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Sr. Presidente. 
Senhores Conselheiros; 
Senhor Procurador-Chefe; 
Senhoras e Senhores. 
 
Ao cumprimentar o Relator, Ilustre Conselheiro Ivan Moreira, 

destaco  a excelência do trabalho apresentado cumprimentando 

também toda sua equipe de Assessores e de servidores desta Casa 

que contribuíram para o brilhantismo deste trabalho. 

 
A análise das Contas do Governo reveste-se de fundamental 

importância para o Controle Externo, já que se trata do momento no 

qual esta Corte cumpre uma de suas obrigações constitucionais 

mais nobres, conforme prevê a Constituição Federal. 

 
Desta vez, cabe trazer à baila um dos pontos que causam 

preocupação que é o déficit previdenciário municipal, estimado para 

o exercício e que é financiado pela utilização  das reservas 

financeiras  do FUNPREVI. 

 
Como apontado no Relatório apresentado por sua Excelência , a 

análise das presentes Contas, nos leva novamente a preocupantes 

constatações, no que diz respeito  ao Instituto  de Previdência  e 

Assistência do Município do Rio de Janeiro- PREVI-RIO e ao Fundo  

Especial de Previdência  do Município do Rio de Janeiro 

FUNPREVI, gerido pelo PREVI-RIO, que tem como  finalidade  

específica, "prover recursos  para o pagamento  de benefícios 
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previdenciários aos segurados do Regime Próprio  de Previdência e 

Assistência  dos Servidores Públicos do Município do Rio de 

Janeiro e a seus dependentes". 

 

Essa situação, tratada pela Coordenadoria de Auditoria e 

Desenvolvimento em seu relatório nos itens 3.1 e 4.1 destaca, 

quanto ao PREVI-RIO, que foi observada uma redução  do saldo 

patrimonial, comparado com 2013, de 613 milhões 311 mil reais, 

justificada pelo ajuste relativo a exercícios anteriores, positivo em 

236 milhões 446 mil, e pelo déficit  de 849 milhões 757 mil, apurado 

no exercício, e assim, o Patrimônio da Autarquia que em 2013 era 

positivo em 54 milhões 680 mil, tornou-se negativo em 558 milhões 

631 mil reais, em 2014. 

 

De outra parte  como apontado no Relatório da CAD a situação 

atuarial  do FUNPREVI  ainda não havia sido finalizada, o que 

inviabilizou  a análise  da situação atuarial do Fundo. Ressalte-se 

que a obrigatoriedade  da avaliação atuarial anual é prevista na Lei 

nº 344/2001 e na Lei Federal nº 9717/1998, além de sua suma 

importância pois é ela que demonstra, no longo prazo, se existe 

garantia de equivalência  entre o fluxo das receitas estimadas e o 

das obrigações projetadas. 

 

Embora  a avaliação do exercício ainda não tenha sido concluída, 

destaca-se o impacto no resultado atuarial em função  do 

decréscimo patrimonial sofrido pelos imóveis  de propriedade do 
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FUNPREVI, da ordem de R$ 276 milhões de reais, números estes 

de dezembro de 2014. 

 

Como Relator responsável pela fiscalização da gestão  dos 

respectivos órgãos  jurisdicionados, procuro, independentemente 

daqueles que me são afetos, acompanhar o andamento e o 

desenrolar de todos os processos a eles referentes. 

 

Esta preocupação permitiu-me verificar que encontram-se 

tramitando neste Tribunal os processos nº 40/987/2015 (que trata 

dos esclarecimentos prestados pelo PREVI-RIO acerca da análise 

das contas do exercício de 2013)  e o 40/2205/2013 (que trata da 

complementação da prestação de contas do exercício de 2012), 

este último hoje de minha relatoria, em decorrência da 

aposentadoria do Eminente Conselheiro Jair Lins Netto. 

 

Após esta exposição, ratifico meu posicionamento quanto às 

recomendações que foram apontadas no Relatório, tanto naquela 

que sugere ao Poder Executivo  que se dê atenção redobrada à 

situação atuarial  deficitária  do FUNPREVI,  visto a possibilidade de  

impedimento  da utilização de royalties  de petróleo  como fonte de 

recurso para a sua capitalização; como na que sugere medidas 

para que pague ao FUNPREVI  os valores  previstos  nos Termos 

de Uso  dos imóveis que fazem parte da carteira imobiliária, carteira 

esta que em dezembro 2014 registrou o montante de 1 trilhão,117 

milhões, 888 mil reais. 
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Desta forma, acompanhando o Relator, VOTO nos termos do 

Projeto de Parecer Prévio ora submetido à apreciação deste 

Plenário na forma por ele proposta. 

 

Sala das Sessões, 07 de julho de 2015 

 

Nestor Guimarães Martins da Rocha 

Conselheiro Relator 

 
 
 
 
    


