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ATA Nº 07/2014 - SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPAM-SAÚDE 
 

Aos três dias do mês de abril de 2014, 8h30min., na Sala de Reuniões do IPAM, reuniu-se em 

caráter ordinário o Conselho Fiscal do IPAM Saúde, com a presença do Conselheiro  Clóvis  e 

das Conselheiras Maria Solange, Mônica e Eliane. O Conselheiro Marcos justificou sua 

ausência em vista de estar envolvido com a Campanha Salarial dos servidores Municipais.  

No início dos trabalhos o Conselho recebeu os servidores do IPAM Marli Cristina de Souza 
e Diego Lopes Triches, nomeados pela Portaria nº 3353 de 30/10/2013, para fiscalizar os 

contratos administrativos do IPAM-Saúde. A fim de esclarecer as dúvidas dos servidores a 

Conselheira Solange explicou que os questionamentos feitos através no ofício 49/2013, que 

originou o processo administrativo 776/2014, se referem aos serviços prestados pela 

empresa Exacta Fides e Real Síndica. E que a indagação do Conselho visa ter conhecimento 

se o IPAM está fiscalizando os serviços contratados conforme determina a Lei de Licitações 

em seu artigo 67 e seus parágrafos. O Conselheiro Clóvis procedeu na leitura das atas 05 e 

06/2014 que foram aprovadas e assinadas pelos Conselheiros Presentes. Na sequência foi 
analisado, por amostragem, o caixa do mês de janeiro/2014. Foi constatada pela 

Conselheira Solange a Ordem de Pagamento nº 446/2014, de 28/01/2014, na qual foi 

repassado o valor de R$ 184,63 à Mongeral Aegon Seguros, referente à contratação de 

seguro de vida em grupo por alguns servidores do IPAM. Deliberou este Conselho em enviar 

ofício à Presidência do IPAM solicitando cópia do contrato entre o Instituto e a Seguradora, 

que autoriza o repasse do valor mencionado. Nada mais havendo a tratar foram encerrados 

os trabalhos e lavrada a presente ata que vai assinada pelos Conselheiros presentes. 

 


