
lnstituto de Previdência do Município de Birigüi - BtRtGÜtPREV

cN PJ 05.078. 585/0001 -86

EsÍado de São Paulo

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO N. 01/2019

Dos documentos observados notamos:

1. Na área de beneficios do BiriguiPrev, encaminhamos as respectivas Atas dos processos
de aposentação nesta Autarquia (docs.j.). ReÍeridos processos Íoram montados e
aÍeridos petos setores competentes e, devidamente pubticados;

2. Noticiamos que este Controte lnterno foi determinada férias totais de ó0 (sessenta)

dias peta Administração desta Autarquia (o úttimo período fora pedido tão somente 15

dias); razão de sua ausência neste período;
3. Decorrente de pagamento das contribuições previdenciárias devidas está regular o

CRP da Prefêitura Municipal de Birigui/SP, no período de 14lOZl2O19 a 13lOBlZO19.
4. Foram realizadas apticações financeiras conforme descrevem as Atas anexas, tomando

a decisão com base na informação repassada naquelas oportunidades ao r. Consetho;
5. Houve resposta do questionamento referente ao Fundo questionado anteriormente

decorrente de ocorrências inÍormadas via internet pelo Superintedente (doc.j.)
6. Não foram comunicados a este Controte lnterno gastos acima do timitê de 2 % da taxa

de administração.
7. Tem-se questionado judiciatmente a cobrança de contribu'ições previdenciárias do

ente patronat aos servidores afastados sem remuneração.
8. Foram reatizadas 02 denúncias, uma anônima, sendo encaminhadas á Procuradoría.

Uma retativa ao protocolo n. 1145/2417, outra retatÍva ao protocoto n. 204617017. Da

denuncia encaminhada á Detegacia náo hôuve qualquer informação encaminhada a

esta Autarquia. Esta fora informada aos autos do referido processo judicial sendo
jutgada favoravetmente a demanda; está em fase de recurso.

Birigui/SP, 18 de fevereirorde 2019.
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Estado de São Paulo

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO N. O2I2O19

Dos documentos observados notamos:

1, Na área de benefícios do BiriguiPrev, encaminhamos as respectivas Atas dos processos

de aposentação nesta Autarquia (docs.j.). Referidos processos íoram montados e
aferidos petos setores competentes e, devidamente pubticados;

2. Decorrente de pagamento das contribuiçôes previdenciárias devidas está regutar o ,

CRP da Prefeitura Municipat de Birigui /SP.
3. Foram realizadas aplicaçoes financeiras conforme descrevem as Atas anexas, tomando

a decisão com base na informação repassada naquelas oportunidades ao r. Conselho;
4. Na data de 26/04/2019 houve indagaçáo do Controle lnterno quanto a atguns assuntos

relacionados ao referido Comitê encaminhado peto Superintendente e postulou-se que

na respectiva Reunião houvesse a devida resposta e disponibitização junto á Àta;
ficamos no aguarda e, na data de 15/05/2019 houve a resposta; pedimos
comptementação da mesma por escrito ao Superintendente;

5. Não foram comunicados a este Controte lnterno gastos acima do timite de Z% da taxa
de administração.

6. Tem-se questionado judiciatmente a cobrança de contribuições previdenciárias do
ente patronat aos seryidores afastados sem remuneração; sendo atgumas ações
jutgadas procedentes e outras parcialmente procedentes, ainda em fase recursal;

7. Fora questionado o cumprimento do contrato do site da Autarquia, que fora
encaminhado mas soticitado informações complementares face não estar funcionando
adequadamente após sua entrega tão somente em 15105/2019. Anexamos a resposta.

8. Fora reapresentado na dala de 16/05/2019 junto ao Consetho Detiberativo projeto
externo desta Autarquia. Aindâ está se buscando orçamentos no mercado conforme
informações do Superintendente para iniciâr o processo ticitatório.

BiÍigui/SP, 17 de maio de 2019. -
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RELATÓRIO CONTROLE INTERNO N. 03/20í9

Dos documentos observados notamos:

Na área de benefícÍos do BiriguiPrev, encaminhamos as respectivas Atas
dos processos de aposentação nesta Autarquia (docs.j.). Referidos
processos foram montados e aferidos pelos setores competentes e,
devidamente pubticados;
Decorrente de pagamento das contribuições previdenciárias devidas
está regutar o, CRP da Prefeitura Municipal de Birigui/5P (renovado).
Foram realizadas apticações financeiras conforme descrevem as Atas
anexas, tomando a decisão com base na informação repassada naquelas
oportunidades ao r. Conselho, deliberados e discutidos entre os

membros do Conse[ho e Diretoria presente;
Foram solicitas informaçôes e documentos peto Cl junto ao protocolo n.

788/2019 de 31 10512O19 e reilerado peto protocolo n. 1109/2019 de
14/08t2019;
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RELATÓRIO CONTROLE INTERNO N. O4l2019

Dos documentos observados notamos:

1. Na área de beneficios do BiriguiPrev, encaminhamos as respectivas Atas
dos processos de aposentação nesta Autarquia (docs.j.). Referidos
processos foram montados e aferidos petos setores competentes e,
devidamente pubIicados;
Foram realizadas apticações financeiras conforme descrevem as Atas
anexas, tomando a decisão com base na informaçáo repassada naquelas
oportunidades ao r. Conse[ho, detiberados e dÍscutidos entre os
membros do Conselho e Diretoria presente; (docs.j.) I

Foram soticitas informações e documentos peto Cl conforme
comprovando em Relatório ânterior (03120191, referente ao Protocolo
n.788/2019,

2.

J.
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lnstituto de Previdência do Municipio de Birigüi - BIRIGÜlPREV
cNPJ O5.O7A 5A5/OOO1-46

Mêmorando Conrrote lnterno

Do: Controtê lotêrno
Parà: Superinten<Iênte

Ássu^tô: solícitãção de Providências e lnformàçóêr

ALEXANDRE MÂRANGON PINCERATO

soricri.caô de rrôvidê.ciâ. ê lnrÔ.maçôes

rNsTtTUTo DE PREvIDÊNcrA oo MuNrclP@ oÉ arRrG(r_ârÊrGirr,

1.

f)

acomDaôhamento; bêm comô, dêclàr.çáo dê ausência, súas justiricátivâs e .,iã
comprovaçãô, se o casô;
selâ inÍormâdo a erte os pêdidôs.le pàsàmênto (caso não adimptêmento de qdãlqueÍ eâ!ô)
das contrlbolções rrrevideôclá.iàs dêvidas a est. Âutarquiã, dê íormâ co.tempo.ánea iL

SeJa jôformado os Cont.atos ÀdmioÍstrativo em cu.so, bem .omo os que estão á venceri ac

comunicaçáo de todas as datas ê horárlos das reuôióes da Diretôria Âdhinistràtivã <testa
autà.qúla de rô.mâ anteclpàda possjbititando o âcompànhàmentô deste cont.ole lntenró
seJ. infoÍmàdo quàlsquer oútrãs iníormaçôes e/ou soti.itaçõês de .êtêvo â 6ta Autarqujà de
íórma mênsat para o d@vido à.omD.nhâmento, pela r-Superintendê.cià.

e) sela ên.amihhadã a fothã porto dos funcionários !9C9j ---qZCZ-- !4r9a Pãra dev,lio

b)

r)

J)

k)

Tendo êm vistã reaeôtes aconteciÍnentôs teva<tôs aô nosso conhecimêntô que gerãraÍn 3

serârão máls demÀndas adôioistrôtivas e judiciáis contrà êstã Autarquia, bêm comô oôIâ
melhor conduç5o dá coisâ púb(lcâ, postútaooe que:

sejà infoÍmâdô pêlo r, oireior Adminjst.atlvo e Flnànceiró, à devidà fiscàlizãçáo dê todas ôs
côntrituições previdênciá.iàs individúois é,os setuldo.es púbticos municiPais á seu cdrlrr,
conforme determiôâtivo legàt, bêô coóo sêJam ldêntiricadas e d*idamente cobradas; sejâ
informadô ajnda ôs ânos dos refêridos fatos Ceradorês bem comó âs pÍovidêôcias àdôtãCãs á

5êlã êmitida pelo seto. competente ceÍrjdáo da reguta.idadê dâs contribuiçô._5
previdenciáriàs veÍtidàs a esta Autarquiâ, de formà mênsat;
Sêlâ encâmlnhado maniÍestação Ao "sestor doi.ontra.os" visando â constàtação rrà
suficiêncià dos mesmos (.umprtneoto do objetô conarataílo - d.tlga 67, Lei aóéÉ/93) àrtt.
dô ànálise de pro.rogâçâo, sendo ã.ompanhàdô de declsáo dà superintendência dcalà

Sejà encámjnhãdo "o ,{azáo" de cada forne.êdor parâ acômpanhãm.nto; bem c.Ixo
eôcaminhamento oensãL;
sera encaôinha<la certi.láo de Reeularidôdê com a tegistàção municJpaL do <álcúto dà.
remuheràções de todos os careos lotadô5 nesta Âutarqui. (êfetivos, comissiooãdo, iun4á.s
grattficadas, horàs extrãs . outÍas); bêm <omo em todà ãLteraçáo de valores dos se^'idor.jt
sêjàh ãnàtjsôdôs pela Àdministração ôs rêqulsitos lceais e encaminham

(biêíjo, qüinqúênio e outros) de mesmo documêhto parâ devldo
acompanham6to;
serâ lnformado o pteno atendimento das .argãs horán'as dos sedidores desta Âutârquia;

4. Não foram comunicados a este Controte lnterno gastos acima do tim.ite
de 2 % da taxa de administração.

5. Em tramitação vários atos normativos etaborados peta Empresa Brasi[is,
como anteriormente mencionado;

Era o quê havlà a .equerer.



tnstituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

cN PJ 05.07 8. 585/0001 -86

Estado de São Paulo

Era o que havia a se informar nesta data á Vossa Excelência, para

devida ciência e acompanhamento.

í I de setembro de 2019

oABSP 186.512
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tnstituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

CNPJ 05.078.585/0001 -86

Estado de São Paulo

RELATóRIO CONTROLE INTERNO N. 05/20í9

Dos documentos observados notamos:

Na área de benefícios do BiriguiPrev, encaminhamos as respectivas Atas
dos processos de aposentação nesta Autarquia (docs.j.). Referidos
processos foram montados e aferidos pe[os setores competentes e,
devidamente pubticados;
Conforme informações do setor competente, temos nesta na

competência de outubro de 20í9: 828 aposentados, 229 pensionistas,
tem o gasto informado de R$ 2.082.647 ,29,
Decorrente de pagamento das contribuições previdenciárias devidas
está regutar o CRP da Prefeitura Municipal de Birigui/SP.
Foram realizadas apticações financeiras conforme descrevem as Atas
anexas, tomando a decisão com base na informação repassada naquelas
oportunidades ao r. Conselho, deLiberados e discutidos entre os
membros do Consetho e Diretoria presente conforme consta das Atas;
Foram soticitâs informaçôes e documentos peto Cl junto ao protocolo n.
788/2019 de 31 /0512019 e reiterado pelo protocolo n. 1109/2019 de
14/ 08/2019(anexcs);fora dada autorização, mas só vieram as cópias dos
Contratos desta Autarquia, ainda sem as informações ou indicaçào de
liberaçáo de informações o que causa óbices a este Cl nc
acompanhamento da rotina administrativa; ossim, neste ponto,
postulamos o que direito oo r. Prefeito, de forma reiterado,
6. Mantemos os quadro de informaçóes encaminhado no Retatório
anterior:

1.

2.

3.

4.

6

7
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tnstltuto de Prevldancia do Muntciplo de Brrlgül - BfRrcÜPREv
cNPJ 05.O7A.5A5/OOO1 -86

Estaclo'"
* 7a8/2oít 3'l/06/2t,19-1í:14

Memorando Controte intêrno

Dô: Controte lntêÍno
Para: 5upêrintênclentê

Assunto: §oticltaçáo de Provldêncià3 e lhroÍhâções

ALEXANOiIE MAÂANOON PINCERAÍ()

s.ndl.çro d. prdtõâác|.. ê lhiôm!çêêÊ

INSTIÍUÍO OEPÊEVIoÊNCIA OO MUNICIPLO OE AIR OU' U'O O'" '

1.

8. Há débítos previdenciários informados
Autarquiã, conforme Atas anexas,

9. Tem-se questionado judiciatmente a
previdenciárias do ente patronaI aos

Íêndo em vlstà rêêentes acontêçimentos têvàdos ào ôosso conhêchento que 8eràraiÍr e
geràrÉo màis demaôdâs ãdrÍlôlstratlvàs e iudlclalr contrà êsta autarqula, bêm como Dâra
mêlhor condlrçáo dã coisa pública, postu(amos que:

sêja tôformado pêto.. Diretór Âdmlnist.àtivo e Finahcelro. á devidã fttcãllz.çáo de todà5 as
conttlbuiçõer previdenciárjàs ln.livlduols dos se.üdôre públl<os municipâts á sêu cãrgo
conformê c,etêríninâtlvô tesal, beó como selam ldentltlcàdas. dwl.Lmatê cobradàs; se]à
lnfo.mâdo àlnda 05 anos dos reíeridos íatos g.r.dord bem como .. pÍdtdêoclai .dôlâdas á

SeJa êmítldà peto setor co.npetéôte Cêrttdáo .1. rêsul..ld.d€ da5 contribuiçõês
prevlclenciá.ias vertida. a est! Autàrqutâ, de forha 6en3àt;
sêrE encamhhàdo manlíestâção éo "gesaor doa con?íotôto v!$ndo à <onstàtação ca
sullciên.là <los mê5mos lcumprihento .lo oblcto .onarotodo - o.trgo ó7, Lel Aó6ó/93) àorês
da ànátlse dê p.orroÉação/ seôdo acompânhàdo de dêcisáo dà superlntendência desLa

Sera ênc.mióhàdo "O R.zão" de càda fornecedor pà.a acompànhâmeoto; be cômo
êncamlnhamento mensal;
Serâ encâminhàda Certldão de Aeguta.ldâdê com a ieglllaçáo munlcipal <lo cáL.uto .iãs
remuneraçôe3 de toclos os cargês lotàdos ne§tà Âut..qula (êfetlvo!, comlssionado, funções
gr.tlflcãdôs! horas extras e outrãs); tefr como €m toda alterâçáo de vãlores do§ seNidôres
seJam anãtlsado! pelE Àdmlnlstração 05 Éqúi3it6 tegais e êncãminhamenco a este
requerente (biênio, qÚlnqüênio e outros) do mçsmo dôcumento parã devir,o
àcompaíhamênto;
sejõ lníormaclo o pteho atendiBento dai <àrg3s horárlas dos seryldorer clestà autàrqura,
ser. encaminhadà a íothà ponto dos funclonárloÉ todot os heses pârà devico
acômpanhamento; trem como, dec(aração dê ausêncla, su.! ,ustiÍlcattvas e ruj
comprovação, re o càso;
sêla lnío.mádo 5 este os pe<Ildot de pâaãmento (caEo nâo .dlmplemento dê qúátquer ente)
d.5 contribulçôes previdenciárià3 devldÀs a êrta Âltarquià, <,e fo.ma contêmporâneà ao

sera lnÍormado os cont.atos Âdmlnl3trltlvo em cor3o, trem çomo os qoe estão á veôcer; de

Cofiunlcaç5o de todas as dâtas e hôráílos d.s .êunlõês da olrêtoria Administrativa d?!ta
Autarqúà de formr anteclp6da po3sibltltândo o acompànham€nto dertê Contro(ê lnterno.
s€rà lntorúãcto quaisqueÍ outrás lóío.m.çôêt ./ou soucrtàções de retevo a està Áúiârquid cc
formô mcnsal parà o dêvldo acompanhamento, pelê r.supêÍlnten<lênclâ.

b)

c)

r)

),
k)

í)
s)

h)

7. Não foram comunicados a este Controte lnterno gastos acima do timite
de 2 7o da taxa de administração.

peta r. Diretoria desta

cobrança de contribuições
servidores afastados sem
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remuneração; sendo açÕes jutgadas procedentes e outras parciatmente
procedentes, aínda em fase recursat, ainda não transitado em julgado,

fato que deve ser observado pelo Admínistração, se o entender, pela
correção da legislação, informações que mantemos neste,

í0.Foi encaminhado ao Consetho DeIiberativo vários atos normativos
etaborados pela Empreso Brasilis, ainda não finalizadas as discussões
que se reatização em data vindoura pelo Consetho Detiberativo,
havendo alterações de vários pontos face a deliberação do referido
Consetho. Em especiat ao JETON entendemos ser verba remuneratória e

náo indenizatória conforme exposto em Ata.
11. Com a pubticação da EC 103/2019 em 13111 12019, várias normas

detêm autoapl.icabitidade, assim, postutamos informações a Diretoria
desta Autarquia informando que (docs.j. ):

a) Deliberou a DIRETORIA ÂDMINISTRATIVA do BiriguÍPrev, a reatização de
perícias até a data de 18/12/2019;

b) Notificaçáo da empresa contratada para não prorrogação do contrato;
c) Pagamento de benefícios distintos de aposentadoria e pensões até

13/ 11 /2019.
12. Na data 25111/2019 de conforme Ata do Conselho Detiberativo, o
mesmo decidiu peta cessão das dependências desta Autarquia parâ a

reatização de perícias até a data de 1811212070, sem que fosse autorizado
despesas desta Autarquia conforme Ata anexa.

Era o que havia a se informar nesta data á Vossa Excelência, para

devida ciência e acompanhamento.

Birigui/SP, 25 de novembro de 2019.
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,úEXAN DRE MARANGON PTNCERATO

oABSP 186.512


