
Conselho Fiscal 
 

RPPS de Belo Horizonte 
 

Reunião: XX/XX/2012  



Pauta da reunião 

1) Segregação de massas do RPPS-BH: FUFIN e BHPREV 

2) Apresentação de Proposta de Regimento Interno 



Segregação de massas (FUFIN e BHPREV) 

Regime Próprio de Previdência Social de Belo Horizonte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Repartição simples, temporário 
 
2) Resp. subsidiária dos entes patronais 

3) Segurados:  
 
-Ativos admitidos até a Lei 10.362 
 
-Beneficiários até a Lei 10.362 
 
-Novos beneficiários, se admissão até a 
Lei 10.362 
 
-Aposentados da CMBH até 27/12/00 

Fundo Previdenciário-BHPREV  

1) Capitalização, permanente 
 
2) Fundo autossustentável 

3) Segurados:  
 
-Ativos admitidos pós Lei 10.362 
 
-Novos beneficiários, se admissão pós 
Lei 10.362 

Fundo Financeiro-FUFIN 



Matérias para o Regimento Interno 

COMPOSIÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CF 

 

Composição: vide Lei nº 10.362/2011 

Apresentação de declaração de bens, nos mesmos moldes dos 
servidores municipais 

Secretaria Executiva do CF: realizar atividade administrativa, 
de assessoria, capacitação e outras. Titular: integrante da 
SMAGP designado pelo Presidente do CF. 



Matérias para o Regimento Interno 

Exposições bimestrais pela SMAGP e quando solicitado pelo 
CF.  

Matérias para deliberação deverão estar consubstanciadas 
em estudos aprovados pela SMAGP.  

Possibilidade de criação de grupos de trabalho para análise ou 
elaboração de propostas, pareceres e recomendações que 
subsidiem as decisões do Plenário. 



Matérias para o Regimento Interno 

Remuneração dos conselheiros: fixada por decreto e paga 
pela taxa de administração.  

Pauta de reunião: atribuição do Presidente do CA e será 
comunicada, por e-mail, com antecedência de 5 e 3 dias úteis, 
respectivamente, para reuniões ordinárias e extraordinárias.  

Caso de urgência ou relevância: o Plenário poderá alterar a 
Ordem do Dia.  

Planos e programas do RPPS-BH: serão enviados aos membros 
antes da discussão e deliberação.  

Matéria complexa poderá ser votada na reunião seguinte.  



Matérias para o Regimento Interno 

ATOS NORMATIVOS E PARECERES 

 

Atos de inspeção/fiscalização da gestão econômico-financeira 
do RPPS-BH: normas técnicas, resoluções e recomendações.  

PLANO ANUAL DE TRABALHO 

 

Estabelecimento de critérios: verificação da receita, despesa e 
patrimônio; setores e procedimentos a serem verificados; 
extensão da análise; cronograma dos trabalhos 



Matérias para o Regimento Interno 

REPRESENTAÇÕES 

 

Representações que impliquem ou não em denúncia deverão 
conter identificação do representante e do representado e 
descrição pormenorizada do objeto da representação. 



Matérias para o Regimento Interno 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Casos omissos e dúvidas na aplicação do Regimento Interno 
serão dirimidos pelo CA mediante deliberação do Plenário. 

 

Alteração do Regimento Interno do CF: quórum qualificado. 



F I M 

Agendamento de data para a próxima reunião! 


