
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 

No dia três do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, às 14h, na Secretaria Municipal 
Adjunta de Gestão Previdenciária, situada na Rua Paracatu, 214, 5º andar, Barro Preto, nesta 
capital, reuniu-se o Conselho Fiscal do Regime Próprio de Previdência Social, RPPS, do 
Município de Belo Horizonte, com a presença dos seguintes conselheiros: Murilo Fróes dos 
Reis, Mauro Heleno Ladeira de Oliveira, Maria Cristina dos Santos Castelo Branco, Márcio 
Costa Bichara, Leonardo Amaral Castro, Omar Pinto Domingos. Presentes também os 
servidores da Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Previdenciária, Unidade Gestora Única 
do RPPS: Maria Inês Borges, Marcelle Matilde Tufi Santos e Fernando Calazans. O Secretário 
Municipal Adjunto de Gestão Previdenciária, Márcio Dutra, iniciou os trabalhos apresentando 
os pontos de pauta da reunião. 1 – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior, 2 – 
Apreciação do Plano de Trabalho para exercício financeiro de 2013, 3 – Apresentação dos 
Demonstrativos Consolidados do RPPS referente ao 1º,2º,3º e 4º bimestres de 2012 e 4 – 
Assuntos Gerais. A ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. Passou-se ao 2º ponto 
de pauta e foi feita a leitura do Plano do Trabalho proposto, leitura feita pela servidora 
Marcelle Matilde Tufi Santos. Sobre o cronograma de atividades o Sr. Secretário e a servidora 
Marcelle Matilde Tufi Santos solicitaram alteração da data da 1º Reunião-Ordinária do 
exercício de 2013 de 14-01-2013 para 04-02-2013, esclarecendo que no dia 14/01/2013 o 
município ainda não terá a consolidação dos demonstrativos contábeis e do relatório do 
controle interno e que na verdade seria ideal o dia 18/02/2013. O Conselheiro Mauro 
concordou, porque esta data também atenderá a legislação relacionada á apresentação de 
contas ao SICOM do TCE/MG. O Presidente Murilo Fróes, concordou com a alteração 
justificando não encontrar nenhum problema para os trabalhos do conselho. Os demais 
conselheiros presentes concordaram com a alteração da data para o dia 18/02/2013. O 
Secretário Márcio informou que no dia 04-12-2013 será lida a minuta do Regimento Interno do 
Conselho de Administração após ter sido aprovada pela comissão regimental da PGM e o 
mesmo será feita para o Conselho Fiscal em data ainda a ser agendada. O Conselheiro Mauro 
solicitou que fosse incluído no Plano de Trabalho o 5º Bimestre-2012 na reunião de 
18/02/2012. O Secretário Marcio se comprometeu a enviar um e-mail informando a todos os 
links para acesso as prestações de contas do RPPS no site do Ministério da Previdência Social e 
esclareceu que o 5º (quinto) bimestre de 2012 já está postado no sítio do Ministério da 
Previdência. O Secretário Márcio informou que já está sendo firmado um contrato com a Caixa 
Econômica Federal para fazer a reavaliação dos imóveis do RPPS e que foi dado baixa no CNPJ 
da BEPREM. O Sr.Presidente informou que os outros tópicos do plano de trabalho são muito 
parecidos não sendo necessário a leitura e que todas as alterações de datas propostas estão 
aprovadas. Passando ao terceiro ponto, apresentação dos Demonstrativos Contábeis do 
1º,2º,3ºe 4º bimestres de 2012. A servidora Marcelle Matilde Tufi Santos fez a leitura dos 
Demonstrativos e o Secretário Márcio Dutra fez esclarecimentos sobre compensação 
previdenciária e, o servidor Fernando Calazans esclareceu sobre a segregação da massa sobre 
os dois fundos previdenciários um superavitário e um outro deficitário. O Conselheiro Mauro 
solicitou que fosse apresentado separadamente os demonstrativos dos dois fundos, Fundo 
Financeiro e Fundo BHPrev e do consolidado. O Secretário Márcio também concordou sobre 
apresentação de dois demonstrativos e ainda comunicando aos conselheiros sobre a 



separação de data de pagamento dos pensionistas diferente do pagamento dos demais e que 
se vai propor que as folhas sejam pagas na mesma data, ou seja, no quinto dia útil do mês, 
facilitando assim do ponto de vista operacional e por fluxo de caixa. O Conselheiro Mauro 
questionou se houve alguma despesa de custeio além das elencadas no relatório que 
demonstram apenas despesas de jetons. O Secretário Márcio informou que futuramente os 
recursos da taxa de administração serão aplicados nas despesas de transferência dos imóveis 
da BEPREM para o RPPS dentre outras despesas para manutenção dos imóveis. O Conselheiro 
Omar perguntou sobre a alienação dos bens da BEPREM e o secretário Márcio Dutra deu 
esclarecimentos sobre a manutenção do Clube do Servidor que sinalizava fechamento no dia 
31-12-2012, uma vez que não há previsão orçamentária para a referida despesas para o 
exercício de 2013 e, informou ainda que, atualmente o orçamento da BEPREM aprovado em 
2011 esta sendo executado para o funcionamento do Clube do Servidor e que a Procuradoria 
emitiu um parecer esclarecendo que o RPPS não poderá manter o funcionamento do Clube 
com recursos da taxa de administração. Informou também que as despesas de funcionamento 
do Clube do servidor não estão previstas no orçamento do exercício de 2013, portanto o 
município não terá como assumir estas despesas. A Conselheira Cristina ponderou sobre a 
utilização da taxa de administração na manutenção do Clube argumentado que o RPPS não 
poderá assumir a referida despesa. O secretário Márcio esclareceu que a consultoria para 
avaliação dos imóveis irá subsidiar o Conselho de Administração na decisão de possível 
alienação, uma vez que estes imóveis estão no Fundo Financeiro e, este é deficitário. O 
presidente Murilo Fróes disse ter algumas ressalvas sobre a alienação, exemplificou que o 
Regime Geral da Previdência- RGPS tem muitos imóveis em seu patrimônio. O Conselheiro 
Omar ponderou que a questão de alienação de bens deve ser melhor estudada e entendida, 
uma vez que a venda de um imóvel é receita única e que resolve o problema imediato, mas 
não definitivamente e que no caso previdenciário o déficit continuará futuramente. O 
Secretário Márcio esclareceu que no Fundo Financeiro não entrará nenhum servidor 
contribuinte novo, todos os seus servidores irão se aposentar e o Fundo Financeiro ficará cada 
vez mais deficitário e o Tesouro Municipal é responsável pelo déficit. O presidente Murilo citou 
o exemplo do Instituto IPSEMG do Estado de MG que também é deficitário, assim como era a 
BEPREM antes da extinção. Os pontos que ficaram a ser esclarecidos na próxima reunião ou 
enviados por e-mail que são os seguintes: queda da receita financeira do mês de junho de 
2012 e ainda apresentação dos demonstrativos separados dos dois fundos além do 
consolidado. O Secretário Márcio encerrou a reunião informando que no próximo exercício o 
Conselho estará se reunindo na nova sede da Secretaria Adjunta de Gestão Previdenciária na 
Rua Uberaba. A próxima reunião ordinária ficou marcada para o dia 18/02/2013, às 14h, 
conforme o Plano de Trabalho. Nada mais a ser tratado, eu, Maria Inês Borges/BM:35185-0, 
lavrei a presente ata que, após lida e se aprovada, deverá ser assinada pelos presentes na 
próxima reunião. Belo Horizonte, 03 de dezembro de 2012.  

 

________________________________  ____________________________________  

Murilo Fróes dos Reis     Mauro Heleno Ladeira de Oliveira  

 



________________________________  ____________________________________  

Maria Cristina dos Santos Castelo Branco  Márcio Costa Bichara  

 

_______________________________   ____________________________________  

Leonardo Amaral Castro    Omar Pinto Domingos 


