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

ATA Nº 01/2017 - SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPAM-SAÚDE
Aos dezoito dias do mês de janeiro de 2017, 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 Solange, Eliane e Silvania e do Conselheiro Clóvis. Colocada para
apreciação a ata nº 011/2016 foi aprovada e assinada pelos conselheiros presentes. Passou-se a
análise, por amostragem, dos caixas dos meses de novembro e dezembro de 2016. O relatório de
previsão de férias que encontra-se junto ao caixa do mês de dezembro de 2016 aponta seis
servidores da área da saúde que possuem mais de três períodos de férias vencidas, fato este que
contraria o contido no art. 163, caput, da Lei Complementar 3.673/1991. Ademais os caixas
foram aprovados sem ressalvas. A Conselheira Solange informou que o Presidente do IPAM
agendará reunião com o Conselho Gestor e Fiscal da Saúde para tratar sobre a Farmácia do IPAM.
Colocado em pauta a permanência dos membros do Conselho Fiscal, o Conselheiro Clóvis lembrou
que os membros indicados pelo Sindicato dos Servidores encerarão seus trabalhos com a emissão do
Parecer do exercício do ano 2016 e que Presidência do IPAM deverá enviar ofício ao Sindicado
solicitando a indicação de dois membros titulares e um suplente. Será enviado ofício à Presidência
do Instituto para que tome as providências cabíveis. Na sequência foi feita a análise do balanço
financeiro de 2016 e o Conselho finalizou o parecer do exercício de 2016, que será encaminhado ao
Presidente do IPAM. Nada mais havendo a tratar foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente
ata que vai assinada pelos Conselheiros presentes.
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