
 

 

  
 

EDIÇÃO Nº 11 – ABRIL/2019 
 
CONSELHO DELIBERATIVO APROVA AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

DA SIAS EXERCÍCIO 2018 E O PLANO DE CUSTEIO DOS PLANOS DE 
BENEFÍCIOS PARA 2019 

 
O Conselho Deliberativo da SIAS, em reunião ocorrida nos dias 28 e 29/3/2019, 
com base em pareceres de Auditoria Externa Independente, da Consultoria 
Atuarial, do Conselho Fiscal da SIAS e na prestação de contas da Diretoria 
Executiva, aprovou as Demonstrações Contábeis da SIAS relativas ao exercício 
de 2018. 
 
Ressaltamos que, até o final deste mês, será disponibilizado no site da SIAS 
(www.sias.org.br) o Relatório Anual de Informações – RAI 2018, que explicitará 
essas informações. 
 
Destacamos, ainda, que o Conselho Deliberativo, na mesma reunião, em exame 
dos resultados das Reavaliações Atuariais 2018 dos Planos de Benefícios 
administrados pela SIAS, aprovou o custeio dos referidos Planos para o ano de 
2019, a viger a partir do mês de abril. Detalhes das Reavaliações Atuariais 2018 
e dos Planos de Custeio 2019 estão contidos nos Relatórios e Demonstrações 
Atuariais disponíveis para consulta no site da SIAS, aba “Institucional” sub-aba 
“Relatórios” (www.sias.org.br/home/institucional/).  
 
Os participantes, assistidos e beneficiários dos Planos de Benefícios receberão 
ofício da SIAS, por e-mail e/ou via postal, com informações sobre o assunto. 
 
Permanecemos à disposição para prestar os esclarecimentos que se façam 
necessários. 
 

RJ, 18 de abril de 2019 
DIRETORIA EXECUTIVA 

 

 

 

COMUNICA 

Central de Atendimento SIAS 
De segunda a sexta, das 10 às 16 horas 

Rua do Carmo, 11, 6º andar – Centro – Rio de Janeiro – CEP.: 20011-020 
www.sias.org.br – CONTATO 

 facebook.com/siasbrasil 

Importante! 
1.    Mantenha suas contribuições previdenciárias em dia e evite transtornos no pagamento 
dos benefícios a você e seus beneficiários; 
2.    Mantenha atualizadas as suas informações cadastrais perante a SIAS, inclusive quanto 
aos beneficiários de eventual pecúlio por morte. Para atualizá-las, acesse o site da SIAS 
(www.sias.org.br), clique em “espaço do participante” e insira as informações novas;  
3.    Para atualizar a sua relação de beneficiários, é preciso preencher um formulário contido 
no site da SIAS. Acesse o site, clique na aba “Previdência” e, na linha “Plano RJU”, clique em 
“Formulários” e baixe o formulário “Designação para fins de pecúlio por morte”. 
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