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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO

FISCAL

DO

INSTITUTO

DE

PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BIRIGUI BIRIGUIPREV, REALIZADA EM VINTE E NOVE
DE JANEIRO DE 2015.
Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano
de dois mil e quinze, 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 42, do Livro de Presença nº. 5, os Conselheiros: Alexandre Michel
Antonio, José Santos Dumont Asquislamar Pereira, Cleber Rodrigo da
Silva, Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi e Fernando Aparecido de
Oliveira Tomazini. Participou também da reunião Daniel Leandro
Boccardo, Superintendente Interino. 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 2014; 2 – Outros assuntos. Foi dada a
posse ao conselheiro Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi. Tomando o uso
da palavra, o senhor Daniel Leandro Boccardo informou aos
conselheiros que a mudança na data da reunião deu-se em razão de
videoconferência agendada pelo Ministério da Previdência na cidade de
Araçatuba/SP referente ao PROPREV – Segunda Fase no mesmo
horário em que seria a reunião. Informou da avaliação do imóvel do
BiriguiPrev realizado no mês de dezembro e que o valor já está lançado
na contabilidade no valor de R$ 3.100.000,00. Informou também que já
está registrado no sistema de patrimônio a depreciação dos bens do
BiriguiPrev que foi realizado por empresa contratada para este fim e que
está no aguardo de ser enviado o livro de registros pela empresa
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prestadora de serviço. Informou que os pagamentos referentes à
contribuição patronal, servidores e déficit técnico da Prefeitura, Câmara
e BiriguiPrev estão em dia. Foi informado que o BiriguiPrev atingiu a
meta atuarial para o exercício de 2014 que foi de 12,22% sendo
alcançado o índice de 12,24%; sendo informado o registro de provisão

para perdas com investimentos em fundos no montante de R$
4.616.652,35 e receita de valores mobiliários acumulada durante o

ano no valor de R$ 16.782.984,65 tendo um retorno financeiro
positivo na carteira de R$ 12.166.332,30; o qual está demonstrado nos
relatórios da consultoria e na contabilidade. Foi informado que o
BiriguiPrev está transmitindo no prazo os arquivos do Projeto AUDESP.
Foi apresentado o controle da taxa de administração de 2% até
dezembro/2014 o qual verificou-se uma economia no valor de R$
560.708,79; com gastos no ano de R$ 795.128,56. 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 outubro/novembro/dezembro/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$ 3.115.805,88, totalizando uma receita acumulada de R$
49.685.685,29, 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$
21.912.407,97, Despesa Liquidada = R$ 21.912.407,97, e Despesa
Paga = R$ 21.912.407,97; 1.3. – Balancete da Tesouraria - verificou-se
um saldo total no final do trimestre de R$ 123.281.981,03; 1.4. –
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Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária – arrecadado até o
último mês do período a importância de R$ 3.284.479,36; 1.5. –
Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária – pago até o último
mês do trimestre, a importância de R$ 7.901.131,71. ITEM 2. – quanto
aos benefícios previdenciários concedidos durante o trimestre foram
informadas as aposentadorias aos segurados: Rosa Lucia Maschietto
Bellussi, Maria Aparecida Borborema Arzani, Marlene Gonçalves Giroto,
Eriverton Sanchez, Osmar Antonio de Justi, Luiz Antonio Gonçalves,
Orlinda Maria Ferreira, Olinda Maria da Silva Santos, Maria Izabel
Gonçalves Domingues, João José de Faria, Cicero dos Santos, Arlindo
Stabile, Benvinda Maria Viana Fernandes, Luiza Martins de Souza,
Luzia de Fatima Zamai Ribeirio, Rosa Moreira Alves, Ednaldo
Leopoldino da Silva, Lucilene de Fatima Alves de Souza, José Borges
dos Santos, Ricardo Gonçalves da Silva Neto, Isaura Celia Longhini,
Lucia de Fatima Albertin e Fernando Claudio Vieira Lopes; além das
pensões às dependentes: Elza Candida da Costa, Manoel José Ferreira,
Silvia Elen Del Picolo, Janete Teresinha Adami, Nair Aleixo de Oliveira,
Maria Timoteo Cortes, Veronica Carboneze Mendes, Rosa Ivanilde
Chichinelli Salvador, Cicero Francisco Pereira, Maria do Carmo da
Conceição de Paulo e Marco Antonio Franco Lemos. Foi informada a
cessação do pagamento de aposentadoria ao segurado Sebastião
Moreira de Menezes em razão de concessão de efeito suspensivo pelo
TJ/SP. ITEM 3. – quanto aos contratos celebrados no trimestre: Contrato
nº. 05/2014 – Griffon Brasil Assessoria Ltda. – prestação de serviços de
acompanhamento de publicações em nome do BiriguiPrev nos Diários
Oficiais da União e do Estado de São Paulo, pelo período de 30/09/2014
a 29/09/2015, no valor de R$ 100,00 mensais; Contrato nº 06/2014 –
Caixa

Econômica

Federal

–

prestação

de

serviços

técnicos

especializados em previdência para elaboração do cálculo atuarial do
BiriguiPrev, pelo período de 10/10/2014 a 09/10/2015, isento de
pagamento; Contrato n° 07/2014 – Eduardo José Cardoso Imóveis –
prestação de serviços de elaboração de laudo técnico para avaliação do
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valor do prédio/sede do BiriguiPrev, pelo período de 26/11/2014 a
25/12/2014, no valor de R$ 400,00; Contrato n° 08/2014 – Vieira &
Morais Assessoria Imobiliária e Negócios Ltda. – prestação de serviços
de elaboração de laudo técnico para avaliação do valor do prédio/sede
do BiriguiPrev, pelo período de 26/11/2014 a 25/12/2014, no valor de R$
400,00; Contrato n° 09/2014 – Cedro Imóveis Ltda. – prestação de
serviços de elaboração de laudo técnico para avaliação do valor do
prédio/sede do BiriguiPrev, pelo período de 26/11/2014 a 25/12/2014, no
valor de R$ 400,00; Contrato n° 10/2014 – Melo & Borsato Assessoria
Contábil Ltda. – prestação de serviços de elaboração de lauto técnico
para avaliação/depreciação dos bens móveis do BiriguiPrev, pelo
período de 26/11/2014 a 25/12/2014, no valor de R$ 5.000,00; Contrato
n° 11/2014 – Fabrício Dourado Cardozo Birigui – EPP – prestação de
serviços

de

manutenção

em

equipamentos

de

informática

do

BiriguiPrev, pelo período de 02/12/2014 a 01/12/2015, no valor de R$
50,92 por hora técnica; termo aditivo do contrato nº 05/2012 – Impérius
Birigui Livros e Papéis Ltda. EPP – cessão de impressora laser de alta
resolução na modalidade outsourcing/comodato com a utilização mínima
de 5.000 cópias, pelo período de 03/10/2014 a 02/10/2015, no valor de
R$ 0,039 por cópia; termo aditivo do contrato n° 10/2012 – Peixinho &
Peixinho Ltda. ME. – manutenção do elevador do BiriguiPrev, pelo
período de 02/12/2014 a 01/12/2015, no valor de R$ 140,00 mensais;
termo aditivo do contrato n° 12/2012 – SindPlus Administradora de
Cartões, Serviço de Cadastro e Cobrança Ltda. – EPP – administração e
gerenciamento de cartão magnético ou eletrônico munidos de senha de
acesso para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos
comerciais, pelo período de 01/01/2015 a 31/12/2015, no valor de 0,50%
de desconto do valor creditado mensalmente; termo aditivo do contrato
n° 07/2013 – Ergo Med Ambiental Medicina, Segurança Ocupacional e
Gestão Ambiental Ltda. – prestação de serviços na área de medicina do
trabalho para realização de perícias nos segurados do BiriguiPrev, pelo
período de 19/11/2014 a 18/11/2015, no valor de R$ 10.658,72 mensais;
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termo aditivo do contrato nº 11/2012 – SVA Internet EIRELI – ME –
serviços de provedor de internet, pelo período de 17/12/2014 a
16/12/2015, 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,

outubro/novembro/dezembro/2014,

devendo

relativas
ser

ao

trimestre

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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