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

ATA Nº 011/2016 - SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPAM-SAÚDE
Aos quatorze dias do mês de dezembro de 2016, às 8h30min., nas dependências do IPAM, na Sala de
Reuniões do 6º andar, reuniu-se em caráter ordinário o Conselho Fiscal do IPAM-SAÚDE, com a
presença das Conselheiras Silvania, Eliane e Solange e dos Conselheiros Clóvis e Marcos. Colocada
para apreciação a Ata 010/2016 foi aprovada e assinada pelos conselheiros presentes. Em seguida
passou-se a análise, por amostragem, do caixa do mês de outubro de 2016, que foi aprovado por
unanimidade. Foi analisado também o balancete mensal do mês de outubro, sem ressalvas. Na
sequência dos trabalhos os Conselheiros Eliane, Marcos e Clóvis, indicados pelo Sindicato,
informaram que estarão finalizando os seus trabalhos neste Conselho em 31/12/2016, em virtude da
troca de governo. A Conselheira Silvania, informou que estará de férias no mês de janeiro e que no
início de fevereiro do próximo ano retornará a exercer a suas atividades na FAS. A Conselheira Maria
Solange informou que estará de férias a partir de 19/12/2016 pelo período de 30 dias e gozará de
licença prêmio por três meses em abril, maio e junho/2017, seguindo em férias no mês de julho do
mesmo ano e que solicitará a sua aposentadoria em 01/07/2017, sendo provável que não retornará
mais ao trabalho. Diante das informações acima foi deliberado enviar ofício à Presidência do IPAM,
sugerindo a nomeação de novos membros para o Conselho Fiscal do IPAM-Saúde, a parir de janeiro
de 2017. Foi elaborado o Calendário de reuniões do Conselho Fiscal para o ano de 2017, a título de
sugestão e reserva de datas que será encaminhado ao Gabinete da Presidência. Foi dado início na
elaboração do Parecer Final deste Conselho que deverá ser entregue à Presidência até a data
máxima de 15/01/2017. A Conselheira Solange informou que o balanço anual será finalizado até o dia
10/01/2017, conforme informação da contadora Fátima. Foi agendada reunião extraordinária do
Conselho para o dia 12/01/2017, às 8h30min. na sala de reuniões do sexto andar, para finalizar o
Parecer. Em vista de férias já programadas não estarão presentes o Conselheiro Marcos e a
Conselheira Solange. Analisados os processos administrativos nº 1762/2015 e 345/2016, foram
despachados, o primeiro, para o Conselho Gestor do IPAM- Saúde e o segundo para arquivo. O
Presidente comentou que recebeu da Presidência do Instituto o ofício 554/2016 respondendo
questionamento deste Conselho sobre a falha no sistema de informática que durante certo tempo
deixou de vedar a venda de medicamentos aos segurados do IPAM, cujo limite para compra a prazo
se encontrava acima do estabelecido em Lei. A fim de apurar os fatos e os possíveis prejuízos
causados ao IPAM, foi nomeada Comissão Sindicante no processo administrativo 1429/2016. Nada
mais havendo a tratar foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que vai assinada pelos
Conselheiros presentes.
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