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No dia vinte e cinco de agosto do ano dois mil e vinte, por meio virtual em função da situação de emergência 

causada pela pandemia do COVID 19, reuniu-se o Conselho Fiscal do Regime Próprio de Previdência Social 

– RPPS, do Município de Belo Horizonte, com a participação dos Conselheiros: Aparecida Maria Soares 

Viana, Carlos Roberto Alcântara de Rezende, Dimas Pereira Neto, Hugo Catão de Leão Coelho, Miriam 

Aparecida Silva Maciel e Simone Maria Barbosa Silva Araújo. Também estavam presentes pela Subsecretaria 

de Gestão Previdenciária – Suprev –, Unidade Gestora Única do RPPS-BH, Camila Mariana da Cruz Gomes 

Coutinho, Diretora Central de Gestão de Contas Previdenciárias, Gleison Pereira de Souza, Subsecretário de 

Gestão Previdenciária, e Rodrigo André de Almeida, Assessor de Investimentos e Estudos Atuariais. A reunião 

contou ainda com a presença do representante da Lumens Assessoria e Consultoria Atuarial, Rafael Porto, e 

teve como pauta: 1. Apresentação do Relatório de Investimentos; 2. Apresentação do Relatório Atuarial 2020 

do RPPS-BH. Hugo Catão deu início aos trabalhos, perguntando se havia alguma manifestação sobre a Ata da 

reunião anterior. Não havendo, considerou-a aprovada por unanimidade. Passou a palavra a Gleison Souza, 

que apresentou aos Conselheiros o representante da empresa que assessora atuarialmente a Unidade Gestora, 

Rafael Porto, que expôs o Relatório Atuarial de 2020, explicando as premissas e hipóteses atuariais utilizadas 

para a avaliação e para o cálculo atuarial do RPPS no exercício. Destacou algumas delas, como o abono 

permanência, que hoje é em média de 1,4 anos, o crescimento real dos benefícios, que gira em torno de 2,51% 

ao ano, e a idade média de ingresso no mercado de trabalho, que se supõe ser de 25 anos. Dimas Pereira 

perguntou sobre o impacto da pandemia nos cálculos. Rafael Porto esclareceu que o principal impacto é no 

juros, mas que a avaliação considera uma meta atuarial, e que a volatilidade momentânea das aplicações não 

deve, a longo prazo, ter influência no resultado do plano capitalizado. Esclareceu que no FUFIN, por força da 

Portaria nº 403, de 2008, a taxa de juros seria de 0%, por se tratar de plano em regime de caixa. A Portaria 464, 

de 2018, no entanto, passou a exigir que seja utilizada taxa de juros, mesmo que o plano não seja capitalizado. 

Essa taxa de juros foi definida em 5,88% por Portaria do Ministério da Economia publicada em 2019. Informou 

também sobre as simulações feitas com a alteração da alíquota de contribuição do segurado de 11% para 14%, 

que mostram que o BHPrev sairá de uma situação de déficit para superávit, se forem mantidas todas as demais 

hipóteses atuariais. Ao encerrar a sua apresentação, tendo sanado todas as dúvidas dos Conselheiros, Rafael 

Porto passou a palavra a Rodrigo Almeida, que passou a apresentar o relatório de investimentos, destacando 

os resultados auferidos até o mês anterior com as receitas de contribuição e financeira, os saldos e as alocações 

das aplicações, o desempenho dos investimentos, os principais indicadores de mercado, as deliberações do 

Comitê de Investimentos e a evolução do patrimônio do RPPS. As receitas e despesas de julho de 2020 

somaram R$ 14,61 milhões de contribuições e R$18,61 milhões de receitas financeiras, e R$ 171.195,46 de 

benefícios pagos. As alocações táticas, correspondentes a 36,21% das aplicações, e estratégicas, representante 

os 63,79% restantes, renderam, no acumulado de 2020, respectivamente, 2,55% e 3,66%, cujo consolidado 

rendeu, no acumulado de 2020, 3,68%, representando 100,59% da meta atuarial do ano, considerando a 

rentabilidade da alocação estratégica a vencimento. Ao final, Carlos Rezende solicitou que o envio do material 

seja feito imediatamente após a reunião ser finalizada, independentemente de a minuta da ata estar elaborada. 

Aparecida Viana questionou o porquê da não apresentação sobre o sistema. Camila Coutinho informou que 

será incluída na próxima pauta. Nada mais a ser tratado, eu, ________________________ (Camila Mariana 

da Cruz Gomes Coutinho, BM 081476-1), lavro a presente ata, assinada pelos Conselheiros após leitura e 

aprovação. Belo Horizonte, 25 de agosto de 2020. 
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