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ATA Nº 16/2013 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  

DO CONSELHO FISCAL DO IPAM-SAÚDE 

 

Aos  dezoito dias do mês de setembro de 2013, as 8h30min., na Sala de Reuniões do 

IPAM, reuniu-se em caráter extraordinário o Conselho Fiscal do IPAM Saúde, com a 

presença das Conselheiras Mônica e Eliane e dos Conselheiros Marcos, Pedro e Clóvis. 

A Conselheira Solange não se fez presente por estar em Porto Alegre em Curso de 

Capacitação. O Conselheiro Marcos justificou suas ausências anteriores tendo em vista 

que estava em Licença para Acompanhar Familiar que se encontrava em tratamento 

de saúde. A Servidora Eliane efetuou a leitura da Ata nº 15/2013 que foi aprovada e 

assinada pelos presentes. O Conselheiro Pedro comunicou que estará ausente das 

próximas reuniões em vista de suas férias. A convite desse Conselho fez-se presente a 

Sra. Jucelei Bonatto, mui digníssima contadora do Instituto, momento que apresentou 

tecnicamente o balancete mensal do IPAM Saúde, com vistas ao atendimento do art. 

52. II da Lei nº 298/07. Encerrado esse tema os/as Conselheiros/as debateram, 

aproveitando a presença da Senhora Contadora, o pedido constante no Processo 

417/2013. A Contadora comunicou que assim que possível repassará para os membros 

do Conselho Fiscal por email  as planilhas solicitadas.  Com relação à demanda relativa 

às autorizações para prestação de Serviços – FINANCIAMENTOS SALDO DEVEDOR 

debatida na reunião anterior (Ata nº 15/13),  a Senhora Solange pediu verbalmente 

para que a Senhora Eliane comunicasse aos membros do Conselho, que esses 

encaminhem por escrito sobre a demanda em tela, quanto a possibilidade  de eventual 

conflito entre o art. 60 da Lei Municipal nº 298/07 e os art. 37 e 46 do Decreto 14.029. 

O Senhor Pedro elaborará oficio, que será previamente encaminhado aos demais 

membros do Conselho por email para análise e, na seqüência encaminhado ao Senhor 

Presidente do IPAM para que esse solicite parecer a douta Procuradoria Previdenciária. 

O Servidor Pedro sugeriu o encaminhamento de oficio ao Senhor Presidente do IPAM 

Saúde no qual se informará que as Atas, ofícios e demais documentos pretéritos desse 

Conselho Fiscal, relativos ao ano de 2013, estão a seu dispor para consulta, bem como 

no mesmo oficio estar-se-á pedindo que o mesmo, como é de costume, siga dando 

conhecimento das atividades – atas e ofícios – do CF ao preclaro Conselho Gestor do 

IPAM Saúde. O mesmo Conselheiro propôs também o encaminhamento de oficio a 

Presidência do Instituto, no qual sejam relatadas algumas preocupações do Conselho 

Fiscal quanto à estrita observância dos ditames constantes na Lei Municipal nº 298/07, 

sendo que de imediato se tratará do art. 19 da LC 298, seguindo-lhe, em tempo hábil, 

outras questões. O Conselho Fiscal recebeu os demonstrativos contábeis relativos ao 

mês de agosto de 2013, nos quais se observa: SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES: 

R$ 13.013.914,78 e Resultado Contábil da Saúde: R$ 4.407.604,06. Com relação aos 

Processos recebidos da Direção do IPAM Saúde, os mesmos tiveram as seguintes 

deliberações desse Conselho: Processo nº 297/13 – Oficio nº 03/2013, com referência 

a esse processo se estarão formulando novas perguntas: 1 – Informações 

complementares sobre os débitos dos Cargos em Comissão? 2 – Valores cobrados pelo 

“Setor de Cobrança”, desde o início de seu funcionamento; 3 – Oportunamente esse 

Conselho também solicitará informações sobre os resultados das ações judiciais de 
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cobrança de débitos pendentes, visto as notificações extrajudiciais não terem surtido 

efeito. As questões anteriores foram formuladas pelo Senhor Clóvis, Senhora Eliane e 

Senhor Marcos; Processo nº 496/13, Ofício 16/2013 – No despacho com relação a esse 

Processo será solicitada a presença dos membros e ou representante da Comissão 

nomeada para tomar conhecimento do andamento dos trabalhos, bem como verificará 

junto a Direção do IPAM qual o órgão a ser utilizado para a devida publicação dos 

extratos. Processo nº 491/13 e Oficio nº 22/13 – O Conselho manifesta-se pelo 

arquivamento com o despacho de sanado; Processo nº 472/13 e Oficio nº 22/13 – O 

Conselho manifesta-se pelo arquivamento e que doravante será solicitado 

verbalmente ao Setor de Processamento de contas os respectivos documentos 

relativos aos reembolsos. Oportuno relatar que os membros do Conselho Fiscal se 

fizeram presentes à reunião com o Conselho Gestor e Diretores do IPAM Saúde 

ocorrida no dia 04 de setembro de 2013, pela manhã. Nada mais havendo a tratar 

foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que vai assinada pelos 

Conselheiros presentes. 

 

 


