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de julho de 2017) e atribuições dos conselheiros, explicou que o Conselho Fiscal emite uM parecer sobre
o demonstrativo da contam do ano e o Conselho de Administração aprova. Disse que é importante que
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IGESDF e que foi parcialmente.respondido até a presente data. Pede aos Conselheiros que se pronunciem
sobre esses demonstrativos, explicando que será o último devido a ter voto qualíficadb.. Passa então.a

palavra ao conselheiro WILLIAMAR, que disse ter solicitado uma orientação jurídica, p:orém~sem. resposta
ainda, sobre a qualificação como Conselho Fiscal, no sentido de avaliam as contas do ano de 2018 com
relatório e conselho já vencidos anteriormente, por esse motivo remeteria um pedido de parecer a um
órgão jurídico. Esclarece.que, como conselheiro, só deveria avaliar após um parecer de área técnica
competente Julga que os. relatórios apresentados não são detalhados, pede mais espe.cificaçoes e
questiona o porquê de não ter um contrato de gestão no ano de 2018, pergunta como foi'realizada a
regulação de valores e se o relatório da CGU apresentado foi respondido. Disse serem pontos que
automaticamente embargam a decisão das contas de 2018. O PRESIDENTE esclarece que o Conselho
Fiscal tem, a qualquer tempo, competência para analisar .as contas, não há óbice para que analise as
contas de 2018 no ano vigente. Outro ponto é o de que as contas apresentadas são as primeiras do
IGESDF. Não há um paradigma para que haja uma análise da evolução do balanço patrimonial. O
conselheiro WILLIAMAR replica que precisam de um respaldo de um órgão jurídico, para que haja maior

segurança dos conselheiros em avaliar neste momento as contas de 2018. Declara voto desfavorável à
aprovação das contas de 2018 com a seguinte qualificação do voto: "na condição de canse/he/ro

resentante do Conselho de Saúde do Distrito Federal não me sinto com total segurança para emitir
juízo de valor sobre as contas de 2018, considerando que o balanço contábil já estava pron\p em 2019 e
que o mesmo não foi avaliado pelo então Conselho Fiscal vigente à época, causando estranheza ao fato.
Além de demais situações contidas em relatórios de órgãos de controle, necessitando no
entendimento deste conselheiro um parecer de órgão competente da Administração Pública do Distrito
Federal para que tal balanço contábil seja avaliado por este Conselho Fiscal." O PIES\DENTE passa a
palavra para o voto do próximo conselheira. A conselheira MELENA concorda com a fala do Presidente Dr.
Ribeiro, entende que é um relatório, que. não têm comparativos e apesar das ressalvas e dos
questionamentos ainda sem resposta, acredita que pelo demonstrativo ter sido feito pela auditoria, tudo
o que consta é legítimo, declarando voto favorável à aprovação das contas de 2018. O PRESIDENTE f
informou que analisou.todas as contas, verificou as competências dos conselheiros, em. especial no fato l Xz,,;

de analisar contas semcomparativos. Julgou vagas as respostas do IGESDF quanto aos questionament.os

falou da importância de ter um regimento interno para este Conselho.;Entende que.o dehonstratívo d

b."nA- nnni f nn. , h.rnnil,-nn+, l i nF nhn9aPan=''1'.í''i imnntn imnrimtr hnh&acnn nriaem=arvore visualizar&id documento=56680796&infra.siste.

GOVERNO DO DISTRITOFEDERAL

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO

FEDERAL ... .': '

Conselho Fiscal

1/3



03/11/2020 SEI/GDF - 491 83949 - Ata

contas de 2018 é um documento legítimo e que passou por auditoria, falou que em 2019 será mais fácil
analisar por ser o segundo ano em exercício. Poderá analisar se ocorreram evoluções, decréscimos e
poderão questionar caso tenha aumento significativo nos gastos. Com essas ressalvas,
votou favorave[mente para a aprovação. EgrêD30rovadas as contas de 2018, com 2 votos favoráveis e].
voto contrário. Concluídas as deliberações, o PRESIDENTE encerrou a reunião às dez horas e cinquenta
minutos. Eu, ROSIANE WEKERLIN PACHECO, Secretária Executiva do Instituto de Gestão Estratégica de
Saúde do Distrito Federal (IGESDF), lavrei a presente ata, assinada por mím, pelo Presidente do Conselho
Fiscal e demais conselheiros.
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lutorizadeDocumento assinado eletronicamente por ROSIANE WEKERLI
0000218-1. Secretário(a) Executivo(a) do Conselho Fiscal, em 19/10/2020, às 10:00, conforme
art. 69 do Decreto n' 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito

Federal ne 180, quinta-feira, 17 de setéhbro de 2015.
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Documento assinado eletronícamente' por WILLIAMAR DIAS RIBEIRO - Mate.16615794,

Conselheiro(a) Fiscal, em 19/10/2020, às 10:07,;conforme art. 6e do Decreto n' 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n9 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 201S.

Documento assinado eletronicãmente por ROSÉ LOPES RIBEIRO i Mata. 0274064-8,
Conselheiro(a) Fiscal, em 19/10/2020, às 16:27, conforme art. 6ç do Decreto n' 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n9 180, quinta-feira, 17 de
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Documento assinado eletronicamente por WANDERLUCYA ARAUTO PEREIRA CARVALHO -

Matr.14434504, Conselheiro(a) Fiscal, em 19/10/2020,. às 18:40, conforme art. 6e do Decreto
n' 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal ne 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por MILENA MIGUEL SITA/A VILLAIN - Mata.1439501-0,
Conselheiro(a) Fiscal, em 19/10/2020, às 18:47, conforme art. 6e do,Decreto n' 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal ne 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
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