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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO

FISCAL

DO

INSTITUTO

DE

PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BIRIGUI BIRIGÜIPREV,

REALIZADA

EM

TRÊS

DE

SETEMBRO DE 2013.
Aos três dias do mês de setembro 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 21, do Livro de Presença nº. 5, os Conselheiros: Alexandre Michel
Antonio, José Santos Dumont Asquislamar Pereira, Cleber Rodrigo da
Silva, Max Angelson Menez Oliveira, Jovana Codognato Demarqui
Nogueira, Cassia Aparecida de Paula Marques 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 janeiro a junho de 2013. Foi informado
aos conselheiros que, devido aos vários problemas quanto à emissão de
relatórios e envio de informações para o Projeto AUDESP do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo com a empresa GovernançaBrasil, foi
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aberto um novo processo licitatório para locação de softwares para o
departamento

contábil

e

financeiro

do

BiriguiPrev.

A

empresa

vencedora, Pirondi Software Ltda., efetuou os lançamentos contábeis
dos meses de janeiro a julho/2013 e transmitiu os arquivos para o
projeto AUDESP. Foi informado também que foi publicado no jornal
“Folha de Birigui” no dia 21/08/2013 que o BiriguiPrev teve um prejuízo
de cinco milhões de reais. A matéria vinculada neste jornal foi veiculada
em 2008 e era referente à compra dos títulos públicos realizada em
2004 e que esta compra já foi alvo de questionamentos na justiça por
parte da atual diretoria; além disso foi publicado comunicado no jornal
institucional do BiriguiPrev e no site da prefeitura de Birigui sobre essas
alegações por parte do jornal. Foi informado também que a
Superintendente

do

BiriguiPrev

ocupará

a

vice-presidência

da

APEPREM, após a chapa em que estava inscrita vencer as eleições
realizadas em 21/08/2013. Foi informado também que o BiriguiPrev ficou
classificado em quinto lugar no prêmio “Boas Práticas de Gestão em
RPPS” realizado pela ANEPREM. Foi informado também que será
aberta licitação para contratação de empresa para perícia médica em
virtude da rescisão com a empresa Multi-Clinica pelo seu encerramento
e; temporariamente foi contratada uma empresa em caráter emergencial
pelo prazo de 90 dias para a manutenção das perícias médicas aos
servidores do BiriguiPrev. Quanto à rescisão de contrato com a empresa
Multi-Clinica foi questionado se deverá ser cobrado multa. Foi sugerido
pelo conselho verificar se a sócia remanescente retirava pró-labore ou
praticava atos de gerência; em caso negativo o conselho acha que não
deve ser cobrado a multa. Foi dada a posse ao conselheiro José Santos
Dumont Asquislamar Pereira conforme se comprova pelo devido

termo de posse assinado e anexado cópia à ata. Foi apresentado
aos

conselheiros

os

relatórios

contábeis

do

trimestre

janeiro/fevereiro/março/2013 que não foram apreciados durante a
segunda reunião ordinária, realizada em 29/04/2013. Foi colocada a
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documentação

concernente à execução orçamentária, os relatórios contábeis mensais,
as aplicações dos recursos previdenciários, os valores de depósitos em
bancos, relativos ao trimestre abril/maio/junho/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$ 2.902.522,70, totalizando uma receita acumulada de
R$ 18.438.717,45, 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$
7.975.231,27, Despesa Liquidada = R$ 7.845.586,77, e Despesa Paga =
R$ 7.837.753,44; 1.3. – Balancete da Tesouraria - verificou-se um
saldo total no final do trimestre de R$ 99.897.437,98; sem considerar a
conciliação bancária no valor total de R$ 3.001.031,87; 1.4. –
Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária – arrecadado até o
último mês do período a importância de R$ 1.275.837,76; 1.5. –
Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária – pago até o último
mês do trimestre, a importância de R$ 1.064.878,29. ITEM 2. – quanto
aos benefícios previdenciários concedidos durante o trimestre foram
informadas as aposentadorias aos segurados: Dirce Palácios, Sebastião
Justino Dias, Nilce Dalpa, Walter Lalucce, Carlos Roberto Rodrigues da
Silva, Irineu Nunes Veloso, José Silva Martins, Amaralina Guimarães de
Souza Rodrigues, Jandira Geronimo dos Santos, Maria Luzia Almeida
Pinas, Leonina Terra Frederico, Sandra Maria Zampieri, Vanice
Terezinha Sitta Marques, André Luiz de Almeida, Manoel Eloy dos
Santos Junior, José Jaime Ernica, Wandi Bego, Valdi Rodrigues Rocha,
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Osmair Morelli Taveira, Maria Marlene Cancian Contel, Tomoko Kozima,
Josefa Gomes Pereira de Souza, Weida Caetano, Maria Helena
Campomizzio Astolphi, Maria de Fátima Pio Mattoso, Vânia de Fátima
Stabile, Açayo Anraku e Edna Pedrina Ferreti Regaci, além das pensões
aos dependentes Irenilson de Souza, Rosaria de Fátima de Souza
Ogawa, Terezinha Arquilini Bolinhani e Deine Elizabeth Pereira Querino
da Silva. ITEM 3. – quanto aos contratos celebrados no trimestre:
Contrato nº. 02/2013 – Editora Folha da Região de Araçatuba Ltda. –
publicação de atos oficiais, pelo período de 29/05/2013 a 28/05/2014, no
valor de R$ 0,98 por centímetro quadrado; termo aditivo do contrato nº
01/2012 – Dubon, Comercial Varejista, Franquias e serviços Ltda. –
confecção de demonstrativos de pagamento de salário (holerite), no
período de 23/05/2013 a 22/05/2014, no valor de R$ 0,25 por holerite
impresso; termo aditivo do contrato nº 06/2010 – GovernançaBrasil S/A
Tecnologia e Gestão em Serviços – licença de uso de softwares, pelo
período de 01/05/2013 a 31/07/2013, no valor de R$ 2.166,00 mensais;
termo aditivo do contrato nº 07/2010 – Four Info Comércio e
Desenvolvimento de Softwares Ltda. – licença de uso de softwares, pelo
período de 01/05/2013 a 30/04/2014, no valor de R$ 660,00 mensais.
Em seguida, após análise dos relatórios contábeis, 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 Previdência do Município de Birigüi – BirigüiPrev, relativas
aos trimestres de janeiro/fevereiro/março/2013 e abril/maio/junho/2013,
devendo ser encaminhada ao Conselho Deliberativo para aprovação
conforme legislação. Tomando o uso da palavra, o presidente propôs
aos demais membros do conselho um voto de louvor à Superintendente
e demais servidores do BiriguiPrev pelo trabalho na gestão da autarquia,
agraciado pelo prêmio recebido pela ANEPREM e pela eleição da
APEPREM, colocando em destaque o município de Birigui. Os demais
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membros foram favoráveis ao voto. 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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