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

ATA Nº 09/2015 - SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPAM-SAÚDE
Aos quinze dias do mês de julho 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 Marcos e das Conselheiras Solange, Eliane e
Silvania. No início dos trabalhos foi apreciada a Ata 008/2015 que foi aprovada e assinada
pelos Conselheiros presentes. Foi feita a análise do balancete do mês de junho/2015,
registrando um resultado contábil positivo de R$ 8.197.998,79 e um saldo final de
disponibilidade de R$ 30.265.824,80. Foi colocado para análise demonstrativo da posição
da conta reposição e financiamento, demonstrando um endividamento de segurados junto
ao Instituto no montante de R$ 2.464.560,00, sendo R$ 2.093.176,00 da conta reposição,
cujos valores vem num decrescente deste o ano de 2006 e R$ 377.297,00 da conta de
financiamento. Foi despachado para arquivo o processo adm. nº 774/2015. No processo
adm. 780/2013, a Conselheira Solange informou que foi feito o levantamento dos
medicamentos do art. 19 custeados pelo IPAM e que o Setor de Licitações não obteve êxito
na pesquisa de preço nas farmácias da cidade, visto a Farmácia do IPAM ser concorrente das
demais. Foi expedido o ofício 009/2015 à Presidência do Instituto solicitando o valor de cada
medicamento da relação custeada pelo IPAM no mês de junho/2015 e o Presidente
informou que fará o levantamento de preços através do Sindicato. Na sequência foram
analisados, por amostragem, os caixas do meses de abril e maio/2015 que foram aprovados
por unanimidade. O Conselheiro Clovis informou que estará gozando férias no período de
20/07 a 01/09/2015, justificando sua ausência para a próxima reunião. Nada mais havendo
a tratar foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que vai assinada pelos
Conselheiros presentes.
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