Instituto de Previdência do Município de Birigui - BIRIGUIPREV
Estado de São Paulo

Atas

-

Livro nº 12

-

Fl. N.º 32

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO

FISCAL

DO

INSTITUTO

DE

PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BIRIGUI BIRIGUIPREV, REALIZADA EM VINTE E NOVE
DE ABRIL DE 2014.
Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de
dois mil e catorze, às nove horas, na Sala de Reuniões do Instituto de
Previdência do Município de Birigui – BiriguiPrev, instalada na Rua
Fundadores, 355, Centro, Município e Comarca de Birigui, 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 31 verso, do Livro de Presença nº. 5, os Conselheiros: Alexandre
Michel Antonio, Cleber Rodrigo da Silva, Eduardo Castilho Polisel, José
Santos Dumont Asquislamar Pereira e Fernando Aparecido de Oliveira
Tomazini. Participaram também da reunião Daniel Leandro Boccardo,
Diretor Adm. e Financeiro e Guiomar de Souza Pazian, Superintendente.
Da pauta da ordem do dia, tempestivamente comunicada aos Senhores
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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 março de 2014. 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 que o BiriguiPrev está transmitindo no prazo os
arquivos do Projeto AUDESP. Foi apresentado ofício da consultoria
Crédito & Mercado referente à diferença apurada entre a contabilidade
do BiriguiPrev e o relatório da consultoria no retorno financeiro do ano
de 2013. O Sr. Daniel Leandro Boccardo apresentou relatório onde
verificou que os arquivos de rentabilidade mensais encaminhados à
consultoria havia alguns fundos com o valor divergente do informado no
arquivo; foi apurado também um erro de digitação no saldo de um fundo
nesse mesmo tipo de arquivo e que, após a correção destes valores, o
retorno apurado na comparação entre o relatório da consultoria e na
contabilidade estão iguais. O relatório apresentado será analisado pela
Superintendente e será convocada uma reunião extraordinária para
apreciação. Foi apresentado o controle da taxa de administração de 2%
até março/2014. 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 janeiro/fevereiro/março/2014, para fins de análise, conforme
preconiza o art. 70 da Lei n º 4.804, de 15 de novembro de 2.006. 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$ 3.431.673,36,
totalizando uma receita acumulada de R$ 13.082.512,03, numa previsão
para o corrente exercício de R$ 41.334.000,00; 1.2. Demonstrativo da
Despesa Orçamentária – até o último mês do período, verificou-se:
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Despesa Empenhada = R$ 4.744.729,33, Despesa Liquidada = R$
4.610.192,10, e Despesa Paga = R$ 3.156.439,68; 1.3. – Balancete da
Tesouraria - verificou-se um saldo total no final do trimestre de R$
108.289.914,34; 1.4. – Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária
– arrecadado até o último mês do período a importância de R$
487.796,93; 1.5. – Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária –
pago até o último mês do trimestre, a importância de R$ 2.249.311,00.
ITEM 2. – quanto aos benefícios previdenciários concedidos durante o
trimestre foram informadas as aposentadorias aos segurados: Dalzija
Finatti Zago, Carmen Fabri Sanches Celice, Vera Marta Taicico do
Nascimento, Glaucia Guidote Prando, Antonio Ratão, Ivone Tonsig,
Alzira Ana de Moraes Canisso, Gilberto da Silva Nunes, Maria Elizabeth
Raymundo, Izabel Parra Peres, Nehemias Alves Pereira, Clotilde
Possetti Afonso, José Gomes da Silva, Dail Fernandes, Fátima
Aparecida Rodrigues de Lima, Sonia Cristina de Almeida Teixeira de
Andrade, Arlindo Gomes Ferreira, Antonio Loqueti, Antonio Mendes da
Luz e Conceição Aparecida Bassetto Loqueti, além das pensões aos
dependentes: Dirce Pereira, Leila Terezinha Rizk Coradazzi, Carmen
Berce Vedovoto, José Roberto Soares Matos, Roseli Aparecida Paniguel
Fabrício e Ana Vitareli Fuza. ITEM 3. – quanto aos contratos celebrados
no trimestre: Contrato nº. 01/2014 – Banco do Brasil S.A. – elaboração
de cálculo atuarial, pelo período de 27/03/2014 a 26/03/2015, isento de
pagamento; termo aditivo do contrato nº 01/2013 – Dourado & Cardozo
Papelaria Ltda. – ME – cessão de uso de impressora laser na
modalidade outsourcing/comodato com, no mínimo, uma recarga de
cartucho mensal, pelo período de 03/03/2014 a 02/03/2015, no valor de
R$ 50,00 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 janeiro/fevereiro/março/2014, devendo
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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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