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Ata da 16ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do RPPS-BH 

Aos dois dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, 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, conforme 

convocação feita pelo Presidente com a presença dos seguintes conselheiros: Gilmar Xavier Lima, presidente, 

Isabel Cristina da Cruz, Mauro Heleno Ladeira de Oliveira, José Lauro Nogueira Terror e Murilo Fróes dos Reis, 

suplente da conselheira Cristina Ayer Taveira. Também presentes Márcio Almeida Dutra, Secretário Municipal 

Adjunto de Gestão Previdenciária e as servidoras Cristina Maria Melgaço da Silva e Arilda Alves Rodrigues 

Barbosa. Às 9h09min o Presidente verificou o quórum e iniciou os trabalhos fazendo a apresentação do 

Conselheiro José Lauro Nogueira Terror. Na sequência foi feita a avaliação da ata da reunião anterior que foi 

aprovada e assinada. No próximo ponto de pauta Cristina Melgaço apresentou a planilha com informações das 

receitas e despesas do RPPS-BH, relativas ao quarto bimestre/2014, esclarecendo que o acréscimo no valor da 

despesa da competência julho deu-se pelo pagamento da primeira parcela do 13º salário, e que a correspondente 

receita de contribuição ocorrerá em dezembro, quando será creditado o restante do 13º salário. Informou ainda 

sobre a despesa com os estagiários lotados na SMAGP. José Lauro questionou a segregação da massa de 

servidores e o crescimento dos aportes do Tesouro Municipal. Mauro Heleno explicou a segregação de massas, 

Márcio Dutra esclareceu sobre a necessidade de aportes financeiros e Arilda Barbosa informou sobre o histórico 

das alíquotas de contribuição previdenciária e a obrigatoriedade anual de reavaliação atuarial. Gilmar Lima 

destacou que a segregação da massa de servidores, regulamentada pela Lei 10.362/2011, foi um primeiro e 

importante passo no equacionamento das questões previdenciárias. José Lauro salientou a necessidade de 

soluções tecnológicas de gestão previdenciária e de registro contábil no RPPS-BH deste comprometimento. 

Márcio Dutra esclareceu que a solução tecnológica para a Gestão Previdenciária está prevista na proposta do SIG 

– Sistema Integrado de Gestão. Arilda Barbosa informou que em relação aos registros contábeis a Unidade 

Gestora encaminhou a informação dos déficits financeiro e atuarial, trazidos a valor presente, para a Contadoria 

Geral do Município. Cristina Melgaço continuou a apresentação por fundos, FUFIN e BHPREV. No ponto 

seguinte, foram apresentadas as deliberações do Conselho de Administração - CA ocorridas na reunião ordinária 

de 12/08, onde foi aprovada a proposta de orçamento para 2015 e da revisão do PPAG 2015–2017. Foi 

esclarecida a peculiaridade do RPPS, com alguns destaques: para o FUFIN, já que nesse fundo a despesa tem 

movimento crescente e a receita decrescente; para o aporte do Tesouro Municipal ao FUFIN, para cobertura de 

insuficiência financeira, cujo crescimento se dá de forma exponencial; para o cálculo da taxa de administração do 

RPPS-BH, apurada à razão de 0,1% sobre o valor da folha dos servidores, aposentados e pensionistas do RPPS-

BH. José Lauro alertou que há necessidade de rever a taxa de administração, buscando com isso desonerar o 

Tesouro Municipal. Aproveitou-se a oportunidade e informou a deliberação do CA da reunião ordinária de 

17/09/2014, acerca dos bens móveis, transferidos da extinta BEPREM para o RPPS-BH pela Lei 10.362/2011. 

Ficou definido que haverá alienação ao Município dos bens servíveis, desde que haja interesse e posterior 

leilão público e doação para os bens inservíveis. Gilmar Lima destacou a iniciativa do curso de Formação de 
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Conselheiros junto a Fundação Dom Cabral. Márcio Dutra sugeriu a participação do Conselho Fiscal na 

reunião do Conselho de Administração que será discutida a Política de Investimentos. A próxima reunião 

ficou agendada para o dia 04/12/2014, na sala de reunião da Secretaria Municipal Adjunta de Gestão 

Previdenciária, Rua Uberaba, 295, 4º andar, de 10:00 às 12:00 horas. Nada mais a ser tratada a reunião foi 

encerrada às 10h55min. Eu, _____________________________ (Arilda Alves Rodrigues Barbosa), lavrei a 

presente ata que, após lida e aprovada, deverá ser assinada. 

   

Gilmar Xavier Lima - Presidente  Isabel Cristina da Cruz 

   

José Lauro Nogueira Terror  Mauro Heleno Ladeira de Oliveira 

 

Murilo Fróes dos Reis 

  

 

   


