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SECRETARIA DA CASA CIVIL
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_ _ _

<#E.G.B#580198#51#589188>

SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS
COORDENADORIA GERAL DE SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA 
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DE NORMAS DE AQUISIÇÃO

COMUNICADO
A Coordenadoria de Infraestrutura de Normas de Aquisição - CVL/SUBSC/
CGSI/CINA, sito à Rua Afonso Cavalcanti, 455 - Anexo I - 8º andar - Ala 
B - Cidade Nova - RJ, comunica a “proibição imposta a NILDO JORGE 
NOGUEIRA RAJA - CPF 950.293.547-00, de contratar com o Poder 
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 
direta ou indiretamente, inclusive quanto ao exercício de cargo, 
emprego ou função pública, pelo prazo de 05 (cinco) anos,” contados 
da data do trânsito em julgado da sentença, qual seja, 30/04/2019, pela 
6ª Vara da Fazenda Pública do Rio de Janeiro, conforme requerido pelo 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 
0481068-21.2008.8.19.0001.
<#E.G.B#580198#51#589188/>

<#E.G.B#580174#51#589166>

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVI-RIO

ATA SUMÁRIA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO CONSELHO FISCAL DO EXERCÍCIO DE 2019

Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às quatorze 
e trinta horas, reuniram-se o conselho fiscal, sala de reunião da Auditoria 
Interna do Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de 
Janeiro - PREVI-RIO, situado na Rua Afonso Cavalcanti, 455/Anexo, 11º 
andar - Cidade Nova - Nesta Cidade, composta pelo Sebastião Antonio das 
Neves Santos - Presidente do Conselho Fiscal (CF), Dalton Henrique Mota 
Ibere - membro e Adelmo Feliciano da Silva - membro, Convidadas: Márcia 
Cristina Dias Rodrigues - Auditora-Chefe do PREVI-RIO, Cintia de Almeida 
Pena - Assistente I de Auditoria, a fim de deliberarem sobre Parecer do 
Conselho Fiscal sobre as contas do exercício de 2018, em atendimento ao 
disposto no Art. 20 da Lei n° 3.344 de 28 de dezembro de 2001 e do Art. 8º 
da Portaria CG/SUBAC/ADG nº 003 de 13 de dezembro de 2018.
Os trabalhos foram abertos pelo Presidente e indicado Adelmo Feliciano 
da Silva para secretariá-lo, seguindo com as análises e deliberações, 
conforme elencadas a seguir e por fim emitido a parecer sobre as contas 
do exercício de 2018:

1. O Conselho Fiscal fez um resumo das situações críticas acompanhadas 
nas Atas de Reuniões do Colegiado, do Parecer Prévio do TCMRJ e das 
apresentadas nos relatórios da Auditoria Geral - RAGs nºs 248/2018 e 
121/2019, conforme anexo único a esta Ata.

2. O Conselho Fiscal opina favoravelmente à aprovação das demons-
trações contábeis, considerando que as pendências e fragilidades não 
apresentam materialidade e relevância que impactam nas demons-
trações, mas ressalva as situações apontadas pela Auditoria Geral e 
registros, no anexo único, a esta Ata, bem como a preocupação com o 
risco iminente às atuais e futuras aposentadorias e pensões. Quanto à in-
suficiência de capitalização do FUNPREVI. O Projeto de Lei n.º 855/2018 
foi arquivado, permanecendo a situação do déficit do FUNPREVI. Por fim, 
apresenta o seu Parecer.

PARECER DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVI-RIO
O Conselho Fiscal do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVI-RIO, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data, 
examinou as Demonstrações Contábeis do PREVI-RIO, FUNPREVI 
e FASS, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2018, compreen-
dendo: Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, 
Demonstração dos Fluxos de Caixa, Balanço Financeiro, Balanço 
Orçamentário e as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis.
Com base nos exames efetuados e à vista dos relatórios da Auditoria 
Geral do Município - RAGs nºs 248/2018 e 121/2019, o Conselho 
Fiscal, ressalvados os fatos apontados pela Auditoria Geral e registros 
na Ata desta reunião, opina favoravelmente à aprovação dos referidos 
documentos a serem submetidos à apreciação da Auditoria Interna do 
PreviRio.
Devemos ressaltar o risco iminente às atuais e futuras aposentadorias 
e pensões com base na provisão matemática registrada e patrimônio 
líquido negativo no Balanço Patrimonial do FUNPREVI, mesmo com 
a aplicação das medidas adotadas advindas da LC n.º 193/2018 e da 
EC 41/2003 (Portaria CVL/SUBSC/CGRH nº 05/2018), tendo em vista o 
déficit atuarial e a necessidade de novas capitalizações para o Fundo.

Assim, o Presidente do Conselho Fiscal deu por encerrada esta reunião.

Sebastião Antonio das Neves Santos
Presidente do Conselho Fiscal

Adelmo Feliciano da Silva 
Membro/Secretário

Dalton Henrique Mota Ibere
Membro

<#E.G.B#580174#51#589166/>

<#E.G.B#580173#51#589165>

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVI-RIO

ATA SUMÁRIA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO CONSELHO FISCAL DO EXERCÍCIO DE 2018

1 - DATA, HORA E LOCAL: Em 21 de dezembro de 2018, às 15h00min, 
na sala de reunião da Presidência do Instituto de Previdência e 
Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO, situado na Rua 
Afonso Cavalcanti, 455/Anexo, 11º andar - Cidade Nova - Nesta Cidade.

2 - MEMBROS PARTICIPANTES: Sebastião Antonio das Neves Santos 
- Presidente do Conselho Fiscal (CF), Dalton Henrique Mota Ibere - 
membro e Adelmo Feliciano da Silva - membro.

3 - CONVIDADOS: Fábio Luiz Lopes Ferreira - Chefe de Gabinete da 
Presidência, Fernanda Nunes Leiroz - Diretora da Diretoria de Adminis-
tração e Finanças, Cristiano Augusto Desiberati - Técnico de Contabilida-
de, Ednalva Maria Mariano Consuli - Ex- Auditora-Chefe do PREVI-RIO, 
Márcia Cristina Dias Rodrigues - apresentada ao Conselho como futura 
Auditora-Chefe do PREVI-RIO, Cintia de Almeida Pena - Assistente I 
de Auditoria e Marcus Vinicius B. Souza - Diretor de Investimentos da 
PREVI-RIO.

4 - PAUTA:
1. Registrar que a Ata Sumária da 3ª Reunião Ordinária do Conselho 
Fiscal do exercício de 2018, realizada em 21 de setembro de 2018, foi 
publicada no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro n.º 160, de 
08/11/2018.
2. Informações sobre a Lei Complementar 193 de 24/07/2018, e sua 
repercussão nas contas do FUNPREVI:
a) Impactos no fluxo de caixa, descontos previdenciário e patronal, (fluxo 
de novembro 2018).
b) O novo projeto que substituirá o PL 855/2018 já foi entregue ao Sr. 
Messina ou apresentado ao Sr Prefeito, já existe nova redação proposta 
pela Procuradoria, já houve alguma comunicação aos movimentos 
Unificados dos Servidores, qual a situação atual dos aportes financeiros 
feitos pelo Tesouro.
c)  Situação das aposentadorias não Homologadas pelo TCMRJ, nova 
data de entrega seria 04/12/2018.     
3.  Com relação às análises da parte atuarial da Coordenadoria de 
Inteligência Previdenciária:
a) Houve alguma manifestação da Comlurb, Guarda Municipal ou dos 
Órgãos de perícia sobre o excesso de aposentadorias por invalidez.
b) Algum trabalho desenvolvido este mês?  Quais as análises desenvolvi-
das no período, e quando estarão disponíveis no site?
4. Quanto aos relatórios de auditoria Pendências dos RAG´S:
a) Situação do registro contábil de R$ 23 milhões (RAG 359- aguardando 
Folowup - Ednalva)
b) Desdobramentos do levantamento efetuado para as contribuições 
patronais desde 2011 a 2016 (já houve folowup dos valores já repassados).
c) Em relação a implantação da rotina dos DARMS quanto os servidores 
licenciados e os que não são descontados diretamente em folha já foi 
implantada?
d) Situação das diligências do TCMRJ.
e) Entrega de relação a Sra. Ednalva, para verificação de pendências 
dos RAG’s.
5. Com relação às movimentações patrimoniais relevantes de junho a 
novembro:

a) Esclarecimentos sobre o processo 05/502.707/2016 no valor de R$ 
423.505,89, a previsão de baixa era setembro 2018.
b) Com relação a correção monetária da dívida de Royalties não 
repassados pelo Município  do ano de 2011 (dívida informada em 
21/09/2018 era de R$ 100.000.000,00). Qual o saldo atual?
6. Informações, pela DAF ou suas gerências, sobre o comportamento do 
fluxo de caixa de maio/2018 a novembro/2018, o acumulado (Funprevi) 
permanece negativo até out. 2018.
7. Informações sobre as deliberações do COMIN de setembro/2018 a 
novembro/2018, com impacto sob o aspecto econômico e/ou contábil 
relevante. Informar se constam ações em carteira, se existe alguma 
manifestação ou instrução do COMIN, quanto à antecipação da receita 
de Royalties.
8. Pendências da última reunião - apresentação de esclarecimentos e 
documentos.
a) Situação atual quanto à entrega do terreno ao Consulado Americano. Já 
está concluída a obra e recebida a devolução da caução de R$2.000.000,00?
b) Situação do empréstimo do Governo do Estado do RJ, e se já houve 
algum acordo a respeito do valor a ser registrado.
9. Esclarecimentos sobre investimentos no Clube dos Servidores:
a) Informar a aplicação dos recursos orçamentários (valor da locação de 
R$ 30.000,00 - Smart Fit) e se existem planos para atrair mais captação 
de recursos para o Clube dos Servidores.

10. Esclarecimentos Alienação de Imóveis no período. Valor apurado? 
Finalidade dos recursos apurados?

11.  Esclarecimentos sobre Decreto 44.535 de 14/05/2018.

12. Assuntos Gerais

I - Relação de Documentos a serem apresentados, para análises desse 
colegiado:

1- Currículo resumido dos cargos comissionados da Área de Inteligência 
do Previrio.
2- Comprovantes de pagamentos já repassados pelo Tesouro ao Funprevi 
ref. Correção monetária dos Royalties de 2011 a 2016.
3- Balancetes de verificação de junho a novembro 2018. (se possível 
antes da reunião)

5 - DELIBERAÇÕES: Inicialmente a futura Auditora-Chefe do PREVI-RIO, 
a Sra. Márcia Cristina Dias Rodrigues, que substituirá a Sra. Ednalva 
Maria Mariano Consuli, foi apresentada aos presentes.  Aberta a sessão, 
foram iniciadas as discussões e deliberações sobre os pontos da pauta, 
conforme a seguir:

1. Situação Atual : O Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Sebastião 
Antonio das Neves Santos, registra, que a Ata Sumária da 3ª Reunião 
Ordinária do Conselho Fiscal do exercício de 2018, realizada em 21 de 
setembro de 2018, foi aprovada e publicada no Diário Oficial do Município 
do Rio de Janeiro n.º 160, de 08/11/2018, páginas 61 e 62.

2. Informações sobre a Lei Complementar 193 de 24/07/2018, e sua 
repercussão nas contas do FUNPREVI:
a) Impactos no fluxo de caixa, descontos previdenciário e patronal, 
(fluxo de novembro 2018). Situação Atual :A Sra. Fernanda informou que 
o efeito do desconto dos pensionistas e aposentados será refletido no 
fluxo de caixa de dezembro 2018, que é o mês do repasse do desconto 
ocorrido na folha de pagamento de novembro 2018.
b) O novo projeto que substituirá o PL 855/2018 já foi entregue ao Sr. 
Messina ou apresentado ao Sr. Prefeito, já existe nova redação proposta 
pela Procuradoria, já houve alguma comunicação aos movimentos 
Unificados dos Servidores e qual a situação atual dos aportes financeiros 
feitos pelo Tesouro. Situação Atual: O Sr. Fábio informou que o PL n.º 
855/2018 foi arquivado, sendo necessário portanto,  um novo Projeto 
de Lei. Que o Previrio encaminhou por e-mail, para a CVL a proposta 
de retirada do art. 4º do PL citado, por não tratar-se de matéria da 
Previdência, mantendo as outras propostas previstas, mas que ainda não 
obteve resposta. Informou também que no próximo ano será montado 
novo plano de amortização como proposta para ser encaminhada ao 
Legislativo. Informou que, na sua opinião,  o PL 855 não resolveria o 
problema e simplesmente daria um fôlego, mas que em 2019 será 
elaborado novo plano de capitalização. O Sr. Adelmo informou que 
nessa oportunidade o Conselho propõe que seja revista a periodicida-
de de o mesmo se reunir, alterando a Lei 3.344/2001, de ordinariamente 
trimestral para mensal, haja vista necessidade da verificação e obtenção 
de respostas em tempo mais próximo do real e citou como exemplo o 
Conselho Fiscal da Previdência do Município de São Paulo, que se reúne 
semanalmente, e o Conselho Fiscal da Previdência do Estado de São 
Paulo, que se reúne mensalmente. O Sr. Fábio informou que o Conselho 
Fiscal poderá propor, mas que caberá ao Executivo.
c) Situação das aposentadorias não Homologadas pelo TCMRJ, nova 
data de entrega seria 04/12/2018. Situação Atual :  O Sr. Fábio informou 
que essas revisões de aposentadorias são realizadas pela Administração 
Direta no Órgão de Origem do servidor, muitas delas já foram revisadas 
e já implantadas na folha de pagamento. Foi solicitado pelo Sr. Sebastião 
ao Sr. Fábio que seja enviado relatório ao Conselho Fiscal demonstrando 
a movimentação do percentual de implantação aposentadorias não 
Homologadas pelo TCMRJ. O Sr. Fábio informou que é possível o envio 
do relatório contendo estas informações. A Sra. Ednalva informou que na 
Tomada de Contas Especial deverão ser ratificados todos os cálculos dos 
valores de aposentadoria por servidor, e que isso demanda mais tempo.   

3.  Com relação às análises da parte atuarial da Coordenadoria de 
Inteligência Previdenciária - CIP:
a) Houve alguma manifestação da Comlurb, Guarda Municipal ou dos 
Órgãos de perícia sobre o excesso de aposentadorias por invalidez. 
Situação Atual: O Sr. Fábio informou que a Comlurb é do RGPS, e que 
no caso da Guarda Municipal possui órgão de prevenção quanto à perda 
da capacidade de trabalho e a consequente aposentadoria por invalidez.  
Foi informado pelo Sr. Fábio que foi enviado para o INSS convênio de 
colaboração para cruzamento de banco de dados de aposentadorias por 
invalidez e que o mesmo será gratuito, mas este instrumento ainda não 
foi assinado. Após a sua implantação será possível a identificação de 
distorções no sistema de aposentadorias.
b) Algum trabalho desenvolvido este mês?  Quais as análises desenvolvi-
das no período, e quando estarão disponíveis no site?  Situação Atual : O 
Sr. Fábio informou que os primeiros  produtos produzidos pela  CIP são os 
boletins estatísticos que estão disponíveis no site. Estão sendo realizados 
estudos sobre quantidade de servidores ativos e projeções de aposenta-
dorias para o futuro, além de cruzamentos de dados de servidores inativos 
do PreviRio com outros bancos de dados de outras administrações para 
verificar se são identificadas eventuais aposentadorias irregulares. Foi 
citado como exemplo o caso de se estar aposentado na Prefeitura do Rio 
por invalidez, mas se estar ocupando cargo em outro Ente. Estes estudos 
serão futuramente disponibilizados no site do PreviRio.

4. Quanto aos relatórios de auditoria Pendências dos RAG´S:

a) Situação do registro contábil de R$ 23 milhões (RAG 359- aguardando 
Folowup - Ednalva) Situação Atual : A Sra. Ednalva informou que não 
foi possível realizar o follow-up intermediário, ou seja, acompanhar as 
fragilidades para verificar se as mesmas foram implementadas. Situação 
do registro contábil de R$ 23 milhões. Este assunto continua pendente 
aguardando a conclusão da auditoria interna.
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