
Ata da 13ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do RPPS-BH 

Aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e quatorze, às 14h12min, na Secretaria Municipal 
Adjunta de Gestão Previdenciária, situada na Rua Uberaba, 295, 4 º andar, Bairro Barro Preto, nesta 
capital, reuniu-se o Conselho Fiscal do Regime Próprio da Previdência Social – RPPS, do Município 
de Belo Horizonte com a presença dos seguintes conselheiros: Cristina Ayer Taveira, Gilmar Xavier 
Lima, Isabel Cristina da Cruz, Leonardo Amaral Castro, Mauro Heleno Ladeira de Oliveira e Omar 
Pinto Domingos. Também presentes o ex-conselheiro e ex-presidente Murilo Fróes dos Reis, Márcio 
Almeida Dutra, Secretário Municipal Adjunto de Gestão Previdenciária e os servidores Alexandre 
Fonseca Dias e Arilda Alves Rodrigues Barbosa. Às 14h15min Márcio Dutra verificou quorum e 
iniciou os trabalhos, explicando a nova composição dos Conselhos de Administração e Fiscal, 
realizou a entrega de pastas com documentação afeta ao Conselho Fiscal do RPPS e informou sobre 
as publicações do RPPS-BH na página da Secretaria, no site da PBH. Mencionou ainda a segregação 
da massa de servidores do Município de Belo Horizonte. Em seguida Alexandre Dias fez a leitura da 
ata da 5ª reunião extraordinária do Conselho Fiscal do RPPS-BH, que foi aprovada e assinada pelos 
ex-conselheiros. Leonardo Castro sugeriu que no próximo fim de mandato, a última ata seja lavrada e 
assinada na própria reunião. Márcio Dutra informou da obrigatoriedade de eleição do Presidente do 
Conselho Fiscal para este mandato. Leonardo Castro apresentou-se como canditato à Presidência 
deste Conselho, porém declinou da apresentação em favor de Gilmar Xavier Lima, que também 
apresentou-se como candidato, tendo sido eleito por unanimidade. Murilo Fróes sugeriu que os ex-
conselheiros, quando deixarem os cargos, recebam um certificado. Sugeriu também a criação de um 
memorial para registrar historicamente a presidência dos Conselhos. Mencionou ainda que não 
sentiu-se confortável para aprovar o Plano de Trabalho para 2014. Todavia Márcio Dutra explanou 
que, conforme determina o Regime Interno do Conselho Fiscal tal plano de trabalho deve ser 
aprovado sempre para o exercício seguinte. Na seqüência os conselheiros se apresentaram. Omar 
Domingos salientou a responsabilidade de cada conselheiro e salientou que todos podem responder 
civilmente por seus atos. Murilo Fróes também apresentou-se, falou da importância da capacitação 
para melhor qualificação nas atividades a serem desempenhadas e despediu-se desejando boas-vindas 
aos recém-chegados. Alexandre Dias distribuiu o Plano Anual de Trabalho para 2014, para leitura 
dos Conselheiros. Leonardo Castro sugeriu alterar as agendas deste Conselho, ficando definida a 
primeira quinta-feira de cada bimestre, logo 05/06, 07/08, 02/10, 04/12, no horário de 09 às 12h. 
Seguindo o que estabelece o Regimento Interno foi acrescida na pauta a apresentação/aprovação do 
Plano Anual de Trabalho para o exercício de 2015. Feitas as alterações restou aprovado por 
unanimidade o Plano Anual de Trabalho para 2014. No próximo ponto de pauta, Alexandre Dias 
apresentou o demonstrativo das receitas e despesas do RPPS-BH relativas ao bimestre janeiro e 
fevereiro/2014. Explicou que este demonstrativo era cobrado pelo Ministério da Previdência, que o 
extinguiu e criou outro em substituição. Márcio Dutra explicou a receita de compensação 
previdenciária com o Regime Geral de Previdência Social. Explicou que o demonstrativo 
apresentado é consolidado, todavia os recursos do Fundo de Previdência – BHPREV e do Fundo 
Financeiro – FUFIN não se comunicam, sendo registrados contabilmente e movimentados de forma 
apartada. Foram apresentados também os quantitativos de ativos, aposentados e pensionistas que 
compõem os dois fundos. Márcio Dutra explicou que a diferença entre a receita e despesa do FUFIN, 
demonstra insuficiência financeira e esta é aportada pelo Tesouro Municipal. Esclareceu que as 
despesas registradas no BHPREV são compostas por um benefício de pensão e por despesas 
administrativas do RPPS-BH, sendo estas acobertadas pela taxa de administração que equivale a 
0,1% do valor da folha dos ativos, aposentados e pensionistas vinculados ao RPPS-BH. Informou 



que a Secretaria de Previdência presta contas à Auditoria Interna do Município, ao Ministério da 
Previdência Social e ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Que há na Secretaria de 
Previdência o Comitê de Investimentos, composto pelos Secretários Márcio Dutra e Camilo Duarte, 
pelos servidores Arilda Alves e Alexandre Fonseca, além dos servidores suplentes Antônio Marmo 
(SMATES) e Amaro Silva (SMAO). Esclareceu que a SMAGP a partir de 2014 compõe a mesa de 
negociação salarial, já que os aposentados com paridade recebem os mesmos reajustes dos ativos. Já 
os aposentados sem paridade acompanham o regramento federal. Márcio Dutra esclareceu que, em 
que pese ser disponibilizado na página da Secretaria as atas do Conselho de Administração, nas 
reuniões deste Conselho serão passadas as deliberações do Conselho de Administração. 
Exemplificou citando que na próxima reunião do Conselho de Administração será pautada a cessão 
onerosa de quatorze imóveis do RPPS, utilizados por terceiros, como é o caso de um imóvel na Ave. 
Assis Chateubriant, utilizado pela SMED para funcionamento de uma escola. A conselheira Cristina 
Ayer pediu explicações acerca do funcionamento do RPPS. Márcio Dutra explicou que a Secretaria 
Municipal Adjunta de Gestão Previdenciária é a Unidade Gestora, que o Conselho de Administração 
é o órgão de deliberação e o Conselho Fiscal é o órgão fiscalizador do RPPS-BH. O Comitê de 
Investimentos assessora tecnicamente a Unidade Gestora na execução da Política de Investimentos 
aprovada pelo Conselho de Administração. Márcio Dutra explicou que a Secretaria realiza concessão 
e manutenção dos benefícios de aposentadoria e pensão por morte, realiza aplicações no mercado 
financeiro, em conformidade com o que estabelece a resolução 3.922 do Conselho Monetário 
Nacional e com a política de investimentos aprovada pelo Conselho de Administração. Esclareceu 
ainda que os investimentos são conservadores já que ainda não efetivou-se a contratação de 
consultoria financeira para o RPPS-BH. Márcio Dutra falou de capacitação em mercado de capitais, 
que possibilitará a avaliação para certificação junto à ANBIMA na modalidade CPA10. A 
capacitação será ofertada em 06 manhãs no início de maio/2014. Informou ainda que a SMAGP não 
conseguiu ofertar esta capacitação para os antigos conselheiros. Ficou agendada reunião ordinária 
para o dia 05/06 às 09 horas na Rua Uberaba.  Nada mais a ser tratado, a reunião foi encerrada às 
16h20min. Eu, _____________________________ Arilda Alves Rodrigues Barbosa, lavrei a 
presente ata que, após lida e aprovada, deverá ser assinada. 
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