram feitos
três mil quatrocentos e sessenta e sete atendimentos. Destes, três mil
quatrocentos

e

quarenta

foram

agendados

e

vinte

e

sete

foram

espontâneos. O Gerente de Controle Interno e Auditoria apresentou as
dúvidas transmitidas pelas agências para a CSC, totalizando trezentos e
vinte e três no mês de setembro, cujos temas mais indagados foram:
utilização do termo de não emancipação; verbas que integram a pensão; e
emissão de contracheques – URV; e passou à análise geral dos processos
verificados.

De

acordo

com

o

servidor,

as

maiores

inconsistências

encontradas nos processos verificados foram: memória de cálculo incorreta;
ausência

de

documentação

obrigatória;

requerimento

preenchido

incorretamente; valor de pensão divergente; e documentação ilegível. Item
um.

O

Gerente

de

Controladoria,

Milton

Gusmão

do

Nascimento,

apresentou a equipe de Contabilidade, e o Senhor Antonio de Souza Júnior
elogiou o trabalho realizado pelos servidores do Rioprevidência. Os
balancetes referentes aos meses de junho, julho e agosto foram aprovados
pelos Conselheiros presentes. Nada mais havendo a tratar, o Presidente, em
comum acordo com os demais membros, encerrou a reunião, e eu, Antonio
de Sousa Júnior, lavrei a presente ata que será assinada pelos demais
membros deste Conselho Fiscal.

Reinaldo Cosme Bahia Ferreira
Presidente do Conselho

Antonio de Souza Júnior
Secretário
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CONTINUAÇÃO DAS ASSINATURAS DA ATA DA 31ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO
RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA EM 05.11.2014

Alexandre de Albuquerque Sá
Membro

Folha 5 de 5

