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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO

FISCAL

DO

INSTITUTO

DE

PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BIRIGUI BIRIGÜIPREV, REALIZADA EM TRINTA DE
OUTUBRO DE 2013.
Aos trinta dias do mês de outubro 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 23 verso, do Livro de Presença nº. 5, os Conselheiros: Alexandre
Michel Antonio, 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 julho a setembro de 2013. Foi informado
aos conselheiros da reunião que se realizará em 08/11/2013 entre o
atuário responsável pelo cálculo atuarial do BiriguiPrev e o Prefeito e
Secretários Municipais sobre o financiamento do déficit técnico do
BiriguiPrev. Foi sugerido que os presidentes dos conselhos do
BiriguiPrev oficiem seus membros à participar desta reunião. Foi
informado aos membros do conselho que, em decorrência da alta
volatilidade dos fundos de investimentos, o BiriguiPrev está mantendo
em conciliação bancária os rendimentos negativos de alguns fundos. Foi
informado também que o Tribunal de Contas e Ministério da Previdência
estão solicitando para os RPPS’s que seja contabilizada mensalmente
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essas perdas com os rendimentos dos fundos, mas que já foi solicitado
ao Ministério da Previdência e Tribunal de Contas a forma dessa
contabilização já que só é contabilizada a perda, se houver, no
fechamento do exercício e, foi informado pelo Tribunal de Contas que a
contabilização deve ser realizada anualmente e/ou no momento do
resgate do fundo; e o Ministério da Previdência, até o momento, não
respondeu. Foi colocada a disposição dos Senhores Conselheiros toda
a documentação concernente à execução orçamentária, os relatórios
contábeis mensais, as aplicações dos recursos previdenciários, os
valores

de

depósitos

em

bancos,

relativos

ao

trimestre

julho/agosto/setembro/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$ 2.550.749,05, totalizando uma receita
acumulada de R$ 26.204.528,72, 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$

12.825.141,12,

Despesa

Liquidada

=

R$

12.667.547,29, e Despesa Paga = R$ 12.667.547,29; 1.3. – Balancete
da Tesouraria - verificou-se um saldo total no final do trimestre de R$
98.311.438,48; sem considerar a conciliação bancária no valor total de

R$

4.533.220,46;

1.4.

–

Demonstrativo

da

Receita

Extra-

Orçamentária – arrecadado até o último mês do período a importância
de R$ 1.968.811,39; 1.5. – Demonstrativo da Despesa ExtraOrçamentária – pago até o último mês do trimestre, a importância de
R$ 1.746.648,38. ITEM 2. – quanto aos benefícios previdenciários
concedidos durante o trimestre foram informadas as aposentadorias aos
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segurados: Jair Munhoz Ramos, Sibeli Carneiro Stella, Zaira Carvalho
de Souza, Isabel Mitiko Kumassaka Kamikoga, Maria Aparecida
Guimarães de Souza do Nascimento, Vânia Marisa Rodrigues de Paula,
Pedro Gomes Bezerra, Benildes Bernadete de Moraes, Arlindo Stabile,
Oquitavio Batista Nobre, Maria de Lourdes Bertalha, Ernesto Caetano
Alves, Marlene Terezinha Mantovan Garcia, Vilda Bibiano da Silva,
Terezinha de Fátima Fortin, Marilice Belmonte Mazaro, Marcelino da
Silva, João Devigo, Joaquim Gonçalves de Freitas, José Francisco de
Oliveira, Mario Becari Filho, Edna Aparecida de Brito, João Raval
Falaschi, Nilza Aparecida Sabbo de Oliveira, Marilda Dias Stabile, Célia
Aparecida Rodrigues e Edna Bassetto Nunes de Moura, além das
pensões aos dependentes: Luzia Allbertin Souto, Cecília Poço da Silva,
Mario Becari Filho, Rosa Lopes da Silva, Olivia Barbosa da Silva e
Berenice Picolo de Lima. ITEM 3. – quanto aos contratos celebrados no
trimestre: Contrato nº. 03/2013 – Pirondi Software Ltda. – locação de
softwares, pelo período de 01/08/2013 a 31/07/2014, no valor de R$
1.700,00 mensais; Contrato nº. 04/2013 – Caixa Econômica Federal –
Instrumento de cooperação técnica para utilização do Portal de Compras
Caixa, pelo período de 01/08/2013 a 31/07/2018; Contrato nº. 05/2013 –
Ergo Med Ambiental Medicina, Segurança Ocupacional e Gestão
Ambiental Ltda. – Prestação de serviços na área de medicina do
trabalho para realização de perícia médica, pelo período de 14/08/2013
a 13/11/2013; termo aditivo do contrato nº 03/2012 – Stillus Propaganda
e Eventos, Promoções, Publicidade e Prestação de Serviços Ltda. –
manutenção do site institucional do BiriguiPrev, no período de
03/09/2013 a 02/09/2014, no valor de R$ 148,52 mensais; termo aditivo
do contrato nº 04/2012 – Sobreira Segurança Eletrônica Ltda. ME –
monitoramento ostensivo de sistema de alarme, no período de
03/09/2013 a 02/09/2014, no valor de R$ 65,00 mensais; termo aditivo
do contrato nº 08/2012 – Banco do Brasil S/A – serviços de
movimentação, custódia qualificada e controladoria de ativos no SELIC,
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pelo período de 23/07/2013 a 23/07/2014, no valor de R$ 500,00
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
ao trimestre julho/agosto/setembro/2013, 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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