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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO

FISCAL

DO

INSTITUTO

DE

PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BIRIGUI BIRIGÜIPREV, REALIZADA EM VINTE E NOVE
DE ABRIL DE 2013.
Aos vinte e nove dias do mês de abril 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 16 verso, do Livro de Presença nº. 5, os Conselheiros: Max
Angelson Menez Oliveira, Jorge Milton Vedovoto, Alexandre Michel
Antonio e Fernando Aparecido de Oliveira Tomazini. Participou também
da reunião Guiomar de Souza Pazian, Superintendente; Daniel Leandro
Boccardo, Diretor Adm. e Financeiro; e Samuel Mussi Simão, Diretor de
Benefícios. 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 janeiro, fevereiro e março
de 2013. Foi informado aos membros do conselho da realização do
concurso público do BiriguiPrev em 17/03/2013 e homologação em
27/04/2013. Foi informado também da fiscalização do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo no mês de abril/2013. Tomando o uso
da palavra, a Superintendente informou obre diversos problemas com a
empresa GovernançaBrasil em relação aos softwares utilizados no
BiriguiPrev, ocasionando diversos transtornos no andamento dos
serviços administrativos e na contabilidade, como na emissão de
empenhos e lançamentos na contabilidade ocasionando assim diversos
erros. Foi informado pela Superintendente que foi encaminhado diversos
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cobrando agilidade para a correção desses
relatado

pela

empresa

que

a

demora

na

disponibilização do sistema se deu pela alteração no plano de contas.
Foi informado ainda que também foi encaminhado ofício ao TCE/SP dos
problemas relatados e das medidas providenciadas pela diretoria
executiva e departamento jurídico. Em razão desses transtornos foi
então aberta licitação para contratação de empresa para locação de
softwares. Foi informado também que está aberta a licitação para
publicação de atos oficiais do BiriguiPrev. Foi informado aos membros
que os representantes da Câmara não estão comparecendo às reuniões
do conselho fiscal. Ficou decido que será encaminhado ofício à Câmara
para que disponibilize os membros para comparecer às reuniões. Foi
encaminhado ao Prefeito, conforme prevê a legislação, o parecer do
Conselho Fiscal referente ao exercício de 2012. Foi colocada a
disposição

dos

Senhores

Conselheiros

concernente à execução orçamentária,

toda

a

documentação

as aplicações dos recursos

previdenciários, os valores de depósitos em bancos, relativos ao
trimestre janeiro/fevereiro/março/2013, 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 2013. 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$ 2.410.069,22,
totalizando uma receita acumulada de R$ 9.382.590,09, numa previsão
para o corrente exercício de R$ 35.248.000,00; 1.2. Demonstrativo da
Despesa Orçamentária – até o último mês do período, verificou-se:
Despesa Empenhada = R$ 3.947.261,62, Despesa Liquidada = R$
3.827.285,57, e Despesa Paga = R$ 3.827.285,57; 1.3. – Balancete da
Tesouraria - verificou-se um saldo total no final do trimestre de R$
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94.841.564,79; 1.4. – Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária
e 1.5. – Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária – não é
possível verificar o valor arrecadado e pago destes itens por causa da
indisponibilidade da emissão de relatórios por parte do software utilizado
pelo BiriguiPrev; alegando a empresa que fornece o software de que o
atraso desses relatórios se deve a alteração do plano de contas para o
exercício de 2013. ITEM 2. – quanto aos benefícios previdenciários
concedidos durante o trimestre foram informadas as aposentadorias aos
segurados: Matilde Contel Caretta, Antonio Alves da Silva, Aparecido
Rodrigues, José Tsutsihei Mimura, Luzia Barbosa da Silva, José
Valmique de Alencar e Silva, Elena Ledesma Salla, Fantino Francisco
Nogueira, Geni das Neves Carneiro, Salvador de Deus Souza, João
Domingos Cheregatti, Jair Aparecido Giroto, Olívio Moreno Costa, João
Batista Barboza de Souza, Marlene Aparecida Nogueira Simões,
Osvaldo Rodrigues Borges, Sueli Marques Ferreira e José de Paiva
Grillo, além das pensões aos dependentes: Neide Albani de Souza,
Waldete Ribeiro dos Santos, Josefina da Rocha Pereira Dias e Gabriel
Bellintani. ITEM 3. – quanto aos contratos celebrados no trimestre:
Contrato nº. 01/2013 – Dourado & Cardozo Papelaria Ltda. – ME –
cessão de impressora laser de alta resolução, modelo HP LaserJet
P1102W para uso interno no BiriguiPrev com, no mínimo, 1 recarga
mensal, pelo período de 04/03/2013 a 03/03/2014, no valor de R$ 50,00
por recarga; Termo aditivo do contrato nº 02/2010 – Crédito & Mercado
Gestão de Valores Mobiliários Ltda. – prestação de serviços de
consultoria financeira, pelo período de 01/03/2013 a 28/02/2014, no
valor de R$ 595,00 mensais. Em seguida, após análise dos relatórios da
execução orçamentária, e verificada “in loco” a organização dos serviços
técnico e administrativo do pessoal do BiriguiPrev, os Senhores
Conselheiros fizeram constar que, pela não possibilidade de se apreciar
as contas relativas ao trimestre de janeiro/fevereiro/março/2013 até que
seja disponibilizado os relatórios faltantes referente à receita e despesa
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extra-orçamentária e balanços e balancetes do trimestre, aguardando-se
a disponibilização dos mesmos pela empresa GovernançaBrasil para
que seja marcada uma reunião para análise dos documentos pendentes
para que só então possa ser apreciada as contas do trimestre. 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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