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AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS
AVISOS, EDITAIS 

E TERMOS DE CONTRATOS

_ _ _

GABINETE DO PREFEITO
G A B I N E T E  D O  P R E F E I T O

_ _ _

EXTRATO DE CONTRATO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS
Processo Instrutivo N.º 06/700.616/2020
Contrato de Doação com Encargos Nº 010020/2020
Data de Assinatura: 02 de julho de 2020.
Partes: UNIÃO, como Doadora e o MRJ, como Donatário.
Objeto: Doação com Encargos do imóvel urbano, classificado como terreno de marinha com acrescido, localizado 
na Avenida dos Democráticos, s/n, Manguinhos, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com 
área de 118.227 m², inscrito sob o RIP SIAPA nº 6001.0124942-84 e devidamente registrado no Sexto Serviço 
Registral de Imóveis do Rio de Janeiro, no Livro 2, Ficha 01, sob a matrícula n° 117.405. Destina-se à regula-
rização fundiária, com a finalidade específica de reconhecimento do direito à moradia em benefício das 1.230 
famílias de baixa renda ocupantes do imóvel.
Fundamento: Portaria SPU Nº 9.463, de 7 de abril de 2020; Art. 31 da Lei nº 9.636/98, Lei nº 13.465/2017 e Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

EXTRATO DE CONTRATO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS
Processo Instrutivo N.º 06/700.617/2020
Contrato de Doação com Encargos Nº 010021/2020
Data de Assinatura: 02 de julho de 2020.
Partes: UNIÃO, como Doadora e o MRJ, como Donatário.
Objeto: Doação com Encargos do imóvel urbano, classificado como Terreno Nacional Interior, localizado na 
Praia dos Gaegos em frente à Av. das Canárias, s/n, Vila Joaniza, Ilha do Governador, Município do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com área de 153.731,10 m², inscrito sob o RIP SIPIUnet nº 6001.04938.500-4 
e devidamente registrado no 11º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, sob a matrícula n° 131.730. 
Destina-se à regularização fundiária, com a finalidade específica de reconhecimento do direito à moradia em 
benefício das 1.500 famílias de baixa renda ocupantes do imóvel.
Fundamento: Portaria SPU Nº 9.455, de 14 de abril de 2020; Art. 31 da Lei nº 9.636/1998, Lei nº 13.465/2017 e 
Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

SECRETARIA DA CASA CIVIL
S E C R E T A R I A  D A  C A S A  C I V I L

_ _ _

SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS
COMISSÃO DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

DESPACHOS DA COMISSÃO
EXPEDIENTE DE 30/06/2020

A Comissão instituída pela Portaria Conjunta CVL/SUBSC/SMS/GM-RIO nº 001 DE 25 de julho de 2018, regu-
lamentada pelo Decreto nº 22.400 de 10 de dezembro de 2002, DEFERE a solicitação de ADIANTAMENTO DE 
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, que consta nos processos abaixo relacionados:

PROCESSO NOME ANO
09/52/000119/2020 ADRIANA VIEIRA DA CONCEIÇÃO 2020

07/002789/2020 CLAUDIA SIMÕES BAUSO 2020
09/51/000100/2020 GILMAR SOUZA GARCEZ 2020

07/008698/2019 LUIZ FELIPE CASSIMIRO NOBREGA 2020
07/002854/2020 MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA SANTOS 2020
07/002826/2020 RUTE ALBANITA DA SILVA LOPES FERREIRA 2020
07/002827/2020 RUTE ALBANITA DA SILVA LOPES FERREIRA 2020

09/51/000082/2020 SHEILA DE ARAUJO AZEVEDO PEREIRA 2020

SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS
COMISSÃO DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

DESPACHOS DA COMISSÃO
EXPEDIENTE DE 30/06/2020

A Comissão instituída pela Portaria Conjunta CVL/SUBSC/SMS/GM-RIO nº 001 DE 25 de julho de 2018, regu-
lamentada pelo Decreto nº 22.400 de 10 de dezembro de 2002, DEFERE a solicitação de ADIANTAMENTO DE 
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, que consta nos processos abaixo relacionados:

PROCESSO NOME ANO
07/002680/2020 CLAUDIA LUCIA RIBEIRO RODRIGUES 2021

01/901276/20200 CÉSAR AUGUSTO RIBEIRO FILHO 2021
09/51/000096/2020 CONCEIÇÃO MARIA VIEIRA DE PAULA 2021

01/952813/2020 KATIA VALERIA DUARTE FERREIRA 2021
01/901233/2020 MONICA CATARINA ENTRINGE DE SOUZA 2021

SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS
COMISSÃO DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

DESPACHOS DA COMISSÃO
EXPEDIENTE DE 30/06/2020

A Comissão instituída pela Portaria Conjunta CVL/SUBSC/SMS/GM-RIO nº 001 DE 25 de julho de 2018, regu-
lamentada pelo Decreto nº 22.400 de 10 de dezembro de 2002, DEFERE a solicitação de ADIANTAMENTO DE 
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, que consta nos processos abaixo relacionados:

PROCESSO NOME ANO
07/09/000886/2020 CARLA CRISTINA SILVA FERNANDES 2020/2021
09/51/000095/2020 ESDRAS HENRIQUE DIAS 2020/2021
09/61/000167/2020 HEBER DOS SANTOS FERNANDES ROZA 2020/2021

07/002747/2020 JANAINA SILVEIRA GARCIA 2020/2021
07/002837/2020 MAYARA LAIANE VIEIRA PEDRO BORBA 2020/2021
03/001424/2020 PAULA MARA DE SOUZA MONTEIRO 2020/2021

07/09/000228/2020 THALISSA DOS SANTOS 2020/2021

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVI-RIO
ATA SUMÁRIA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO EXERCÍCIO DE 2020

Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte foi realizada a 2ª reunião ordinária, de dois mil e vinte, 
do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO, 
que devido o anúncio da pandemia do Covid-19 Coronavirus pela Organização Mundial de Saúde - OMS, os 
anúncios das autoridades de saúde pública indicando que as aglomerações proporcionam riscos iminentes 
ao contágio e em especial o disposto nos Decreto Rio n.º 47.246, de 12/03/2020 e n.º 47.247, de 13/03/2020 
que determinaram a adoção de medidas para enfrentamento da pandemia e evitar a proliferação do 
contágio, assim como o disposto no Decreto Rio n.º 47.282, de 21/03/2020 que reforçaram a necessidade 
da manutenção da não aglomeração, este colegiado adotou como reunião o resultado dos questionamentos 
encaminhados aos representantes do PREVI-RIO e a equipe de Auditoria Interna, via e-mail de 18/06/2020 
e concedido o prazo de resposta até 30/06/2020, data esta que este conselho adotou como sendo de 
consolidação das informações e deliberações, trazendo a termo nesta ata sumária, que se segue: Para esta 
sessão, de trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte, do conselho fiscal representado por Sebastião 
Antônio das Neves Santos - Presidente do Conselho Fiscal (CF), Dalton Henrique Mota Ibere - membro e 
Adelmo Feliciano da Silva - membro, pelos (as) CONVIDADOS(AS), mediante resposta ao questionário 
enviado por e-mail: Virgínio Vieira Oliveira - Presidente do Previ-Rio, Vanessa Rimes de Julio - Chefe de 
Gabinete da Presidência, Manoel Aristides Monteiro do Nascimento - Gerente de Contabilidade, Fabrizio 
Klablund Ferraris - Diretor da Diretoria de Investimentos, Viviana Duarte de Meireles - Coordenadora da 
Coordenadoria de Inteligência Previdenciária, Marcio Cristiano Telles Netto Guimarães - Diretor da Diretoria 
de Administração e Finanças, José Paulo Carralas - Diretor de Previdência e Assistência, Ricardo Davi 
Moraes e Silva - Auditor-Chefe do PREVI-RIO e Cintia de Almeida Pena - Assistente I de Auditoria, a fim de 
deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da Pauta de Convocação: item 1) Registrar e solicitar 
que sejam publicadas no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro e disponibilizadas no site do PREVI-RIO 
as seguintes Atas Aprovadas: subitem 1.1) Registrar a publicação da Ata Sumária da 1ª Reunião Extraordi-
nária do Conselho Fiscal do exercício de 2019, realizada em vinte e nove dias do mês de maio de 2019 no 
DOM dia 10/07/2019, pág. 51, porém sem o Anexo Único e solicitar que se disponibilize no site do PreviRio o 
inteiro teor. Até 11/06/2020 não constatamos o atendimento. Trata-se de pendência abordada nas seguintes 
sessões deste Conselho Fiscal: 2ª reunião ordinária, de 26/06/2019, 3ª reunião ordinária, de 19/09/2019, 
4ª reunião ordinária, de 04/12/2019 e na 1ª reunião ordinária, de 19/05/2020; subitem 1.2) Ausência de 
publicação da Ata Sumária da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do exercício de 2019, realizada em 
dezenove dias do mês de setembro de 2019 no DOM e solicitar que se disponibilize no site do PreviRio. Até 
11/06/2020 não constatamos o atendimento. Pendência abordada na 4ª reunião ordinária, de 04/12/2019 e 
na 1ª reunião ordinária, de 19/05/2020; subitem 1.3) Ausência de publicação, da Ata Sumária da 4ª Reunião 
Ordinária do Conselho Fiscal do exercício de 2019, realizada em quatro dias do mês de dezembro de 2019, 
no DOM e solicitar que se disponibilize no site do PreviRio. Até 11/06/2020 não constatamos o atendimento. 
Pendência abordada na 1ª reunião ordinária, de 19/05/2020; subitem 1.4) Registrar a publicação da Ata 
Sumária da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do exercício de 2020, realizada em dezenove dias do 
mês de maio de 2020 no DOM dia 05/06/2020, páginas 23, 24 e 25, porém, até 11/06/2020, não constatamos 
a disponibilização no site do Previrio; item 2) Esclarecimentos com relação às movimentações patrimoniais 
referentes aos meses a partir de dezembro de 2019. (PREVIRIO, FUNPREVI e FASS); item 3) Esclareci-
mentos com relação às informações de Receitas e Despesas contidas no Demonstrativo das Receitas e 
Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do período referente a 2020, 
disponíveis no site do Previrio; subitens: 3.1) Fornecer Relatório do FINCON que demonstre o total pago/
recolhido ao Funprevi, referente às quotas patronais (por tipo) da folha da Câmara Municipal e do Tribunal 
de Contas, mês a mês, desde o mês de dezembro de 2018 até a presente data, e também para o mesmo 
período, separados por órgão: subitens: 3.1.a) O total de retenção e recolhimento ao Funprevi dos ativos da 
Câmara Municipal e do Tribunal de Contas; subitens: 3.1.b) O total de retenção e recolhimento ao Funprevi 
dos inativos e pensionistas da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas; item 4) Esclarecimento quanto 
novos projetos desenvolvidos pela Coordenadoria de Inteligência; item 5) Auditoria Interna: subitem 5.a) 
Relatório de acompanhamento das fragilidades pendentes nos Relatórios de Auditorias a partir de janeiro de 
2020; subitem 5.b) Relatório de acompanhamento das Diligências do TCM a partir de janeiro de 2020; subitem 
5.c) Programação de auditorias em andamento; subitem 5.d) Se já foram implementadas pelo PREVI-RIO, 
as recomendações corretivas e preventivas constantes nos RAGs 252/2019 e 253/2019, já que as mesmas 
causaram e ainda podem estar causando impactos financeiros negativos ao Funprevi, quanto a correção 
das aposentadorias e pensões que estavam sendo pagas indevidamente, devido a erros nos controles de 
cadastro dos servidores, bem como, se foram adotadas as sugestões quanto a utilização de banco de dados 
sugeridos nas recomendações preventivas; item 6) Informações, pela DAF ou suas gerências, sobre o 
comportamento do Fluxo de Caixa de outubro a dezembro/2019: (PREVI-RIO, FUNPREVI e FASS); item 7) 
Informações sobre as deliberações do COMIN e do CAD (reuniões ordinárias - 150º a 152º - site Previ-Rio); 
item 8) Demais Pendências da última reunião - apresentação de esclarecimentos e documentos: subitem 
8.a) Posição atual quanto à entrega do terreno ao Consulado Americano. Foi recebido o restante da caução 
cuja previsão era início de outubro/2019? Tais pendências já foram efetivamente sanadas? No caso de 
positivo solicitamos informar o valor efetivamente recebido pelo Funprevi, nº do processo e fornecer cópia 
do registro contábil; subitem 8.b) Registrar que houve mudança no status no site do Tribunal de Justiça - 
TJ, em 11/06/2020, do processo judicial n.º 0014751-14.2005.8.19.0001 (2005.001.015405-8), que trata do 
empréstimo ao Governo do Estado do RJ - Dívida do Estado do Rio de Janeiro que consta registrado nas 
demonstrações contábeis de 2016 o valor à época de R$ 6,4 milhões. No TJ consta que, em 28/05/2020, 
a juntada de petição, cujo teor este Conselho não teve acesso em sua consulta; subitem 8.c) Atualização 
dos números e detalhes sobre as revisões de aposentadorias não Homologadas pelo TCMRJ que já foram 
implantadas apresentar os números atuais a este Conselho Fiscal; item9) Assuntos Gerais.
Os trabalhos foram abertos pelo Presidente e indicado Adelmo Feliciano da Silva para secretariá-lo, 
seguindo com as seguintes deliberações: item 1) subitem 1.1) Sr. Marcio Cristiano informou que a Ata 
Sumária da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal do exercício de 2019 foi republicada na íntegra, 
contando com o Anexo Único, no Diário Oficial do Município de 26 de junho de 2020. Após a devida 
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publicação, a mencionada Ata foi disponibilizada no site do Previ-Rio. Sr. Adelmo ratifica a constatação da 
Ata Sumária da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal do exercício de 2019, realizada em vinte e 
nove de maio de 2019, no DOM do dia 26/06/2020, páginas 34 e 35 e que, em consulta de 30/06/2020, se 
encontra disponibilizada adequadamente no site do Previrio; subitem 1.2) Sr. Marcio Cristiano informou que 
a Ata Sumária da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do exercício de 2019 foi publicada no Diário 
Oficial do Município de 26 de junho de 2020. Após a devida publicação, a mencionada Ata foi disponibilizada 
no site do Previ-Rio. Sr. Adelmo ratifica a constatação da Ata Sumária da 3ª Reunião Ordinária do Conselho 
Fiscal do exercício de 2019, realizada em dezenove de setembro de 2019, no DOM do dia 26/06/2020, 
páginas 31 e 32 e que, em consulta de 30/06/2020, se encontra disponibilizada adequadamente no site do 
Previrio; subitem 1.3) Sr. Marcio Cristiano informou que a Ata Sumária da 4ª Reunião Ordinária do Conselho 
Fiscal do exercício de 2019 foi publicada no Diário Oficial do Município de 26 de junho de 2020. Após a 
devida publicação, a mencionada Ata foi disponibilizada no site do Previ-Rio. Sr. Adelmo ratifica a constatação 
da Ata Sumária da 4ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do exercício de 2019, realizada em quatro de 
dezembro de 2019, no DOM do dia 26/06/2020, páginas 32 e 33 e que, em consulta de 30/06/2020, se 
encontra disponibilizada adequadamente no site do Previrio; subitem 1.4) Sr. Marcio Cristiano informou que 
a Ata Sumária da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do exercício de 2020 foi devidamente disponibi-
lizada no site do Previ-Rio. Sr. Adelmo ratifica a constatação da Ata Sumária da 1ª Reunião Ordinária do 
Conselho Fiscal do exercício de 2020, realizada em dezenove de maio de 2020, no DOM do dia 05/06/2020, 
páginas 23, 24 e 25 e que, em consulta de 30/06/2020, se encontrava disponibilizada adequadamente no 
site do Previrio; Sr. Adelmo pede licença para incluir mais um item na pauta para registrar a publicação de 
mais uma Ata Sumária (1ª Extraordinária de 2020), sendo autorizado pelos demais membros desta sessão, 
seguindo como subitem 1.5) Sr. Adelmo registra a publicação da Ata Sumária da 1ª Reunião Extraordinária 
do Conselho Fiscal do exercício de 2020, realizada em dez de junho de 2020, no DOM do dia 26/06/2020, 
páginas 33 e 34 e que, em consulta de 30/06/2020, se encontra disponibilizada adequadamente no site do 
Previrio; Subitem 2.a) Sr. Adelmo Registrou que em consulta ao site do PreviRio, em 11/06/2020, constatou 
a disponibilização dos balancetes orçamentários, financeiros e patrimoniais referentes ao FASS, FUNPREVI 
e PREVIRIO somente até novembro de 2019, os quais foram tratados na reunião deste Conselho Fiscal em 
19/05/2020 e solicita esclarecimento aos representantes do PreviRio quanto a não disponibilização, no site 
do PreviRio, dos demonstrativos patrimoniais do período a partir de dezembro de 2019 até a presente data. 
Sr. Manoel Aristides informou que no fechamento de 2019 houve vários problemas relacionados ao Fincon, 
que em conjunto com a adaptação as novas rotinas por causa da pandemia dificultaram o trâmite normal de 
envio e publicação das demonstrações contábeis. Estamos organizando as demonstrações e tão logo 
fechemos o mês de junho encaminharemos todos os meses pendentes para publicação. Subitem 2.b) Sr. 
Sebastião solicita ultimas conciliações bancárias do FASS, FUMPREVI e PREVIRIO, bem como análise, 
caso tenha ocorrido de valores não identificados no extrato registrados no ativo ou passivo. Sr. Manoel 
Aristides informou que foram anexadas as conciliações de janeiro a maio de 2020, bem como razão da conta 
de valores, após análise, este Conselho confirma pendências normais do exercício de 2020; item 3) Sr. 
Adelmo Registrou que na consulta deste Conselho, no site do Previrio, em 11/06/2020, constatamos que 
este demonstrativo continua desatualizado (somente até o mês de junho/2019). O mesmo demonstrativo 
encontra-se no site da CGM Rio atualizado até dezembro de 2019, os quais foram tratados na reunião deste 
Conselho Fiscal em 19/05/2020. Em ato contínuo registra a impossibilidade de análise, por parte deste 
conselho, por falta de informação atualizada. Sr. Marcio Cristiano informou que está sendo providenciada a 
disponibilização dos demonstrativos de receitas e despesas referentes ao período de julho/dezembro de 
2019 e janeiro/abril de 2020 no site do Previ-Rio; subitem 3.1.a) Sr. Adelmo relembrou que esta solicitação 
foi tratada na reunião deste Conselho Fiscal, em 19/05/2020, porém, se mantém com status de pendência 
do recebimento e reiterou a solicitação para todo o período indicado no item 3.1. Sr. Manoel Aristides 
informou que o Previ-Rio não tem acesso às folhas dos ativos do TCM e da CMRJ. subitem 3.1.b) Sr. Adelmo 
relembrou que esta solicitação foi tratada na reunião deste Conselho Fiscal, em 19/05/2020, na qual constou 
registrado o recebimento somente dos relatórios de CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PODER 
LEGISLATIVO (CMRJ) e do PODER LEGISLATIVO (TCMRJ), ambos referentes ao período de 01/01/2019 a 
31/12/2019. Em ato contínuo reiterou a solicitação para todo o período indicado no item 3.1. Sr. Manoel 
Aristides apresentou os relatórios do sistema Fincon encaminhando para os e-mail dos membros do 
conselho fiscal, nesta data; item 4) Sr. Adelmo solicita informações detalhadas quanto o Estudo sobre a 
adequação da alíquota em relação à contribuição da União e o número do projeto de Lei, se for o caso. Sra. 
Viviana Duarte informou que a questão encontra-se em fase de análise que, tão logo seja concluída, terá 
seus resultados divulgados a todos os órgãos e setores pertinentes; subitem 5.a) Sra. “Cíntia informou que 
a partir de janeiro de 2020, as fragilidades pendentes são as resultantes do Relatório de Auditoria Geral - 
RAG n.º 084/2020 e encaminhou, nesta data, aos membros do conselho fiscal, juntamente com o respectivo 
RAG; subitem 5.b) Sra. Cíntia informou que constam do item 3 do Relatório de Atividades da Auditoria 
interna encaminhado ao Conselho Fiscal por e-mail, nesta data; subitem 5.c) Sra. Cíntia informou que 
constam do item 2 do Relatório de Atividades da Auditoria interna encaminhado ao Conselho Fiscal por 
e-mail, nesta data; subitem 5.d) Sra. Cíntia informou que as análises das fragilidades referentes ao 
exercício/2019 estão sendo realizadas no trabalho de auditoria referente à Gestão/2019, cuja análise foi 
iniciada por esta equipe de auditoria. Também citadas nas informações constantes do item 2 do Relatório de 
Atividades da Auditoria interna encaminhado ao Conselho Fiscal por e-mail, nesta data; Item 6) Sr. Adelmo 
Registrou que em consulta ao site do PreviRio, em 11/06/2020, constatou a disponibilização dos relatórios 
de fluxo de caixa referentes ao FASS, FUNPREVI e PREVIRIO somente até dezembro de 2019, os quais 
foram tratados na reunião deste Conselho Fiscal em 19/05/2020 e solicita esclarecimento aos representan-
tes do PreviRio quanto a não disponibilização, no site do PreviRio, dos demonstrativos de fluxo de caixa até 
a presente data. Sr. Marcio Cristiano informou que está sendo providenciada a disponibilização dos fluxos 
de caixa referentes a janeiro até abril de 2020 no site do Previ-Rio. Subitem 7.a) Sr. Adelmo registra que em 
consulta ao site do PreviRio, em 11/06/2020, não constatou ata com as deliberações do COMIN após a 121ª, 
de 13/12/2019, a qual foi tratada na reunião deste Conselho Fiscal em 19/05/2020 e solicita informações aos 
representantes do PreviRio quanto a realização de deliberações do COMIN no exercício de 2020 e solicita, 
se for o caso, a disponibilização, no site do PreviRio. Sr. Fabrizio Ferraris informou que ainda não foram 
marcadas reuniões no COMIN neste exercício, por isso a inexistência de atas no momento, mas que em 
breve será agendada uma para alinhamento do calendário e demais atividades. Subitem 7.b) Sr. Dalton 
observou que na 151ª do CAD publicada no DOM de 15/04/2020, página 57, consta registrado “O Conselheiro 
Virgínio em Ato contínuo, ressaltou a constante busca de alternativas para a capitalização do FUNPREVI, 
que basicamente possui como alterativa a questão dos royalties questão a liquidez dos imóveis, o Instituto 
está em busca de mais uma alternativa e solicitou que o Diretor de Investimentos do PREVI-RIO, Fabrizio 
Klabund Ferraris, explicasse e que o Diretor Jurídico, Cassius Anibal Rios, complementasse. O Diretor de 
Investimentos iniciou sua apresentação ressaltando que o assunto já havia sido tratado no Conselho e foi 
resgatado por ser de extrema importância que o Instituto venha a explorar as alternativas de capitalização 
do Fundo, e uma delas é a questão do abono permanência que por força do Decreto de 2003 o fundo teve 
uma perda de arrecadação por não aplicação na EC 41/2003, e em determinado momento isto se instituía 

como um reembolso para o servidor, porque, além dele não fazer a arrecadação ele recebia como forma de 
isenção, e depois passou para o abono, ele não fazia a contribuição previdenciária e o Tesouro Municipal 
também não fazia a aplicação da patronal. Então, reavendo o tema, como medida de tentar a quitação 
destes valores por parte do Tesouro Municipal, porém o servidor não será descontado, o Tesouro arcará 
também. Informou que com relação à contribuição do servidor, a base de cálculo retroagiu em cinco anos, 
ou seja, de 2013 a 2018, pois a partir de 2019, com aplicação da LC 193, foi instituída a taxação dos 
inativos. E, com relação à contribuição patronal a base de cálculo retroagiria até a edição da Lei 5.300/2011, 
ou seja, a partir de outubro de 2011 seria realizada a recomposição dos valores. Ressaltou que todos os 
valores seriam corrigidos meta atuarial maia o IPCA-E do período correspondente, o que representaria sair 
de um movimento de 873 milhões para 1.2 bilhões”, e sugere que a Direção do Previrio promova a criação 
de uma Comissão permanente de estudos que tenha como objetivo a apresentação de propostas para capi-
talização do FUNPREVI, tendo a participação permanente da Coordenadoria de Inteligência. E propomos a 
criação de comissão para estudar novas formas de capitalização e se possível criar uma espécie de 
concurso de propostas para essa finalidade, concedendo prêmio de 1º ao 5º lugar para as melhores 
propostas. Sr. Virgínio Vieira informou que a louvável e relevante sugestão do Conselho vem sendo 
analisada com a importância que o caso requer, já tendo sido criada a Comissão Permanente de estudos 
que tem por objetivo apresentação de propostas para capitalização do FUNPREVI, sendo composta pelos 
membros: Vanessa Rimes (chefe de gabinete), Fabrízio Ferraris (Diretor de Investimentos), Luiz Renato, 
Karina (CIP), Viviana (Coordenadora da CIP). E os membros estão participando de um curso de capacitação 
junto a Fundação João Goulart. Subitem 8.a) Sr. Fabrizio Ferraris informou que as últimas pendências foram 
sanadas esta semana (regularização do registro dos representantes do Consulado junto ao Citibank) e que 
a assinatura do encerramento foi realizada em cartório no dia 24/06 (quarta-feira). Estamos aguardando a 
homologação da documentação no banco para posterior liberação dos recursos e registro nos sistemas 
internos (financeiro e contábil); Subitem 8.b) Sr. Adelmo informa e registra a mudança no status no site do 
Tribunal de Justiça - TJ, em 11/06/2020, do processo judicial n.º 0014751-14.2005.8.19.0001 
(2005.001.015405-8), conforme citado no mesmo subitem descrito na pauta apresentada, para que 
possamos manter acompanhamento; Subitem 8.c) Sr. José Paulo informou a posição em 26/06/2020, como 
segue: INATIVO - média antes 2018: 4.556, INATIVO - média a partir 2018: 998, INATIVO - PENS - ESP - 
INAT: 3.848, PENSÃO - PENS - ESP - INAT: 165, PENSÃO - PENS - ESP - PENSÃO: 1.035. Nada mais 
havendo a tratar a reunião foi encerrada, e eu, Adelmo Feliciano da Silva, secretário lavrei a presente ata, 
que depois de lida e aprovada segue com a minha assinatura, a do presidente e a do 2º membro do Conselho 
Fiscal do PREVIRIO, cujos presentes desta sessão receberam, por e-mail, cópia de inteiro teor, ficando a 
próxima reunião ordinária agendada para o dia 30/09/2020 às 15 horas.

Sebastião Antonio das Neves Santos
Presidente do Conselho Fiscal

Adelmo Feliciano da Silva 
Membro/Secretário

Dalton Henrique Mota Ibere
Membro

COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB
ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA - PAJ

EXPEDIENTE DE: 14/07/2020
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2020

Processo: 01/500.166/2020
Data da Assinatura: 19/06/2020
Órgão gestor: COMLURB e LIMP SAFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Objeto: Aquisição de contêiner plástico de 02 rodas, com capacidade de 240 litros.
Quantidade estimada: Item 01 - 200; e Item 02 - 9.800
Preço Unitário: Item 01 e Item 02 - R$ 277,70
Valor Total: R$ 2.277.000,00
Vigência da ata: 12 (doze) meses a partir da data da publicação no D.O. RIO

COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB
PRESIDÊNCIA - PRE

COORDENADORIA DE PROCESSO LICITATÓRIO - PCL
EXPEDIENTE DE 14/07/2020

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 290/2020 DATA: 29/07/2020 ÀS 10:00H

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTÉTICO EXTRA RÁPIDO (AUTOMOTIVA) NAS CORES 
LARANJA MIRASSOL, BRANCO REAL, CINZA E PRETO.
PROCESSO Nº 01/502.860/2020.
Valor total estimado: Sigiloso.

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 291/2020 DATA: 29/07/2020 ÀS 14:00H

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LIXAS DIVERSAS.
PROCESSO Nº 01/502.682/2020.
Valor total estimado: Sigiloso.

Portal: www.comprasnet.gov.br (UASG 986001) e http://ecomprasrio.rio.rj.gov.br
Retirada do Edital: Nos endereços dos sites acima ou à Rua Major Ávila, 358, Tijuca, RJ, Coordenadoria de 
Processo Licitatório, de 2ª a 6ª feira, das 09:00 às 16:00h, mediante a entrega de uma resma de papel A4.
Tel.: (21) 25673984/22147011/7026/7039/7040/7045/7046/7049/7080.

SECRETARIA DE FAZENDA
S E C R E T A R I A  D E  F A Z E N D A

_ _ _

AVISO
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SMF torna público que realizará, no dia 29 de julho de 2020, 
às 14 horas, na Rua Afonso Cavalcanti, nº 455, Anexo, sala 512 - Ala B, Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ, 
Audiência Pública para discussão da alienação, por meio de cessão parcial e definitiva, do fluxo obtido pelos 
Direitos Econômicos relativos às receitas municipais futuras provenientes dos créditos de Royalties e Participa-
ções Especiais pela exploração de Petróleo e Gás Natural a que o Município do Rio de Janeiro, faz jus por força 
do disposto no § 1º do art. 20 da Constituição da República.
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