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No dia nove de junho do ano de dois mil e quinze, às nove horas, na Secretaria Municipal Adjunta de Gestão 
Previdenciária, à Rua Uberaba, 295, 4º andar, nesta capital, reuniu-se o Conselho Fiscal do Regime Próprio de 
Previdência Social – RPPS, do Município de Belo Horizonte, com a presença dos conselheiros: Gilmar Xavier 
Lima, Presidente, Cristina Ayer Taveira, Isabel Cristina da Cruz, Mauro Heleno Ladeira Oliveira, Nourival de 
Souza Resende Filho e Omar Pinto Domingos. Presentes também o gestor e os servidores da Secretaria Municipal 
Adjunta de Gestão Previdenciária, Unidade Gestora Única do RPPS: Cristina Maria Melgaço da Silva, Suzana 
Maria Landim Nassif, Camila Mariana da Cruz Gomes Coutinho e Secretário Márcio Almeida Dutra, que iniciou 
os trabalhos apresentando a pauta da reunião: 1) Aprovação da ata da reunião; 2) Análise das Receitas e Despesas 
do RPPS-BH 2º Bimestre de 2015; 3) Análise do Balancete Contábil do RPPS-BH 2º Bimestre de 2015; 4) 
Conhecimento das deliberações do Conselho de Administração. O Presidente do Conselho Fiscal, Gilmar Xavier, 
ressaltou que por não haver alterações na sugestão de pauta, poderíamos repassar aos próximos itens. A gerente 
contábil Cristina Melgaço começou a apresentar a análise de receitas e despesas do RPPS dos dois fundos 
consolidados, esclarecendo os resultados apurados. Esclareceu que na consolidação o FUFIN acaba absorvendo o 
BHPREV. Houve aporte em abril e maio para cobrir despesas do FUFIN, e informou as disponibilidades 
financeiras consolidadas dos dois fundos. Informou ainda que foram enviados para os conselheiros os extratos 
bancários e razão das contas contábeis bancárias, solicitados na reunião anterior. Cristina Melgaço prosseguiu 
com a apresentação, fazendo a análise das despesas e receitas dos dois fundos separadamente, para os meses de 
março e abril do corrente ano. O conselheiro Mauro Heleno perguntou se os aportes estão seguindo o padrão 
esperado. A gerente Cristina Melgaço esclareceu que sim. O conselheiro Nourival Resende comentou que a 
tendência é a redução do saldo negativo do FUFIN. Secretário Márcio Dutra informou que os aportes seguem as 
premissas dos cálculos atuariais, de acordo com os estudos e cálculos realizados pela consultoria. O cálculo para 
2015 está com uma projeção para o FUFIN de aproximadamente 283 milhões em aportes, em função da tentativa 
de alteração das premissas para aproximar cada vez mais os cálculos da realidade de necessidade de transferências 
financeiras ao fundo financeiro. Informou ainda que se espera que a diferença para menos, observada em 2014, 
seja minimizada em 2015, demonstrando que o cálculo atuarial está mais próximo da necessidade do FUFIN. O 
cálculo já foi apresentado para a LDO 2016 e depois será tratado na LOA. Continuou dizendo que o RPPS 
realizará ainda este ano o recenseamento para melhorar a base de dados para fins de cálculos atuariais. A gerente 
Cristina Melgaço deu continuidade, esclarecendo sobre o aumento da folha de pensão do BHPREV em março em 
função do pagamento de atrasados. O conselheiro Nourival Resende perguntou sobre o salto das despesas entre 
março e abril no BHPREV, e Cristina Melgaço esclareceu que houve despesas com congressos e cursos. 
Secretário Márcio Dutra ressaltou que a SMAGP receberá novos estagiários enquanto não há a realização dos 
concursos, e que a SMAGP conta somente com 45 servidores, apesar do aumento contínuo da demanda. O 
Secretário Márcio Dutra pediu desculpas aos conselheiros pelo envio tardio dos balancetes e das planilhas de 
despesas e receitas, o que não impedirá que a análise seja a posteriori. Conselheiro Nourival Resende sugeriu que 
as planilhas apresentem os números na casa do milhar. Conselheiro Mauro Heleno sugeriu que enviemos o 
detalhado por e-mail e na apresentação mostremos os números menores. Secretário Márcio Dutra apoiou as 
sugestões. A Gerente Cristina Melgaço prosseguiu mostrando então os balancetes do FUFIN, esclarecendo que os 
balancetes apresentados estão ainda no formato antigo, porque o novo formato ainda não está disponibilizado no 
módulo CASP. Cristina Melgaço esclareceu que as contas contábeis do grupo 1 do balancete são baixadas à 
medida que vamos realizando as despesas e receitas. Deu sequência mostrando as demais contas orçamentárias. 
Em seguida, foram apresentadas as contas contábeis do sistema financeiro do FUFIN; Cristina Melgaço 
esclareceu que alguns valores da Beprem foram incorporados ao FUFIN, compondo o saldo do fundo financeiro. 
Informou sobre as despesas a apropriar, que se referem às despesas sem empenho. Prosseguiu pormenorizando as 
demais contas com comentários do Secretário Márcio Dutra. Na sequência, apresentou as contas do grupo 3, do 
sistema patrimonial do FUFIN, também analisando conta a conta. Ao encerrar a análise do balancete do FUFIN, 
sem haver questionamentos dos conselheiros, a gerente Cristina Melgaço passou para o balancete do BHPREV, 
analisando as contas dos grupos 1, 2 e 3 - sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial, respectivamente. 
Cristina Melgaço abriu então para perguntas e considerações. Secretário Márcio Dutra ressaltou que estes 
balancetes são os primeiros realizados para o conselho, e deu abertura para sugestões e críticas. Reforçou que 
serão ainda adaptados à nova contabilidade. Informou ainda que as sugestões sobre a simplificação dos números 
nas planilhas serão adotadas, de modo a facilitar a análise, e o conselheiro Omar Domingos sugeriu que os 
gráficos possam comparar resultados correntes com resultados anteriores, para que se faça uma análise de 
tendência. Secretário Márcio Dutra complementou dizendo ser válida a sugestão, sendo uma oportunidade de 
melhoria. A conselheira Cristina Ayer concordou com as sugestões, para que se faça também com o bimestre 
anterior. Secretário Márcio Dutra informou que verificará quais as análises seriam mais efetivas para o 
acompanhamento dos conselheiros nas reuniões. A gerente Cristina Melgaço voltou à apresentação para mostrar 
como as análises estão sendo feitas, esclarecendo sobre o acumulado que está sendo mostrado com o segundo 
bimestre. Conselheiro Omar Domingos reforçou a necessidade do envio tempestivo das planilhas para tornar mais 
eficientes e dinâmicas as reuniões. Secretário Márcio Dutra informou que o atuário do RPPS participará da 
próxima reunião, e que enviará o cálculo atuarial de 2015 aos conselheiros fiscais. Seguiu prestando 
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esclarecimentos sobre o recenseamento, que está previsto para ser iniciado em julho de 2015. A conselheira 
Cristina Ayer perguntou se não há a opção do recadastramento pela internet. Secretário Márcio Dutra informou 
que o recadastramento será presencial por exigência do Ministério da Previdência Social – MPS. Conselheiro 
Gilmar Xavier ressaltou a importância de comunicar aos pensionistas de forma eficaz. Secretário Márcio Dutra 
informou que o RPPS tem ciência disso e segue as normativas do Ministério da Previdência Social – MPS, que é 
contra a realização do recadastramento por meio de procuração. O Secretário seguiu prestando maiores 
informações sobre a realização do censo previdenciário. Informou que provavelmente o recadastramento dos 
ativos para fins de implementação do ponto eletrônico será feito concomitantemente ao previdenciário, e que Belo 
Horizonte está competindo com estados inteiros em termos de volumes de recadastrados, que deve girar em torno 
de 50 mil, contando com ativos, aposentados e pensionistas. O RPPS tem obrigações para com o MPS, como, por 
exemplo, o prazo que se encerra em junho deste ano para publicação do Decreto que regulamentará o censo. O 
recadastramento será feito por lotação nas regionais e os aposentados e pensionistas, centralizados na regional 
centro-sul. O presidente do conselho Gilmar Xavier perguntou se haverá prorrogação do prazo de recadastramento 
para casos fortuitos. Secretário Márcio Dutra informou que neste primeiro momento não há previsão disso, e que é 
necessária a publicação do Decreto do Censo. Os trabalhos foram concluídos com a aprovação dos assuntos 
tratados na reunião e desta ata. Nada mais a ser tratado, eu, Camila Mariana da C. G. Coutinho/BM: 81.476-1, 
lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos conselheiros presentes. Belo Horizonte, 09 de 
junho de 2015.  
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