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Aos  quatorze dias do mês de agosto de 2013, na Sala de Reuniões do IPAM, 
reuniu-se em caráter Extraordinário o Conselho Fiscal do IPAM Saúde, com a 
presença das Conselheiras Solange, Mônica, Eliane e do Conselheiro Pedro. Os 
Conselheiros Clóvis e Marcos não se fizeram presentes e não justificaram as suas 
ausências. O Conselheiro Pedro fez a leitura da Ata nº 13/2013 que foi aprovada 
pelos presentes. A Conselheira Eliane apresentou na reunião os processos 
administrativos 417/2013 que responde ao ofício 20/2013, o processo 296/2013 que 
responde ao ofício 002/2013 e o processo 299/2013 que responde ao ofício 005/2013. 
Com referência ao processo 417/2013, que trata de informações contábeis 
prestadas pela Contadoria do IPAM, o Conselho tomou conhecimento das planilhas 
juntadas e aguardará até a segunda quinzena de setembro a proposta orçamentária 
para o próximo exercício. Quanto ao Processo 296/2013, diante do parecer da 
Procuradoria Previdenciária, que aponta o conflito jurídico do artigo 33 da LCM 
298/2007 com o Código Civil e CPC, será despachado à Presidência e ao Conselho 
Gestor do IPAM Saúde do Instituto no sentido de que sejam  tomadas providências 
imediatas a fim de cessar a cobrança de dívidas deixadas por servidores falecidos em 
pensões. E, com referência ao processo 299/2013, que trata sobre assuntos 
pertinentes ao Serviço de Pessoal, diante das informações prestadas nos autos, será 
despachado à Presidência do Instituto para que adote as medidas cabíveis a fim de 
regularizar as férias em atrasos anunciadas no item “c”. Na sequencia a Conselheira 
Solange informou que solicitou informações junto a Contadora Fátima sobre os 
trabalhos do Controle Interno do Município e esta disse que atua somente como 
contato entre o Sistema de Controle e o IPAM no que tange a requisição de 
documentos e informações. Que o Conselho tem desenvolvido suas atividades nos 
processos de aposentadoria, análise por amostragem dos caixas e balancetes 
contábeis. A Conselheira apresentou modelo de balancete contábil, encaminhado 
pela Contadora Jucelei, que terá sua análise na próxima reunião desse Conselho. É 
preocupação desse Conselho o fato de não terem sido lançadas na folhas de 
pagamento do mês de julho do corrente ano os valores referentes à conta reposição 
dos servidores da administração central, assunto que será objeto de ofício solicitando 
informações sobre a ocorrência. Nada mais havendo a tratar foram encerrados os 
trabalhos e lavrada a presente ata que vai assinada pelos Conselheiros presentes. 

 

 

 
 


