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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO

FISCAL

DO

INSTITUTO

DE

PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BIRIGUI BIRIGUIPREV, REALIZADA EM VINTE E SETE
DE OUTUBRO DE 2014.
Aos vinte e sete dias do mês de outubro 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 38, do Livro de Presença nº. 5, os Conselheiros: Max Angelson
Menez Oliveira, Jorge Milton Vedovoto, Alexandre Michel Antonio, 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
Conselheiros, constavam os seguintes assuntos a serem analisados: 1 –
Eleição do Presidente; 2 – Prestação de contas dos registros fiscais dos
balancetes do BiriguiPrev, no período compreendido entre julho a
setembro de 2014; 3 – Outros assuntos. Foi dada a posse aos membros
do Conselho Fiscal, conforme Termo de Posse assinado pelos
presentes. Após a posse deu-se então a eleição para a presidência do
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Conselho Fiscal, sendo declarado o presidente o conselheiro Alexandre
Michel Antonio. Tomando o uso da palavra, o senhor Daniel Leandro
Boccardo informou 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 informado da
alteração de alíquota do déficit técnico; passando de 16,34% para
10,50% a partir de 06/09/2014; conforme aprovação do Ministério da
Previdência. Foi informado aos membros do Conselho que já foi emitido
relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente ao
exercício de 2013 e que está em fase de apresentação de defesa. Foi
apresentado o controle da taxa de administração de 2% até
setembro/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 julho/agosto/setembro/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$ 3.047.612,13,
totalizando uma receita acumulada de R$ 38.751.111,55, 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:
Despesa Empenhada = R$ 15.754.786,29, Despesa Liquidada = R$
15.550.488,56, e Despesa Paga = R$ 15.540.488,56; 1.3. – Balancete
da Tesouraria - verificou-se um saldo total no final do trimestre de R$
120.012.780,77; 1.4. – Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária
– arrecadado até o último mês do período a importância de R$
2.374.665,77; 1.5. – Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária
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– pago até o último mês do trimestre, a importância de R$ 5.697.864,05.
ITEM 2. – quanto aos benefícios previdenciários concedidos durante o
trimestre foram informadas as aposentadorias aos segurados: Maria
Gomes Agatiello, Cirso Pedro Deniz, Antonio Gonsalves, Maria Alice
Campos Pascolate, Fatima Maria Antonietti, Luciene Pontes Fenerich,
Ataide Martins de Oliveira, Nadir salgado Cavalari, Mirtes Aparecida
Rodrigues Martins, Lourdes Garcia, Maria Aparecida Cardoso da Silva,
Elza Valareto Lopes, Suely de Fatima Lopes Dias, Carlos da costa
Santos, Darcila Cruzatto Feltrim, Valdevino de Paulo Padilha, José
Paulo Zen, Valdir Fontanette e Luiz Carlos Pontes; além das pensões às
dependentes: Maria José Piveta e Julia Pedro dos Santos Vieira. ITEM
3. – quanto aos contratos celebrados no trimestre: Contrato nº. 03/2014
– Four Info Desenvolvimento de Softwares Ltda. – licença de software
de gerenciamento de informações previdenciárias e de protocolo, que
compartilhem a mesma base de dados, pelo período de 14/07/2014 a
13/07/2015, no valor de R$ 750,00 mensais; Contrato nº 04/2014 –
Powersat Segurança Eletrônica Ltda – ME – prestação de serviços de
vigilância ostensiva e monitoramento de alarme da sede do BiriguiPrev,
pelo período de 02/09/2014 a 01/09/2015, no valor de R$ 45,00
mensais; termo aditivo do contrato nº 08/2012 – Banco do Brasil S/A –
prestação de serviços de movimentação, custódia qualificada e
controladoria de ativos no SELIC, pelo período de 23/07/2014 a
23/07/2015, no valor de R$ 528,93 mensais; termo aditivo do contrato nº
03/2013 – Pirondi Software Ltda. EPP – licença de uso de sistemas de
informática para administração do BiriguiPrev, pelo período de
01/08/2014 a 31/07/2015, no valor de R$ 1.810,89 mensais; termo
aditivo do contrato nº 03/2012 – Stillus Propaganda e Eventos,
Promoções, Publicidade e Prestação de Serviços Ltda. – manutenção
do site institucional do BiriguiPrev, pelo período de 02/09/2014 a
01/09/2015, no valor de R$ 158,04 mensais. Em seguida, após análise
dos relatórios contábeis, relatórios da execução orçamentária, e
verificada “in loco” a organização dos serviços técnico e administrativo
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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/agosoto/setembro/2014, devendo ser encaminhada ao Conselho
Deliberativo para aprovação conforme legislação. Nada mais havendo
para tratar, o 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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