
12ª Reunião Ordinária do 

Conselho Fiscal  do RPPS 

10/02/2014



1. Aprovação da ata da reunião do dia 09/12/2013;

2. Apresentação dos demonstrativos previdenciários
do 5º e 6º bimestre de 2013;

3. Apresentação de temas para a agenda de reuniões
do ano;

4. Verificação das deliberações do Conselho de
Administração.

Pauta do dia 



2. Demonstrativos 
Previdenciários do 5º e 6º 

bimestre de 2013



3. Apresentação de temas 

para a agenda de reuniões do 

ano



I - eleger o seu Presidente;
II - elaborar, aprovar e alterar o seu Regimento Interno;
III - examinar os balancetes e balanços do RPPS-BH, bem como as contas e os demais aspectos
econômico-financeiros;
IV - examinar livros e documentos;
V - examinar quaisquer operações ou atos de gestão do RPPS-BH;
VI - emitir parecer sobre os negócios ou atividades do RPPS-BH;
VII - fiscalizar o cumprimento da legislação e das normas em vigor;
VIII - requerer ao Conselho de Administração, caso necessário, a contratação de assessoria
técnica;
IX - lavrar as atas de suas reuniões, inclusive os pareceres e os resultados dos exames
procedidos;
X - remeter ao Conselho de Administração parecer sobre as contas anuais do RPPS-BH, bem
como dos balancetes;
XI - praticar quaisquer outros atos julgados indispensáveis aos trabalhos de fiscalização;
XII - sugerir medidas para sanar irregularidades encontradas;
XIII - referendar ou não as decisões tomadas pelo Presidente nos termos do inciso III do art. 29;
XIV - exercer outras atividades correlatas.

Atividades Propostas 

(Competências do CF – Art. 3º do Regimento Interno)



Emissão de pareceres acerca:
1. dos demonstrativos de prestação de contas do RPPS junto ao Ministério da

Previdência e Poder Legislativo Municipal;
2. do relatório de atividades apresentado pela Unidade Gestora Única sobre suas áreas

específicas;
3. a ser enviado ao Conselho de Administração sobre as contas anuais do RPPS, para

subsidiar prestação de contas ao TCEMG;
4. das publicações da execução orçamentária do RPPS;
5. acerca das representações acatadas nos termos previstos pelo Regimento Interno do

Conselho Fiscal.

Elaboração de Relatórios:
1. Plano Anual de Trabalho: a ser elaborado até o fim do exercício (Art. 33 RI CF);
2. Relatório Anual de Trabalho: a ser elaborado e encaminhado no prazo de 60

(sessenta) dias a contar do término do exercício ao CA (§2º, art. 31 RI CF).

Metas Previstas



14/04/2014

• Aprovação de ata anterior;
• Apresentação do demonstrativo

previdenciário do 1º bimestre de
2014;

• Verificação das deliberações do
Conselho de Administração;

• Sugestão:

Sugestão de Datas das Reuniões Ordinárias 

e Cronograma de Atividades

09/06/2014

• Aprovação de ata anterior;
• Apresentação do demonstrativo

previdenciário do 2º bimestre de
2014;

• Verificação das deliberações do
Conselho de Administração;

• Sugestão:



11/08/2014

• Aprovação de ata anterior;
• Apresentação do demonstrativo

previdenciário do 3º bimestre de
2014;

• Verificação das deliberações do
Conselho de Administração;

• Sugestão:

Sugestão de Datas das Reuniões Ordinárias 

e Cronograma de Atividades

13/10/2014

• Aprovação de ata anterior;
• Apresentação do demonstrativo

previdenciário do 4º bimestre de
2014;

• Verificação das deliberações do
Conselho de Administração;

• Sugestão:

09/12/2014 ou 15/12/2014

• Aprovação de ata anterior;
• Apresentação do demonstrativo previdenciário do 5º bimestre de 2014;
• Verificação das deliberações do Conselho de Administração;
• Sugestão:



Sugestão de Datas das Reuniões 

Extraordinárias e Cronograma de Atividades

março/2014 (data a definir)

• Aprovação de ata anterior;
• Avaliação e aprovação das Contas do RPPS/BH – Exercício de 2013;
• Sugestão:



4. Deliberações do Conselho de Administração

1. Aprovação da Política de Investimentos 2014 (disponível na página da site da
PBH/Secretarias/Secretaria Municipal Adjunta de Gestão
Previdenciária/Política de Investimentos);

2. Aprovação da criação do Comitê de Investimentos com a seguinte
composição:

a) titular da Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Previdenciária, que o presidirá
e terá o voto de qualidade;

b) titular da Gerência de Contabilidade, Orçamento e Finanças vinculada à
Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Previdenciária;

c) dois servidores públicos indicados pelo titular da Secretaria Municipal de
Finanças;

d) um servidor público vinculado ao RPPS-BH indicado pelos membros do
Conselho de Administração, representantes dos servidores ativos, aposentados e
pensionistas dos Poderes Executivo e Legislativo.



Obrigado!

Secretaria Municipal Adjunta 

de Gestão Previdenciária

previdencia@pbh.gov.br


