Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento
Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - Rioprevidência
ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
RIOPREVIDÊNCIA, REALIZADA EM 13.12.2017

Ao décimo terceiro dia do mês de dezembro de dois mil e dezessete reuniuse 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 sete
membros, conforme lista de presença anexa. Instalou-se a Reunião,
presidida pelo conselheiro Gustavo de Oliveira Barbosa, 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: Deliberação.
Item

Um.

Eleição

de

Presidente,

Vice-Presidente,

Primeiro

Secretário e Segundo Secretário do Conselho de Administração,
conforme

o

artigo

treze,

parágrafos

primeiro

ao

quarto

do

Regimento Interno do CONAD. Item Dois. Aprovação de devolução
do imóvel situado à Rua da Lavradio, número cinco, Centro-RJ. Item
Três. Aprovação das alterações no Plano Anual de Investimentos –
PAI dois mil e dezoito. 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

Acompanhamento

Previdenciários
da

Auditoria

e
de

COMPREV.
Benefícios.

Item
Item

Quatro.
Cinco.

Apresentação do relatório da Pesquisa de Imagem Institucional.
Item Seis. Apresentação do Planejamento Estratégico. O conselheiro
Gustavo de Oliveira Barbosa, presidente do CONAD, iniciou a reunião
agradecendo a presença dos demais conselheiros e, após as considerações
iniciais, analisou que, por não haver quórum, os itens de deliberação seriam
apresentados na próxima reunião do CONAD. O presidente do Conselho
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expôs, então, o Item Um da pauta de Informes. O conselheiro Gustavo
Barbosa contextualizou a situação do Fundo desde a alocação de royalties e
participação especial no Rioprevidência no ano de dois mil e seis até a
realização da operação de captação de recursos no exterior, iniciada em
dois

mil

e

quatorze.

O

conselheiro

Gustavo

Barbosa

explicou

o

funcionamento dos “gatilhos” da operação, devido ao default técnico, e a
aceleração da operação desde o ano de dois mil e dezesseis, e acrescentou
que foi negociado um novo “waiver” com os investidores, um tipo de perdão
por falhas no cumprimento do contrato, visando a uma nova emissão de
títulos e à desaceleração da operação até janeiro de dois mil e dezenove.
Item Dois. O presidente do CONAD passou a palavra ao diretor-presidente
do Rioprevidência, conselheiro Reges Moisés dos Santos, que apresentou
gráfico com o fluxo de caixa do fundo financeiro, deficitário, e com o do
fundo previdenciário, superavitário, com previsão até dezembro de dois mil
e dezoito. Item Três. O conselheiro Reges dos Santos exibiu a evolução da
quantidade de pensionistas do Fundo, que em outubro deste ano totalizou
oitenta e nove mil trezentos e oitenta e três beneficiários, o que equivale a
uma redução de zero vírgula quarenta e um por cento em relação ao
mesmo período do ano anterior. Com relação à quantidade de pensões, o
diretor-presidente do Rioprevidência esclareceu que o Fundo é responsável
pela gestão de sessenta e nove mil setecentas e vinte pensões, as quais
podem se desdobrar em vencimentos de um ou mais pensionistas. O
conselheiro Reges dos Santos informou que a folha de benefícios de pensão
atingiu o valor de trezentos e trinta e quatro milhões de reais em outubro
de dois mil e dezessete, e passou aos dados das aposentadorias: cento e
cinquenta e oito mil quinhentos e dezesseis eram aposentados provenientes
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do Executivo; seis mil cento e dois eram do Tribunal de Justiça do Estado;
novecentos e quarenta eram vinculados ao Tribunal de Contas do Estado;
seiscentos e oitenta e oito eram aposentados da Assembleia Legislativa; e
quatrocentos e cinquenta e três eram originários do Ministério Público do
Estado; totalizando cento e sessenta e seis mil seiscentos e noventa e nove
servidores inativos, o equivalente a uma folha de pagamentos mensal de
um bilhão quarenta milhões setecentos e trinta mil reais. O diretorpresidente do Rioprevidência informou que a folha total de benefícios, que
inclui os pagamentos de inativos e de pensionistas, alcançou o valor de um
bilhão trezentos e setenta e cinco milhões de reais. Com relação à
compensação previdenciária, o conselheiro Reges dos Santos informou que
foram arrecadados sete milhões quinhentos e quarenta mil reais em
outubro, e que o estoque acumulado alcançou cento e setenta e nove
milhões cento e setenta mil reais. O diretor-presidente do Rioprevidência
informou

que

são

encaminhados

ao

INSS

mensalmente

cerca

de

quatrocentos requerimentos de compensação previdenciária. No entanto, no
período de janeiro a outubro de dois mil e dezessete foram aprovados pelo
INSS setecentos e oitenta e cinco requerimentos, devido a questões
internas daquele órgão. O diretor-presidente do Rioprevidência passou à
evolução dos servidores no plano previdenciário, que alcançou dezoito mil
quinhentos e noventa e sete contribuintes em outubro. O conselheiro Reges
dos Santos informou que apenas nove vírgula dez por cento dos servidores
alocados no plano previdenciário participam da RJPrev. Item Quatro. O
diretor-presidente do Rioprevidência apontou que desde o ano de dois mil e
doze até outubro deste ano, a auditoria de benefícios da folha de pensão
alcançou uma economia de um bilhão seiscentos e cinquenta e cinco
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milhões e oitenta mil reais, o equivalente a trinta e cinco milhões e
quatrocentos mil reais por mês. O conselheiro Gustavo Barbosa informou
que precisaria se ausentar antes do término da reunião. Item Cinco. O
conselheiro Reges dos Santos apresentou relatório da Pesquisa de Imagem
Institucional, realizada anualmente com os beneficiários do Fundo par aferir
a opinião quanto à qualidade dos serviços prestados. A média das notas
dadas ao Rioprevidência, de acordo com o conselheiro Reges Moisés, foi de
sete vírgula zero nove numa escala de um a dez. Item Seis. O conselheiro
Reges dos Santos exibiu o planejamento estratégico do Fundo para o ano
de dois mil e dezoito: a otimização dos resultados da auditoria de benefícios
por meio da centralização de aposentadorias e da auditoria cruzada
informatizada.

Segundo

o

diretor-presidente

do

Rioprevidência,

a

centralização de aposentadoria teria por diretriz o alinhamento com o
Regime de Recuperação Fiscal do Estado, regrado por um sistema de
regramento parametrizado e embasado, num cenário apresentando uma
média de seiscentas aposentadorias por mês, e onze mil seiscentos e
noventa e dois servidores aptos a se aposentar. O projeto piloto, de acordo
com o conselheiro Reges dos Santos, abrangeria inicialmente treze órgãos
da Administração Direta e Indireta. O conselheiro Reges dos Santos
explicou que, para a realização da auditoria cruzada, foram firmados
Termos de Cooperação Técnica com quarenta e quatro municípios do Rio de
Janeiro, com o Distrito Federal e com o INSS, e que estão previstas as
assinaturas de mais cinco Termos com cinco municípios do Rio de Janeiro,
com sete Estados e com a Marinha do Brasil. Como resultados preliminares
dos Termos já assinados, foram constatadas duas mil seiscentas e sessenta
e quatro irregularidades. O conselheiro Reges dos Santos apresentou o
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Sistema de Cooperação Previdenciária – SICOPREV, cujo objetivo é a
otimização da gestão da base de dados dos servidores ativos, inativos e
pensionistas entre os Regimes Próprios de Previdência Social dos entes
federativos, utilizando-se do cruzamento de dados cadastrais, com o intuito
de prevenir e corrigir, impedindo a acumulação ilícita de cargos públicos,
incluindo pensões e o teto remuneratório constitucional. De acordo com o
diretor-presidente, o SICOPREV está sendo formalizado por meio de Acordo
de Cooperação Técnica (ACT), e, até o momento, foram firmados quarenta
e quatro ACT, restando firmar treze. Nada mais havendo a tratar, a sessão
foi

encerrada

pelo

vice-presidente

do

Conselho

de

Administração,

conselheiro José Roberto Portugal Compasso, e eu, Francisca Rodrigues
Talarico, lavrei a presente ata, que segue assinada pelo vice-presidente e
por todos os conselheiros presentes.

Gustavo de Oliveira Barbosa
Secretário de Estado de Fazenda e Planejamento
Presidente do Conselho de Administração

Reges Moisés dos Santos
Diretor-Presidente do Rioprevidência
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CONTINUAÇÃO DAS ASSINATURAS DOS PRESENTES NA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2017.

Francisca Rodrigues Talarico
Representante dos Segurados do Executivo

José Roberto Portugal Compasso
Representante do Tribunal de Justiça

Rodrigo de Almeida Maia
Representante do Ministério Público

Mauro da Silva Thomaz
Representante dos Segurados do TCE
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