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No dia vinte e três de fevereiro do ano dois mil e vinte e um, 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. 

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, e Gleison Pereira de Souza, Subsecretário de Gestão 

Previdenciária. Hugo Catão deu início aos trabalhos, apresentando a pauta: 1. Aprovação da Ata 

da reunião anterior; 2. Apresentação das Receitas e Despesas do RPPS-BH 3º quadrimestre de 

2020; 3. Apresentação das Contas Contábeis do RPPS-BH 3º quadrimestre de 2020; 4. 

Apresentação e Aprovação do Relatório Anual de Trabalho de 2020. Passou a palavra a Camila 

Coutinho, que pediu aos Conselheiros presentes para que se manifestassem sobre a Ata da última 

reunião, que foi aprovada por unanimidade. Camila Coutinho sugeriu a inversão da pauta, 

antecipando a apreciação do Relatório Anual de Trabalho. Hugo Catão sugeriu que Aparecida 

Viana apresentasse aos demais membros do Conselho as alterações promovidas por eles. 

Aparecida Viana ressaltou que fizeram apenas inclusões que julgaram relevantes e pertinentes, 

quanto ao conteúdo apresentado de forma complementar em algumas reuniões. Todos os 

Conselheiros acataram o texto do Relatório apresentado, que foi aprovado por unanimidade. 

Hugo Catão deu a palavra a Camila Coutinho, que expôs os principais resultados das contas no 

último quadrimestre do exercício, destacando os grandes números de arrecadação e despesa em 

ambos os fundos, já com os resultados do encerramento do ano 2020. No Fundo Financeiro – 

FUFIN, informou o total arrecadado no exercício encerrado, de R$526.068.506,56, contra 

R$1.293.631.183,95 de total das despesas empenhadas no mesmo período, somando os valores 

inscritos em restos a pagar. Informou o total transferido pelo Tesouro Municipal ao plano para 

cobertura da insuficiência financeira, ou seja, o total de aporte dentro do exercício, de 

R$721.957.443,75. No Fundo Previdenciário – BHPrev, destacou os R$310.970.705,54 

arrecadados em 2020, contra os R$8.485.172,47 empenhados no mesmo período. Apresentou 

também os balancetes contábeis dos Fundos, com os saldos inicial e final do ano, em formato 

sintético, fazendo destaques relevantes para a análise futura da prestação de contas, 

especialmente quanto ao lançamento dos resultados atuariais, apresentando as máscaras de 

lançamento dos cálculos apresentados pela assessoria atuarial, e quanto aos registros da 

depreciação e da amortização dos bens móveis e do intangível, respectivamente, em consonância 

com as normas contábeis e prazos por elas determinados. 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, 23 de 

fevereiro de 2021. 
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