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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

Ata da 15ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do RPPS-BH
Aos sete dias do mês de agosto 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, Rogério Andrade Oliveira suplente de Omar Pinto Domingos e Mauro Heleno Ladeira de Oliveira.
Também presentes Márcio Almeida Dutra, Secretário Municipal Adjunto de Gestão Previdenciária e os
servidores Alexandre Fonseca Dias e Arilda Alves Rodrigues Barbosa. Às 9h30min o presidente Gilmar verificou
quorum e iniciou os trabalhos pela avaliação da ata da reunião anterior, que foi aprovada e assinada. Na
sequência, Alexandre Dias fez a apresentação das receitas e despesas do RPPS-BH para o bimestre maiojunho/2014. Márcio Dutra solicitou que a apresentação desses valores seja feito de forma apartada para os Fundos
Financeiro – FUFIN e Previdenciário – BHPREV. Esclareceu ainda que a queda no quantitativo de servidores do
FUFIN pode ocorrer por exoneração, aposentadoria ou pensão por morte. Márcio Dutra reiterou que a diferença
entre receita e despesa do FUFIN gera um déficit financeiro que é aportado pelo Tesouro Municipal. Alexandre
Dias apresentou as disponibilidades financeiras do RPPS-BH destacando os valores do FUFIN e do BHPREV.
Esclareceu que a oscilação das receitas do BHPREV se deve à volatilidade no mercado financeiro, gerando
menor ou maior rentabilidade em cada mês. Mauro Heleno solicitou a inserção de informação acerca da
rentabilidade média mensal e comparativo com anos anteriores. Rogério Andrade questionou acerca da aplicação
financeira no FUFIN e Arilda Barbosa esclareceu que a receita de contribuição é recebida no prazo estabelecido
pela Lei 10.362/2011; e é investido em aplicações de curtíssimo prazo em razão do pagamento da folha de
benefícios do próximo mês, quando é totalmente resgatado e complementado pelo aporte do Tesouro Municipal.
Na sequência Alexandre Dias fez a apresentação da avaliação atuarial elaborada pelo atuário e apresentada ao
Conselho de Administração em maio. Márcio Dutra destacou o conservadorismo do cálculo atuarial, que
considera aposentadoria para todos os servidores que possuem condições para se aposentarem e isto acaba não se
efetivando e a complexidade da gestão do RPPS, que tem maioria de mulheres, com aposentarias cinco anos
antes dos homens e mais expectativa de vida. No último ponto de pauta Alexandre Fonseca apresentou as
deliberações das reuniões ordinárias do Conselho de Administração em junho e julho. Na primeira, dando
destaque à contratação de empresa de vigilância TBI, para o imóvel de Lagoa Santa e, na segunda, a discussão da
proposta de LOA para 2015 e revisão do PPAG para 2015-2017. Nada mais a ser tratado a reunião foi encerrada
às 10h20min. Eu, _____________________________ Arilda Alves Rodrigues Barbosa, lavrei a presente ata que,
após lida e aprovada, deverá ser assinada.
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