
10ª Reunião Ordinária do 

Conselho Fiscal  do RPPS 

07/10/13 



1. Aprovação da ata da reunião do dia 05/08/2013;

2. Apresentação dos demonstrativos previdenciários 
do 3º bimestre de 2013;

3. Apresentação de relatório de 
atividades da Gerência das Folhas de Benefícios;

4. Verificação das deliberações do Conselho de 
Administração.

Pauta do dia 



2. Demonstrativo 
Previdenciário do 3º bimestre 

de 2013



3. Apresentação de relatório 

de atividades da Gerência das 

Folhas de Benefícios



1

INCLUSÃO DO NOVO BENEFÍCIO EM FOLHA1

2 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS

3 PROCESSAMENTO DA FOLHA 

Atribuições da Gerência conforme 

artigos 67 a 72 do Decreto 14.832/12

4 TI - SMAGP



• Cálculo do valor do primeiro benefício de 
aposentados e pensionistas:

INCLUSÃO DE NOVO BENEFÍCIO EM FOLHA1

o Verbas de incorporação;

o Cálculo da média – EC41/03;

o Cálculo do valor das cotas de pensão.



2 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS

• Inclusão de incorporações judiciais;

• Exclusão de benefícios por maioridade, falecimento, renúncia, 
indeferimentos de aposentadoria;

• Instrução de processos de Isenção de IR, Contribuição 
Previdenciária e Resíduos de proventos, entre outros;

• Inclusão, exclusão de descontos de pensão alimentícia;

• Pagamento de precatórios e abonos;

• Revisão dos benefícios solicitados por processo administrativo e 
por análise de relatórios - amostragem;

• Subsidiar respostas a processos judiciais solicitados pela PGM;

• Rotina de SISOBI;

• Apuração de débitos de folha da extinta Beprem – SISBEP.



3 PROCESSAMENTO DA FOLHA 

• Aplicação de reajustes e cálculo de valores retroativos;

• Emissão de contracheques, líquidos bancários, relatórios diversos;

• Rotina de consignações, plano de saúde e DIRF;

• Preparação da base de dados para avaliação atuarial;

• Implantação e manutenção do SIPREV;

• Manutenção em fórmulas de cálculo de verbas diversas;

• Manutenção da página da SMAGP – portal PBH.

• Rotina de segurança e acesso dos sistemas ArteRh e SIPREV;



4 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

• Subsidiar SMAGP nos assuntos referentes a 
tecnologia da informação;

• Acompanhamento dos projetos que envolvam 
sistemas utilizados ou de interesse da SMAGP;

• Execução da demanda anual do Comitê Gestor 
de Tecnologia da Informação e Comunicação -
CGTIC-PBH.



4. Verificação das deliberações do Conselho de

Administração.

• Diversificação dos investimentos de IMAB-B para CDI 
em função da volatilidade do mercado, mesmo sabendo 
que tal mudança não será suficiente para atingir a meta 
atuarial de IPCA + 6% aa.

• Contratação da Consultoria Financeira está em fase final.

• Aprovação da LOA e do PPAG  do RPPS

• Solicitação de retorno do debate acerca da venda do 
imóvel de Lagoa Santa e dos demais imóveis.



Obrigado!

Secretaria Municipal Adjunta 

de Gestão Previdenciária

previdencia@pbh.gov.br


