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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO

FISCAL

DO

INSTITUTO

DE

PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BIRIGUI BIRIGÜIPREV, REALIZADA EM VINTE E OITO
DE JANEIRO DE 2014.
Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de
dois mil e catorze, às nove horas, na Sala de Reuniões do Instituto de
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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 27 verso, do Livro de Presença nº. 5, os Conselheiros: Alexandre
Michel Antonio, Jovana Codognato Demarqui, 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 a dezembro de 2013. Foi informado aos conselheiros que os
pagamentos referentes à contribuição patronal, servidores e déficit
técnico da Prefeitura, Câmara e BiriguiPrev estão em dia. Foi informado
também da realização de tomada de preços para contratação de
empresa

especializada

em

medicina

do

trabalho

no

mês

de

novembro/2013, tendo como vencedora a empresa Ergo Med Ambiental
Medicina, Segurança Ocupacional e Gestão Ambiental Ltda. Foi
informado que o BiriguiPrev está transmitindo no prazo os arquivos do
Projeto AUDESP. Foi informado também que, devido às economias nos
últimos anos, foi realizada doação da reserva administrativa para a
conta de benefícios previdenciários no valor de R$ 1.000.000,00
conforme

autorização

do

conselho

deliberativo

no

mês

de

dezembro/2013. Quanto ao concurso público realizado pelo BiriguiPrev
foi informado aos conselheiros que foi encaminhado à promotoria ofício
indagando

sobre

o

andamento

da

investigação sobre suposta

irregularidade na realização do concurso. Foi encaminhada resposta
pelo

promotor informando

que

ainda

está

em

andamento

as
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investigações e que cabe à Superintendente do BiriguiPrev a decisão de
convocar ou não os aprovados no concurso. Esse ofício foi analisado
em reunião do conselho deliberativo em 13/12/2013 que sugeriu a

postergação da decisão para uma próxima reunião ordinária do
conselho, para que se estudem implicações financeiras da
nomeação de um novo procurador em face de uma questão que se
cogita sobre o teto de remuneração dos procuradores em geral, em
razão de decisões de tribunais superiores no sentido de que a
remuneração dos procuradores de todas as esferas de poder seja
atrelada a remuneração do procurador geral da república. Os
membros do conselho fiscal discordaram da alegação da decisão
do conselho deliberativo quanto à convocação do cargo de
procurador; sendo que com a convocação de outro procurador,
além dos demais cargos homologados no concurso podendo ser
convocados estariam contribuindo para a melhoria do andamento
dos serviços administrativos, podendo o pagamento de horas
extras pode ser questionado pelo TCE-SP em razão do concurso
homologado; além do que resolveria os problemas de férias
vencidas dos cargos objetos do concurso que são contador,
procurador e tesoureiro. Foi informado também sobre a necessidade
de marcar uma reunião extraordinária para elaboração do parecer do
Conselho Fiscal referente ao ano de 2013. Quanto à cobrança de multa
pela rescisão de contrato da empresa anterior de perícia médica, foi
informado que foi encaminhado ofício por correspondência para a sede
da empresa e a mesma voltou pois a empresa não tinha mais sede
aberta. Foi encaminhado então ofício ao CREMESP e até a presente
data não houve resposta. Foi colocada a disposição dos Senhores
Conselheiros

toda

a

documentação

concernente

à

execução

orçamentária, os relatórios contábeis mensais, as aplicações dos
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recursos previdenciários, os valores de depósitos em bancos, relativos
ao trimestre outubro/novembro/dezembro/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$ 2.883.759,50,
totalizando uma receita acumulada de R$ 34.212.510,00, 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$ 17.921.045,28, Despesa Liquidada = R$
17.921.045,28, e Despesa Paga = R$ 17.921.045,28; 1.3. – Balancete
da Tesouraria - verificou-se um saldo total no final do trimestre de R$
100.125.356,06; 1.4. – Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária
– arrecadado até o último mês do período a importância de R$
2.716.651,53; 1.5. – Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária
– pago até o último mês do trimestre, a importância de R$ 7.968.274,69.
ITEM 2. – quanto aos benefícios previdenciários concedidos durante o
trimestre foram informadas as aposentadorias aos segurados: Milton
Louzano Lara, Vasco Lalucci, Celina Nunes Mantovan, Adelino de
Freitas Souza, José Rodrigues de Souza, José Pestana Garcez, Cassia
Aparecida de Paula Marques, Maria Izabel de Jesus Vieira Meira, Izabel
Christina Camargo Tompsitti, Neide Cavaca Prado, Maria do Carmo
Santos, José Roberto Sanches, Moizes de Brito, José Roberto Lourenço
Batista, Cristina de Fátima Balthazar, Marina Cavalca Picolo, Inaldete de
Fátima Araujo, Celina Domingas de Oliveira Fabrício, Maria de Lourdes
Lima Melo, Nelson Contel Batista, Leonir de Paiva Ramos, Nilsa
Ermasinda Ferreira Dona, além das pensões aos dependentes: José
Alves, José Edson de Moura, Josefa Maria Nogueira Soares, Benedicto
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de Paiva Grillo, Joaquim Ferreira, Zenir Maria de Jesus da Silva,
Gabriela Fernanda Nunes, Gloria Isabelle Nunes e Tereza Celice
Cassante. ITEM 3. – quanto aos contratos celebrados no trimestre:
Contrato nº. 06/2013 – Caixa Econômica Federal – elaboração de
cálculo atuarial, pelo período de 29/10/2013 a 28/10/2014, isento de
pagamento; Contrato nº. 07/2013 – 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 19/11/2013 a 18/11/2014, no valor de R$
10.000,00 mensais; termo aditivo do contrato nº 05/2012 – Imperius
Birigui Livros e Papéis Ltda. EPP – cessão de impressora multifuncional
laser de alta resolução, na modalidade outsourcing/comodato com a
utilização mínima de 5.000 cópias, no período de 03/10/2013 a
02/10/2014, no valor mínimo de R$ 195,00 mensais; termo aditivo do
contrato nº 07/2012 – Excelent Brasil Comércio de Computadores Ltda.
EPP – prestação de serviços técnicos na manutenção de equipamentos
de informática, no período de 12/11/2013 a 11/11/2014, no valor de R$
47,70 por hora técnica; termo aditivo do contrato nº 10/2012 – Peixinho
& Peixinho Ltda. ME – serviços de manutenção preventiva do
elevador/plataforma, pelo período de 02/12/2013 a 01/12/2014, no valor
de R$ 140,00 mensais; termo aditivo do contrato nº 11/2012 – SVA
Internet Ltda. ME – prestação de serviços de fornecimento de sinal de
internet de, no mínimo, 1.000 kbps, provedor e hospedagem do site do
BiriguiPrev, no período de 17/12/2013 a 16/12/2014 no valor de R$
190,39 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 outubro/novembro/dezembro/2013,
devendo ser encaminhada ao Conselho Deliberativo para aprovação
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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.
CONSELHO FISCAL:
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