
Ata da 12ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal 

Aos dez dias do mês de fevereiro 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: Murilo Fróes dos 
Reis, presidente, Márcio Costa Bichara, Omar Pinto Domingos, Maria Cristina dos Santos 
Castelo Branco, Mauro Heleno Ladeira de Oliveira e Leonardo Amaral Castro. Também 
presentes Márcio Almeida Dutra, Secretário Municipal Adjunto de Gestão Previdenciária e os 
servidores Alexandre Fonseca Dias e Arilda Alves Rodrigues Barbosa. O Presidente verificou 
quorum e iniciou os trabalhos. Alexandre Fonseca apresentou a ata da reunião anterior, que 
foi aprovada e assinada. Passando ao segundo item de pauta Alexandre Fonseca fez a 
apresentação dos demonstrativos das receitas e despesas do FUFIN, do BHPREV e o 
consolidado do RPPS; destacou-se o pagamento do 13º salário e a compensação dos benefícios 
previdenciários de licença maternidade, licença para tratamento de saúde e abono família 
pagos diretamente pelas entidades filiadas ao RPPS. Destacou-se ainda o início de pagamento 
de pensão por morte no BHPREV. No terceiro ponto de pauta, discussão de itens para os 
trabalhos em 2014, Alexandre apresentou as atribuições do Conselho Fiscal – CF estabelecidas 
no artigo 3º do Regimento Interno – RI para que o CF estabeleça quais atividades serão 
exercidas. Márcio Dutra informou que a Unidade Gestora tem apresentado as documentações 
que entende ser necessárias a avaliação do Conselho, todavia essa atribuição é do CF. 
Exemplificou a aprovação da Política Anual de Investimentos deliberada pelo CA e disponível 
na página da Secretaria. Omar Domingos sugeriu que seja enviado e-mail aos conselheiros 
informando da disponibilização de atas na página da Secretaria. Murilo Froes questionou quais 
são os negócios do RPPS. Foi informado por Alexandre Fonseca, Márcio Dutra e Omar 
Domingos que trata-se da administração dos imóveis, das aplicações financeiras do FUFIN e do 
BHPREV; no que tange o exame dos balancetes, balanços bem como as contas anuais do RPPS. 
Murilo Froes sugeriu a criação de uma comissão dentro do CF para análise. Leonardo Castro 
sugeriu que seja apresentado a esta comissão um relatório técnico elaborado pela UG acerca 
das contas do RPPS. Ficou criada uma comissão formada por Mauro Heleno, Leonardo Castro e 
Maria Cristina; Maria Cristina mencionou que o cumprimento das atribuições de conselheiro 
do RPPS requer mais capacitações. Márcio Dutra informou que está prevista para 2014 
capacitação na certificação financeira (CPA-10) para todos os conselheiros; mencionou 
também que todos os membros do Comitê de Investimentos deverão ter CPA-10; alertou que 
a Secretaria não tem estrutura para subsidiar os Conselhos de Administração e Fiscal e que 
esta atividade está sobrecarregando a Secretaria. Leonardo Castro mencionou que pela 
experiência que tem em outros conselhos, o funcionamento dos mesmos acontece com 
estrutura própria, ficando para esta a atribuição de subsidiar os Conselheiros e secretariar as 
reuniões. Complementou que o CF não tem condições de exercer essa proatividade e que a UG 
está sobrecarregada para assumir essa atribuição. Sugeriu solicitar ao CA a contratação de 
consultoria técnica para tal suporte administrativo. Mencionou ainda que não trabalhava com 
a possibilidade de haver algo que não estava sendo cumprido. Márcio Bichara mencionou que 
em outros conselhos dos quais participou todo o material para discussão era recebido pronto 
para somente haver análise. Que a ausência dessa retaguarda expõe os nomes dos 
conselheiros. Márcio Dutra pediu aos  



conselheiros governamentais que o auxiliem quanto às necessidades da UG para criação de 
uma gerência que fique responsável pelas atribuições dos conselhos de Administração e Fiscal 
e do Comitê de Investimento que será criado. Omar Domingos mencionou que reconhece as 
dificuldades da UG e se disponibilizou a auxiliar na criação da estrutura da área para subsidiar 
os Conselhos do RPPS. Lembrou que participa de vários Conselhos e que a criação dessa área 
em muito facilitaria tanto a UG quanto aos Conselheiros. Márcio Bichara alertou que há 
necessidade de rever a Lei 10.362/2011, por exemplo, no prazo de vigência dos Conselhos, sob 
pena de perder o conhecimento adquirido com a rotatividade dos Conselheiros. Márcio Dutra 
esclareceu que na área pública essa rotatividade será uma constante, considerando o processo 
eleitoral. Esclareceu ainda que essa mudança é sentida na Secretaria com maior intensidade 
no CA e que a UG tem-se movimentado no sentido de aumentar as capacitações para 
minimizar esse efeito. Alexandre Fonseca apresentou as metas previstas para o CF em 2014, 
destacando os principais produtos a serem produzidos (pareceres e relatórios). Murilo Froes 
questionou se o relatório anual de trabalho deve ser elaborado pelo CF ou pela UG e aprovado 
pelo CF. Márcio Dutra esclareceu que de acordo com o regimento interno do CF essa tarefa é 
do CF. Murilo Froes sugeriu que fosse feita uma análise de todas as atas do CF para consolidar 
o relatório anual de trabalho previsto no parágrafo 2º do artigo 31 do Regimento Interno do CF 
e Márcio Dutra sugeriu que fosse indicado um relator, dentro do CF para fazê-lo. O Presidente 
alegou que não há por parte do CF conhecimento para elaborar tal relatório e dizer se todas as 
obrigações do CF foram ou não cumpridas em 2013 e solicitou auxílio da SMAGP para 
elaboração do citado relatório. Pediu registro em ata. Marcio Dutra seguiu discorrendo sobre 
as deliberações do Conselho de Administração acerca do Comitê de Investimentos informando 
que o mesmo será composto de servidores da SMAGP e SMF indicados pelos gestores, além de 
um servidor público vinculado ao RPPS e indicado pelos membros do CA que representam os 
servidores ativos, os aposentados, e os pensionistas. Mauro Heleno pediu que fosse enviado 
junto aos documentos para análise, os gastos com a taxa de administração em 2013. Ficou 
agendada reunião extraordinária para o dia 10/03 às 14 horas na Rua Uberaba. Nada mais a 
ser tratado, a reunião foi encerrada às 16:09 hs. Eu, _____________________________ Arilda 
Alves Rodrigues Barbosa, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, deverá ser assinada 
por todos os presentes.  
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