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REUNIÃO

EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
DE BIRIGUI - BIRIGÜIPREV, REALIZADA EM
TRINTA E UM DE JANEIRO DE 2013.

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de
dois mil e treze, às nove horas, na Sala de Reuniões do Instituto de
Previdência do Município de Birigüi – BirigüiPrev, instalada na Rua
Fundadores, 355, Centro, Município e Comarca de Birigüi, Estado de
São Paulo, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal do Instituto de
Previdência do Município de Birigui - BiriguiPrev. Estavam presentes,
conforme se pode comprovar pelas respectivas assinaturas apostas na
folha 12, do Livro de Presença nº. 5, os Conselheiros: Alexandre Michel
Antonio, Jerônimo Moreira Silva Filho, Cleber Rodrigo da Silva, Max
Angelson Menez Oliveira, e Fernando Aparecido de Oliveira Tomazini.
Participaram também da reunião Samuel Mussi Simão, Diretor de
Benefícios, Daniel Leandro Boccardo, Diretor Adm. e Financeiro e
Guiomar de Souza Pazian, Superintendente. Da pauta da ordem do dia,
tempestivamente comunicada aos Senhores Conselheiros, constavam
os seguintes assuntos a serem analisados: 1 – Prestação de contas dos
registros fiscais dos balancetes do BiriguiPrev, no período compreendido
entre outubro, novembro e dezembro de 2012. Foi informado aos
membros do Conselho que o BiriguiPrev realizou as licitações para
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contratação de empresa para realizar concurso público, empresa
especializada em medicina do trabalho e empresa para gerenciamento
de cartão de vale alimentação Foi informado também que se encontra
aberto as inscrições para concurso do BiriguiPrev até o dia 15 de
fevereiro. Foi informado da aprovação de parcelamento através de
liminar na justiça pela prefeitura de Birigui das contribuições em atraso
referente ao período de agosto/2012 a novembro/2012. Quanto às
contribuições do mês de dezembro/2012, estas estão todas em dia. Foi
informado ainda da apresentação no dia 30/01/2013 às 15:30 horas de
prestação de contas das aplicações financeiras do BiriguiPrev em 2012
e perspectivas para 2013 na sede do Instituto. Foi informado ainda que,
em virtude de denúncia, está sendo realizada a revisão do processo de
aposentadoria do segurado Alexandre Michel Antonio, assegurando ao
mesmo o direito de ampla defesa. Foi informado também que deverá ser
marcada uma reunião extraordinária para a elaboração do parecer do
Conselho Fiscal após o encerramento do exercício de 2012. Foi
colocada

a

disposição

dos

Senhores

Conselheiros

toda

a

documentação concernente à execução orçamentária, os balancetes e
balanços mensais, as aplicações dos recursos previdenciários, os
valores

de

depósitos

em

bancos,

relativos

ao

trimestre

outubro/novembro/dezembro/2012, para fins de análise, conforme
preconiza o art. 70 da Lei n º 4.804, de 15 de novembro de 2.006. Foi
apresentado o controle da taxa de administração de 2% de 2012. Toda
documentação solicitada foi colocada à disposição dos Senhores
Conselheiros, que depois de análise, constataram que: ITEM 1. – quanto
à execução orçamentária, conforme demonstra as principais peças, tais
como: 1.1. Demonstrativo da Receita Orçamentária – a receita
arrecadada no último mês do período foi de R$ 1.793.137,07,
totalizando uma receita acumulada de R$ 33.963.702,68, numa previsão
para o corrente exercício de R$ 20.211.000,00; arrecadação esta em
virtude da alta rentabilidade dos fundos de investimento no primeiro
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da

Despesa

Orçamentária – até o último mês do período, verificou-se: Despesa
Empenhada

=

R$

15.135.759,67,

Despesa

Liquidada

=

R$

15.135.759,67, e Despesa Paga = R$ 15.135.759,67; 1.3. – Balancete
da Tesouraria - verificou-se um saldo total no final do trimestre de R$
89.085.514,50; 1.4. – Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária
– arrecadado até o último mês do período a importância de R$
2.314.234,32; 1.5. – Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária
– pago até o último mês do trimestre, a importância de R$ 2.314.234,32.
ITEM 2. – quanto aos benefícios previdenciários concedidos durante o
trimestre foram informadas as aposentadorias aos segurados: Ana Flora
Alves Carneiro, Mario Duarte da Silva, Ana Maria Moterani, Maria
Aparecida Colli Galego, Helena Maria Thomasini, Dileuza Batista dos
Santos Vaz, Eliana Figueiroa Cremaschi Chagas, Selma Maria dos
Santos Gomes, Neuza Gomes Boreli, José Manoel dos Santos, José
Caldeira, Marlene Beralda de Andrade Fachiano, Sueli de Fátima Milani
Sverzut, Elizabeth Mendes Oliveira, Alaíde Fátima Paiva de Moraes,
Ismael Lalucci, Miguel Alexandre, Maria de Fátima Cracco Pavão,
Antonio Valter da Silva, José Silvano e Osvaldo Vieira Pinto, além das
pensões à dependente Angela Maria dos Santos. ITEM 3. – quanto aos
contratos celebrados no trimestre: Contrato nº. 05/2012 – Impérius
Birigui Livros e Papéis Ltda. EPP – cessão de impressora laser de alta
resolução, modelo Multifuncional Brother HL 8085 DN para uso interno
no BiriguiPrev, pelo período de 03/10/2012 a 02/10/2013, no valor de R$
0,039 com utilização mínima de 5.000 cópias por mês; Contrato nº.
06/2012 – J. Álvares Ferreira & Álvares Ltda. – organização e aplicação
de concurso público para preenchimento de vagas de cargos efetivos do
BiriguiPrev, pelo período de 13/11/2012 a 12/05/2013, sem custo ao
BiriguiPrev, ficando os valores recebidos pela taxa de inscrição
revertidos à contratada; Contrato nº. 07/2012 – Excelent Brasil Comércio
de Computadores Ltda. EPP – prestação de serviço especializado para
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realizar manutenção em equipamentos de informática do BiriguiPrev,
pelo período de 12/11/2012 a 11/11/2013, no valor de R$ 45,00 por hora
técnica; Contrato nº. 08/2012 – Banco do Brasil S.A. – movimentação,
custódia e liquidação financeira de operações realizadas com títulos
públicos registrados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(SELIC), pelo período de 09/11/2012 a 08/11/2013, no valor de R$
600,00 reais mensais; Contrato nº. 09/2012 – Caixa Econômica Federal
– prestação de serviços técnicos especializados em previdência –
elaboração do cálculo atuarial do BiriguiPrev, pelo período de
28/11/2012 a 27/11/2013, sem custo ao BiriguiPrev; Contrato nº.
10/2012 – Peixinho & Peixinho Ltda. ME – manutenção de elevador do
BiriguiPrev, pelo período de 03/12/2012 a 02/12/2013, no valor de R$
140,00 mensais; Contrato nº. 11/2012 – SVA Internet Ltda. ME – sinal
de transmissão de internet de no mínimo 1.000 Kbps, pelo período de
17/12/2012

a

16/12/2013;

Contrato

nº.

12/2012

–

Sindplus

Administradora de Cartões, Serviços de cadastro e Cobrança Ltda. EPP
– administração e gerenciamento de cartão magnético ou eletrônico
munidos de senha de acesso para aquisição de gêneros de alimentação
em estabelecimentos comerciais, pelo período de 01/01/2013 a
31/12/2013, no valor de 0,50% de desconto do valor que será creditado
em cada cartão; Contrato nº. 13/2012 – ACD Artes Gráficas Ltda. ME –
diagramação e impressão de 2.000 exemplares mensais de jornal
informativo, pelo período de 01/01/2013 a 31/12/2013, no valor de R$
665,00 mensais; Contrato nº. 14/2012 – Multi Clínica Assessoria em
Segurança Médica do Trabalho – prestação de serviços na área de
medicina do trabalho para realização de perícia médica nos segurados
do BiriguiPrev, pelo período de 21/12/2012 a 20/12/2013. Em seguida,
após análise dos balancetes mensais, balanços, relatórios da execução
orçamentária, e verificada “in loco” a organização dos serviços técnico e
administrativo do pessoal do BirigüiPrev, os Senhores Conselheiros
fizeram constar a conclusão pela regularidade das contas do Instituto de
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Previdência do Município de Birigüi – BirigüiPrev, relativas ao trimestre
de outubro/novembro/dezembro/2012, devendo ser encaminhada ao
Conselho Deliberativo para aprovação conforme legislação. Nada mais
havendo para tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença dos
Conselheiros, dos membros da Diretoria Executiva, e declarou
encerrada a presente reunião. De todo o ocorrido, lavrou-se a presente
Ata que vai assinada por todos os presentes à reunião.
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