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RELATÓRIO CONTROLE INTERNO N. OÍ12020

Dos documentos observados notamos:

'Í . 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 publicados; a ultima reunião, datada de 27 103 /2020 foi
realizada de forma virtual decorrente do surto de COVID-19; as Atas do
mês de março oinda nõo se encontrom disponíveis no site do
BiriguiPrev, vejamos:
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2. O projeto'de Lei destinado ao aumento do percentual de contribuição
previdenciária, teve Parecer peta inconstitucionatidade junto á Câmara
Municipat de Birigui.
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3. O CRP da Prefeitura Municipal de Birigui/5P encontra-se regutar (doc.j).

Ênte Federativo: Biriqui UF: SP

CNPJ PÍincipa[: 4ó. 1 51.71 8/0001 -80

E CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9" DA LTI N' 9.717, DI ?7 }E
NOVEMBRO DE 1998, NO DECRETO N" 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E I]Â
PORTARIA N'204, DE 10 DE JU,LHO DE 2008, QUE O MUNIC\PIO ESTA EI4
SITU,AÇAO REGULAR EM RELACAO A LEI N'9,717, DE 27 DE NOVEMBRO DE
1998_

4. Foram reatizadas 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;
quanto as Atas do mês de morco/2020 já postulamos e seguirão á Vossa
Excelência assim que disponi bi lizadas.

Não foram comunicados a este Controle lnterno gastos acima do limite
de 2 "6 da taxa de administraçào.

Há processo de dispensa de ticitação re[ativo a contrataÇão de
empresas para avatiação de imóveis oíertados peta PMB ao BiriguiPrev
para quitação de débitos previdenciáríos, bem como de reforma do
prédio desta Autarquia; ambos em andamento.

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

devida ciência e acompanhamento.

6.

5.

4
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Birigui/SP, $Je abril de2020.

,, l'l1
.."[;,;, n', ,l ' 1 'rr-' ' "'

ALEXANDRE MARANGON PINCERATO
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RELATÓRIo coNTRoLE INTERNo N, o2/2o20
r',r::. documentos observados notamos:

i i'la área de benefícios do Biriguiprev, encaminhamos as respectivas Atas dos
processos de aposentaçâo nesta Autarquia (docs.j.). ReÍeridos processos forar.íl
montados e aferidos petos setores competentes e, devidamente pubticados;

2. O CRP da Prefeitura Municipat de Birigui/SP encontra-se reguLar até l2/O8l2O2O.
.;. Í:ci-am realizadas apticações financeiras conforme descrevem ãs Atas anexas,

ionrando a decisão com base na informação repassada naquetas oportunidacies ao r.
(cnselho, detiberados e dÍscutidos entre os membros do Conselho e Diretorie
irr.sente conforme consta das Atas; como observado anteiormente nõo se constovo
t1s-.Aias onteriarment @g
L:ng4g clc Senhor SApeli!Ípúenlg re\oÇdo a .

r. ll:iulaco rníormaçâo sobre revisáo de vencimentos de servidores desta Autarquia.
i'r.:gondeu na mesma informação indicada acima em item 0l; postu[âmos
riríor"r'nacôes, rnclusive em item 01 e 02 (protocoto n. 188/2020), para aferição das
:?munerâcoes dos servidores desta Autarquia, para devído ciêncio de Vosso
íxt e lêncio.

. : ,tt z ..c'.ícilado então, a Íorma de
)2t. derído acompanhamento
? naamínhada.

;. . i ,eo ( oram comunicados a este Controle lnterno gastos acima do limite de 7 §" ci.r
; e, à de edministraÇâo pela Administraçáo.

írrL r-i que hctvio a se iníorfiar nesto dotü ó Vos$ fxrelelcio, luro düyiíro .iÉ;n(i.r

ati ofi tbotliiúf i?fi{o e ptofídàtt(ias.
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cálculos e valores discriminados dos vencimenios
(protocoio anexo); nesto dota aindo nrc
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RELATORIO CONTROLE INTERNO N. O3/2020

Dos documentos observados notarnos:

Na área de benefícios 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 pubticados;
O CRP da Prefeitura Municipal de Birigui/5P encontra-se regutar afé
08/42/2021.
Foram realizadas apticaçÕes financeiras conforme descrevem as Atas
anexas, tornando a decisão com base na informação repassada naquetas
cportunidades ao r. Consetho, detiberados e discutidos entre os
membr-os do Consetho e Diretoria presente coníorme consta das Atas;
Fora encaminhado ao Jurídico da Casa, anátise de processo de pensào
por morte (proc. 338/2020), com informação divergente do constante no
íll5S, neste caso, não informando o pagamento de beneÍícic;
previdenciário naquela autarquia, sendo que o referido processo será
encaminhado á r. Diretoria desta Autarquia e, ao r. Consetho
Deliberativo para análise fina[.
Fora reatizada representação junto ao MP locat, conforme esctarecido
pelo r. Superintendente em 05/08/2020, reportando tat fato na
respectirra Ata da Primeira Reunião Extraordinária do Consetho Fiscat.
Fora tambem soticitada encaminhamento ao r. Prefeito postutando a
aplicação do artigo 355 da Lei Compl.ementar Municipal n. 115/2A20
junto a Reunião do, Consetho Deliberaiivo de 09109/2020 - 4o Reuniáo
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7. lnfornramos que houve licitação do ticket atimentação com manutenção
da empresa UP BRASIL - ADMINISTRAÇÃo E SERVIÇOS LTDA e licitação de
reforrna do predio desta Autar"quia pela empresa JGP INCORPORAÇÃO

EIRELI ainda não conctuída nesta data.
8. Não foram comunicados a este Controte lnterno gastos acima do Iimite

de 7% da taxa de administração peta Administração.

{ra o que hovia a se informar nesta data á Vossa Excelência, para devida

ciência, acompanhamento e providências.

Birigui/SP, 14 de setembro de 2020.
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ALEXANDRE MARANGON PINCERATO
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