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ATA Nº 19/2013 -  SESSÃO ORDINÁRIA  
DO CONSELHO FISCAL DO IPAM-SAÚDE 

 

Aos vinte dias do mês de novembro de 2013, 9h., na Sala de Reuniões do IPAM, reuniu-se em caráter 

ordinário o Conselho Fiscal do IPAM Saúde, com a presença das Conselheiras Solange, Eliane, Mônica 

e os Conselheiros Pedro, Marcos e Clóvis. A convite do Conselho Fiscal compareceram a reunião os 

membros da Comissão de Trabalho para Revogação e Negociação de Contratos e Convênios firmados 

entre o IPAM-Saúde e prestadores de serviço da área da Saúde, Sr. Mauricio, Ampridio, Adriana e 

Jucelei, nomeados pela Portaria nº 3.329/2013. Na oportunidade o Sr. Pedro informou ao Diretor 

Administrativo da Saúde que dependendo das circunstâncias e quando se fizer necessário as 

respostas de questões solicitadas pelo Conselho através de ofício, estas podem ser fornecidas na 

própria reunião do Conselho Fiscal, não dispensado-se a abertura de processos administrativos, 

porém estes podem ser respondidos verbalmente, desde que conste na Ata do CF, podendo o 

processo Administrativo aberto merecer despacho objetivo citando-se somente a Ata da Reunião. 

Que o Diretor Administrativo pode agendar a sua participação na reunião do Conselho com a sra. 

Solange, sempre que considerar necessário.  Quanto ao convite para os integrantes da Comissão 

acima mencionada, o Sr. Pedro informou que este tem o objetivo de colocar os membros do 

Conselho Fiscal a par do andamento dos trabalhos que vem sendo realizados na renovação dos 

contratos da saúde. Disse que uma das preocupações do Conselho Fiscal é trazer o Instituto para 

dentro da legalidade e economicidade como já vem ocorrendo com a administração central e suas 

autarquias. Com a palavra o Sr. Ampridio informou que os contratos da área da saúde estão 

centralizados com o Sr. Maurício, Diretor de Serviços da Saúde a quem foi passada a palavra para 

esclarecimentos. O Sr. Maurício disse que a renovação e renegociação dos contratos de serviços da 

saúde foram iniciadas pelas clínicas psiquiátricas, por se tratarem de prioridade. Posteriormente  

foram firmados novos contratos com os hospitais de Caxias do Sul (hospital Medianeira, Pompéia e 

Virvi Ramos), restando apenas o Hospital Saúde e Fátima para finalizar esta etapa. Em relação aos 

contratos com hospitais de outros municípios, já foi firmado nova avença com a Santa Casa de 

Misericórdia de Porto Alegre.  Ressaltou que as negociações estão exigindo bastante esforços e que a 

Comissão não está conseguindo padronizar os preços entre todos os hospitais. Acredita que após 

finalizar os contratos com os hospitais, os demais ajustes com os laboratórios serão mais céleres. 

Esclareceu também que a  Comissão está sendo assessorada pelo Setor de Contas, Contabilidade, 

Auditoria e Coordenação Médica. A sra. Adriana comentou sobre as dificuldades que estão tendo 

para negociar com os hospitais, tendo em vista que o objetivo do Instituto é firmar contratos com 

previsão de reajuste nos limites da inflação e nos mesmos  percentuais concedidos aos servidores 

municipais, visto que o IPAM-Saúde tem sua receita vinculado a remuneração dos servidores 

públicos. O Sr. Mauricio informou que os médicos de Caxias do Sul estão se estruturando em  

cooperativas organizadas por  especialidade médica, o que dificulta muito  as negociações. Segundo 

ele estas cooperativas querem estabelecer as normas da contratação, sob pena de não prestarem 

atendimento aos beneficiários do IPAM.  O Sr. Pedro agradeceu a presença dos membros da 

Comissão e deu sequencia a reunião do Conselho.  A ata de nº 018/2013 foi aprovada e assinada,  

ficando deliberado que para a próxima reunião do dia 27/11/2013 os trabalhos do Conselho serão 

divididos entre os Conselheiros para apreciação dos processos administrativos de números 490, 535, 

161, 489, 473, 498, 495, 297, 417 e 499, todos de 2013 e prosseguimento da análise dos caixas de 

agosto e setembro/2013. O Conselheiro Clóvis justificou sua ausência da última reunião desse 

Conselho por estar participando de curso de capacitação em atendimento as demandas do SAMAE. 

Nada mais havendo a tratar foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que vai assinada 

pelos Conselheiros presentes. 

 



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

 

 

 

Instituto de Previdência e Assistência Municipal – IPAM 

Rua Pinheiro Machado, 2269, Centro, CEP 95020-172, Caxias do Sul – RS 

CNPJ: 88.892.393/0001-36 

Telefone: (54) 3289 5400 – www.ipamcaxias.com.br 

 

 


