MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL – IPAM

ATA Nº 06/2015 - SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPAM-SAÚDE
Aos oito dias do mês de abril de 2015, às 8h30min., na Sala de Reuniões do 6º andar, nas
dependências do IPAM, reuniu-se em caráter ordinário o Conselho Fiscal do IPAM-SAÚDE,
com a presença dos Conselheiros Clóvis e das Conselheiras Solange e Eliane. No início dos
trabalhos foi apreciada a Ata 005/2015 que foi aprovada e assinada pelos Conselheiros
presentes. Na continuidade a Conselheira Solange, colocou a apreciação dos Membros
presentes denúncia encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado, cuja cópia ficará
arquivada junto aos documentos do Conselho Fiscal, da falta de publicação das Atas do
Conselho no site do IPAM, a fim de dar transparência e publicidade aos documentos. Ficou
decidido pelos Conselheiros que as atas após aprovadas serão encaminhadas ao Setor de
Comunicação do IPAM, para publicação no site do Instituto. A seguir o Conselho passou à
análise do balancete mensal dos meses de janeiro e fevereiro/2015, que registraram um
resultado contábil de R$ 2.754.177,48 no mês 02/2015 e saldo de disponibilidade no
montante de R$ 25.977.564,41. Passou-se então à análise, por amostragem, do Caixa do
mês de Janeiro/2015. Foi verificada a aquisição de material para o Ambulatório, nota de
empenho nº 12.948, de 19 12/2014, Nota Fiscal 4.807 de 07/01/2015, fornecido pela Rossi
produtos Hospitalares e nota de empenho 12.974 de 19/12/2014, nota fiscal 939 do
fornecedor Hospimed. Deliberou este Conselho em solicitar, através de ofício a ser
encaminhado à Presidência do IPAM, informações sobre a continuidade de funcionamento
do Ambulatório, tendo em vista não constar no Balancete Mensal de janeiro e
fevereiro/2015 e também da LDO, previsão de despesa para manutenção do mesmo, nem
sequer gastos com pessoal. Nada mais havendo a tratar foram encerrados os trabalhos e
lavrada a presente ata que vai assinada pelos Conselheiros presentes.
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