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ATA DA 85ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 02 de junho de 2010, às 10:00 horas, na sala de reuniões da Secretaria da Saúde.  3 

-------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Expediente: -x- 5 

-------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Ordem do dia 7 

1) Apreciação e parecer sobre as respostas aos Ofícios COMUS-038 e 039/2010, 8 

endereçados ao Instituto ACQUA e ao Instituto SOLLUS, respectivamente. 9 

Os membros, isolados ou dois a dois examinaram nos dias 20/05 das 14 às 16hs, 25/05 da 10 às 10 

12hs, 26/05 das 14 às 16hs, 31/05 das 14 às 15hr e 01/06 das 14 às 16hr, todas as explicações 11 

apresentadas por ambos os Institutos Parceiros e no dia 02/06/10 das 14 às 16hr, nas 12 

dependências da Secretaria de Saúde, os membros dessa Comissão, discutiram cada um dos 13 

quesitos formulados pelos Institutos Acqua e Instituto Sollus, em resposta aos questionamentos 14 

objeto dos ofícios COMUS-038/2010 e 039/2010, endereçados a ambos respectivamente e após 15 

ampla discussão passam a descrever suas considerações sobre cada um deles: 16 

A) OFICIO-COMUS-038/2010 – respondido em 11/05/2010 pelo Instituto ACQUA, 17 

referenciando os seguintes itens: 18 

Itens 1 a 10, 12 a 14, 16 a 33, 35, 38, 39, 41 a 46, 49, 51, 52, 55, 58 e 59 – explicações 19 

satisfatórias sendo consideradas aprovadas; 20 

Itens 11 e 15 – Suprimentos de Caixas, em valores registrados a crédito na C/C da parceria, tidos 21 

como despesas relacionadas com compras, sem que as Notas Fiscais correspondentes tenham 22 

sido apresentadas. Não há como entender que uma despesa, qualquer que seja a sua natureza 23 

(custeio ou imobilização) tenha relação com valor creditado em C/C. – Explicação inaceitável. 24 

Itens 34 – A explicação dada é aceitável, porém permanecem duas questões: a) os recibos não 25 

estão assinados; b) não foram apresentadas comprovações de que os serviços foram executados 26 

(registros quaisquer que demonstrem a realização das aulas ministradas) – Despesa sujeita a 27 

glosa. 28 

Itens 36 e 54 – Explicação aceita e aprovada, contudo pelos valores apresentados e pela natureza 29 

da necessidade que a contratação atende, recomenda-se que sejam considerados todos os 30 

aspectos da contratação para convencimento de que a locação de veículos é mais interessante e 31 

conveniente do que a compra dos veículos necessários. 32 

Item 37 – Explicação aceitável e aprovada, entretanto seria de todo conveniente que a 33 

formalização da solicitação feita pela Secretaria de Saúde, fosse apresentada a esta comissão 34 

para efeito de transparência. 35 

Item 40 – Explicação aceitável, porém não comprovada, uma vez que não consta registro, no dia 36 

18/02/2010 do crédito correspondente à devolução do desconto indevido. Ação rejeitada, até que 37 

se comprove o que foi esclarecido. 38 

Item 47 – NF 772 – Explicação aceita e aprovada.  39 
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Item 47- NF 0780, refere-se a despesa com aquisição de Cartões de Natal. Em que pesem os 40 

objetivos apresentados, tal despesa é imprópria e deve ser glosada. 41 

Itens 48, 50 e 60 – Explicação aceita e aprovada. Todavia é estranho que sejam pagas estadias 42 

de hotel para consultores que são remunerados para prestação de serviços. Tal ação caracteriza 43 

uma terceirização e poderia perfeitamente estar incluída no valor global da contratação. 44 

Item 53 – Explicação aceita e aprovada. Contudo, a bem da transparência, é imperioso que o 45 

recibo declare explicitamente a que se refere o pagamento, o que não foi feito. 46 

Item 56 – Explicação aceita e aprovada. Recomenda-se que, oportunamente, contratações de 47 

natureza análoga, sejam examinadas mais profundamente sobre o método de licitação aplicável, 48 

considerando-se que tais campanhas são repetitivas e merecem atenção quanto ao seu 49 

planejamento para obtenção dos melhores resultados. 50 

Item 57 – Explicação razoável, aceita e excepcionalmente aprovada. O adiantamento de 51 

despesas é assunto de legislação específica e utilizável em condições de excepcional interesse 52 

público, devendo ser utilizado com o rigor necessário. 53 

Solicitações complementares – Foram apresentados argumentos que respondem as cinco 54 

questões levantadas por esta Comissão. Vejamos as considerações: 55 

Item I – Agenda de Saúde Pactuada – O valor de cobertura (95,52%) informado é considerado 56 

satisfatório, mas não estão demonstradas as ações que o caracterizaram. Este assunto carece de 57 

ser avaliado pela Comissão de Acompanhamento do Termo de Parceria. 58 

Item II – Relatório de Gestão – Não foi apresentado 59 

Item III – Dados sobre o montante e a forma de aplicação de recursos. – Dos recursos repassados 60 

no período de set a dez/2009 (82,27% do previsto) só foram aplicados 66%, sem que se haja 61 

explicação para a não inversão da totalidade dos recursos disponibilizados. Dos recursos 62 

repassados, 65,56% são gastos com recursos humanos; 28,20% com serviços e consumos; 63 

0,15% com despesas bancárias e 6,09% com custos operacionais. Esta é a distribuição na 64 

utilização dos recursos, cujos números deverão ser objeto de análise da Comissão de 65 

Acompanhamento do Termo de Parceria, a quem cabe avaliar a performance do Instituto Acqua. 66 

IV – Auditorias realizadas no período de ago-2009 a jan-2010 – Apesar de informado que estão 67 

anexo, nada foi encontrado, comentado ou explicado sobre o tema. 68 

V – Relatório de Produção e Oferta de Serviços na Rede Assistencial – Debruçando-se sobre as 69 

explicações dadas verifica-se que o assunto extravasa a competência da Comissão de 70 

Acompanhamento da Movimentação Orçamentária do Fundo Municipal de Saúde, devendo 71 

aquelas ser objeto de verificação pela Comissão de Acompanhamento do Termo de Parceria. 72 

B) OFICIO-COMUS-039/2010 – respondido em 11/05/2010 pelo Instituto SOLLUS, 73 

referenciando os seguintes itens: 74 

Itens 5 a 9, 11, 15, 25, 26 e 30 – explicações satisfatórias sendo consideradas aprovadas; 75 

Itens 1 e 2 – Informações sobre a relação entre receitas de convênio e despesas com atendimento 76 

a conveniados. - Prejudicado, pois o Instituto não tem como responder a esta questão. 77 

Itens 3 e 4 -  Critérios de seleção de fornecedores para medicamentos e prestadores de serviços. 78 



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
C O M U S 

São Sebastião 

___________________________ 

Ata com finanças 85 02-06-10  Pág. 3 de 7. 

– Apresentado o Regulamento de Compras e Contratação instituído pelo Instituto Sollus, porém a 79 

pergunta sobre o critério para seleção de fornecedores, não foi devidamente explicada, pois não 80 

foi juntado ao ofício resposta o “Ato Convocatório” de que trata o cap. 2, item 2 do Regulamento. – 81 

Explicação incompleta. 82 

Item 10 – Equipamentos adquiridos – Nada absurdo ou relevante, exceto pela aquisição de uma 83 

Geladeira Usada, cuja documentação não foi apresentada, restando esclarecer se foi paga com 84 

recursos do Termo de Parceria. - Ação rejeitada, até que se comprove o que resta esclarecer. 85 

Item 12 – Pagamento realizados sem que sejam mencionados nos documentos de aquisição o nº 86 

da Autorização de Compra; ausência de aprovação prévia para a realização de compras, etc. – 87 

Este item foi explicado juntando-se ao ofício resposta amostras de processos de compra 88 

completos, os quais se apresentam como segue: 89 

12.a – NF 022762 (R$ 23.337,41) – Cirurgica S.José Ltda; emissão 05/08/09; recebimento do 90 

material em 07/08/09; menciona como referência Pedido 0000200223 (?). A Ordem de Compra nº 91 

1111/2009 foi emitida em 05/08/09 às 16:34hr e foi assinada pela Dir. Fin. em 11/08/09 e pela 92 

Superv. Compras s/data. Não constam propostas para comparação de preços. 93 

12.b – NF´s 555 (R$ 3.576,70) e 556 (R$ 1.436,50) – Telma Maria Nobre – ME, emissão 01/10/09, 94 

recebimento do material em 05/10/09; não menciona qualquer pedido. A Ordem de Compra nº 95 

1425/2009 foi emitida em 01/10/09 às 11:41hr e menciona a NF de compra e foi assinada pela Dir. 96 

Fin. e pela Superv. Compras em 06/10/09. Está no processo o Ped. Mat. de Set/09, sem data, 97 

sem assinatura e sem indicação do setor interessado. Não constam propostas para comparação 98 

de preços. 99 

12.c – NF 001133 (R$ 2.210,77) e NF 001134 (R$ 885,50) – Cirurgica & Ortop. Lit. Norte; emissão 100 

em 25/09/09; recebimento do material em 25/09/09; não menciona qualquer pedido. A Ordem de 101 

Compra nº 1394/2009 foi emitida em 30/09/09 às 18:15hr e foi assinada p/Dir. Fin. e Superv. 102 

Compras em 30/09/09. Está no processo o Ped. Mat. De Set/09, sem data, sem assinatura e sem 103 

indicação do setor interessado. Não constam propostas para comparação de preços. Este 104 

processo aparenta ser uma emergência (o que poderia ser realizado na modalidade de Compra 105 

Direta), mas não se enquadra rigorosamente, pois: i) não tem justificativa; ii) não se restringe 106 

apenas a itens e quantitativos que atendam exclusivamente a emergência enquanto a compra 107 

normal seja realizada; e iii) não tem autorização das autoridades definidas no Regulamento de 108 

Compras, art. 10º, inciso I, § 2º. 109 

12.d – NF 038488 (R$ 2.225,00) – Macromed; emissão em 01/09/09; recebimento do material em 110 

02/09/09; não menciona qualquer pedido. A Ordem de Compra nº 1229/2009 foi emitida em 111 

04/09/09 às 16:57hr e foi assinada pela Dir. Fin. em 10/09/09 e pelo Superv. Compra em 112 

09/09/09. A proposta (única existente) é datada de 01/09/09 (mesma da NF) e é formalizada em 113 

papel (não é um e-mail). 114 

12.e – NF 22908 (R$ 3.519,24) – Cirurgica S.José Ltda; emissão em 05/08/09; recebimento do 115 

material em 11/08/09; menciona Pedido 200550 (?). A Ordem de Compra nº 1117/2009 foi emitida 116 

em 05/08/09 às 21:17hr e foi assinada pela Dir. Fin. em 11/08/09. As propostas reprovadas são 117 



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
C O M U S 

São Sebastião 

___________________________ 

Ata com finanças 85 02-06-10  Pág. 4 de 7. 

datadas de 06/08/09. 118 

12.f – NF 0327577 (R$ 917,67) – Cirurgica Fernandes; emissão em 01/10/09; recebimento do 119 

material em 07/10/09; não menciona qualquer pedido. A Ordem de Compra nº 1464/2009 foi 120 

emitida em 07/10/09 às 16:21hr e foi assinada pela Dir.Fin. em 09/10/09 e p/Superv. Compras em 121 

08/10/09. 122 

12.g – NF 05364 – Processo inconsistente. 123 

Os processos (maior parte da amostra) demonstram indícios claros de que foram regularizados 124 

após a concretização do fornecimento dos materiais adquiridos e sua aprovação formalizada após 125 

a entrega dos mesmos o que caracteriza burla das normas contidas no Regulamento e não 126 

observam os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e 127 

eficiência. – Como se trata de amostra e pela amostra se deduz sobre o todo, as compras 128 

efetuadas pelo Instituto Sollus, em sua totalidade não podem ser consideradas aprovadas por 129 

esta comissão. 130 

Itens 13 e 24 – Não há exatidão na transcrição de saldo na conta bancos - Foram reapresentados 131 

os balancetes de agosto a outubro-2009 e constata-se efetivamente que, enquanto o saldo de 132 

agosto/09 da conta Bancos no Balancete de agosto/09 é de R$ 1.751.850,84, o saldo anterior no 133 

balancete de setembro/09 da conta Bancos é de R$ 1.751.627,60, confirmando que não há 134 

exatidão na transcrição do saldo anterior no resumo econômico. Explicação rejeitada. 135 

Item 14 - Não foram preenchidos os termos de encerramento dos processos de prestação de 136 

contas – Foi apresentada cópia do Termo de encerramento de agosto/09 devidamente 137 

preenchido. Fizemos nova verificação nos meses de agosto/09 a fevereiro/2010 e constatamos 138 

que o mês de setembro/2009 não tem o Termo de Encerramento (deve ter sido extraído e não foi 139 

reposto) e todos os demais meses estão com os Termos de Encerramento devidamente 140 

preenchidos e assinados. Está provado que houve correção intempestiva dos Termos de 141 

Encerramento o que não condiz com o esclarecimento prestado em resposta ao questionamento 142 

da Comissão. Explicação rejeitada até que seja regularizado o processo de Prestação de Contas 143 

de set/2009. 144 

Item 16 – Água destilada – valor muito alto! Quando custa o destilador? – Foram apresentados 145 

orçamentos para um destilador no valor de R$ 6.800,00, planilha contendo o consumo de ampolas 146 

de água destilada (Consumo médio mensal de 1.976,72 litros/mês) e um Laudo Técnico sobre 147 

condições de um laboratório de água destilada. Infelizmente a análise do Instituto Sollus foi só até 148 

a metade do problema. Se tivesse verificado que o custo de um litro de água bi-destilada é de R$ 149 

4,88 (vide NF 36701 de 10/12/09 – fl. 381 da PC dez/09), constataria que o custo mensal com 150 

água destilada é da ordem de R$ 9.646,39 o que resulta num custo anual de R$ 115.756,72, valor 151 

esse que viabiliza a instalação do laboratório. Por outro lado, conforme se verifica à pag. 30 da PC 152 

de dez/09, a água destilada é cobrada pelo seu consumo à razão de R$ 0,65/ampola de 10ml o 153 

que resulta num valor de R$ 65,00/litro e numa receita anual da ordem de R$ 1.150.000,00. A 154 

curto prazo, com a implantação do laboratório essa receita poderia ser acrescida de quase 10% o 155 

que está dentro dos objetivos da co-gestão que busca o aumento da receita. Explicação razoável 156 
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e aceita, porém justifica-se um estudo mais apurado e conveniente sobre o assunto. 157 

Itens 17 e 18 – Impressos gerais para o HCSS  e Platina– houve engano da comissão ao se referir 158 

aos itens questionados como de set/09, quando na verdade as fls. 269, 310 e 317 que causaram 159 

dúvidas são da PC de agosto/09. Questão PREJUDICADA. 160 

Itens 19 a 23 – Gastos com informática, marketing, acabamento gráfico e serviços diversos – Os 161 

documentos apresentados e as explicações dadas não são suficientes para aceitar-se como lícitas 162 

às despesas em questão. É preciso que sejam rigorosamente especificadas, para cada uma das 163 

referidas despesas: i) objeto da prestação do serviço; ii) justificativas embasadas na incapacidade 164 

de produzir por si mesmo os serviços contratados; iii) forma de contratação e procedimentos 165 

licitatórios utilizados. – Explicações rejeitadas. 166 

Item 27 – Nov/09 – pag. 37 – Atena Assessoria Empresarial Ltda. – Prestação de serviços 167 

contábeis responsável pela contabilidade do Instituto Sollus perante os órgãos públicos além de 168 

perícia atual e auditoria externa independente para atender legislação pertinente as OSCIP. A 169 

contratação de serviços contábeis é absolutamente aceitável e satisfaz o questionamento, porém 170 

a realização concomitante de auditoria externa independente para efeito de prestação de contas é 171 

algo inadmissível, salvo melhor juízo. Naquilo que couber a juízo maior, as despesas com 172 

auditoria externa são consideradas rejeitadas. 173 

Item 28a – Exacta Manut. E Conserv. Predial Ltda. – Serviço de gerenciamento e separação do 174 

lixo hospitalar. Explicação insuficiente para compreender a real necessidade de sua terceirização; 175 

Item 28b – Costh Gastronomia Turismo e Hotelaria – Serviço de atualização e checagem do 176 

estoque (cozinha) - Explicação insuficiente para compreender a real necessidade de sua 177 

terceirização; 178 

Item 28c – ICM Company Coml. Distr. E Import. Ltda. – Serviço de consultoria para implantação e 179 

administração de e_mails, configuração POP e STMP para o domínio do Instituto Sollus - 180 

Explicação insuficiente para compreender a real necessidade de sua terceirização; 181 

Item 28d – Earth – Elaboração do Plano de Ação para identificação de oportunidades de melhoria 182 

no PA de Boissucanga – Explicação aceita. 183 

Item 28e – ADM Batistela – Suporte Adm. Ltda. ME – Serviços de administração de Folha de 184 

Pagamento. – Explicação sem razoabilidade, uma vez que já tendo contratado os serviços 185 

contábeis, folha de pagamento é serviço inerente a este último objeto. Se não o foi deveria ser 186 

sido. Explicação e conta rejeitadas. 187 

Item 28f – Exacta Manutenção e Conservação Predial – Serviço de mapeamento das 188 

necessidades de manutenção predial do HCSS, etc. – Explicação aceita. 189 

Item 28g – Centrotec – Análise técnica dos dados de atendimento e reavaliação de desempenho, 190 

etc. – Explicação aceita. 191 

Item 28h – Lopes Advogados – Suporte jurídico a questões técnicas do termo aditivo e adequação 192 

estrutural de contratos com fornecedores e prestadores de serviços além de suporte aos 193 

processos administrativos/licitatórios. Explicação razoavelmente aceitável, tendo em vista que os 194 

procedimentos de compra e contratação não demonstram que esteja havendo a participação ativa 195 
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desse suporte jurídico, como seria de se esperar. Esta questão carece de avaliação com maior 196 

profundidade, devendo envolver a análise da Comissão de Acompanhamento do Termo de 197 

Parceria. 198 

Item 28i – ICM Company Coml. Distr. E Import. Ltda. – Locação de móveis para o escritório 199 

administrativo (filial) (mesas, cadeiras, computadores, telefone, etc.) – Não parece razoável a esta 200 

Comissão que o custeio pela instalação de uma filial esteja coberto pelo Termo de Parceria 201 

(Segundo a Cláusula Terceira, item ´g´, cabe ao parceiro público disponibilizar instalações 202 

necessárias a consecução do TP) pois a existência de uma filial do Instituto Sollus em nada tem a 203 

ver com o objeto da parceria. – despesa decorrente rejeitada. 204 

Item 28j – BEWJIM Coml. E Locadora de móveis e equipamentos – Locação de móveis para o 205 

escritório administrativo (filial) – Idêntica abordagem feita no item 28i – despesa decorrente 206 

rejeitada. 207 

Item 28k – Mel Eventos – Marketing Direto e Pesquisa – Pesquisas de opinião pública e 208 

mapeamento de pontos negativos do atendimento do HCSS e PS, etc. – Explicação aceita. 209 

Item 28m – ICM Company Coml. Distr. E Import. Ltda. – Diagnóstico, remoção e controle de vírus, 210 

spywares e seus derivativos. – Explicação aceita. 211 

Item 28n – LMVK Informática e Serviços Ltda. – Montagem e discussão do planejamento 212 

estratégico da TI do HCSS, etc. – Explicação aceita. 213 

Item 28o – Exacta Consultoria e Gestão de Negócios Ltda. – Planejamento de contas a pagar e a 214 

receber. Não nos parece razoável que problemas de déficit e investimentos precoces ou não 215 

devam ser suportados pelo Poder Público, daí não serem aceitas as explicações dadas. Despesas 216 

rejeitadas. 217 

Item 28p – Centrotec – Prestação de Serviços de RH – Estudo realizado de maneira a mapear as 218 

rotinas operacionais ligados à administração da folha de pagamentos, em face de temor da 219 

OSCIP sobre a eficiência dos processos existentes. Temor não devidamente explicitado e 220 

necessidade questionável sob o ponto de vista da baixa complexidade do tema. Explicação 221 

razoavelmente aceitável. Esta questão carece de avaliação com maior profundidade, devendo 222 

envolver a análise da Comissão de Acompanhamento do Termo de Parceria. 223 

Item 28q – Abilio dos Santos Arte e Impressão – Serviços de acabamento gráfico do layout de 224 

impressão para o envio a gráfica de produção para impressão posterior. Explicação que nada 225 

explica, pois não foram demonstrados os objetivos do que se pretendeu imprimir. Explicação e 226 

despesa decorrente rejeitadas. 227 

Item 29 – Enfim, todas as notas deste grupo, em todos os meses – A comissão, ao se referir à 228 

totalidade das despesas com contratação de consultoria, desejou obter as explicações a cada 229 

caso, o que não foi prestado. Esta omissão remete à rejeição sumária de todas as despesas não 230 

efetivamente esclarecidas e/ou devidamente demonstradas. 231 

CONCLUSÕES: 1)Tomando por base os esclarecimentos prestados, a Comissão entende que as 232 

contas do Instituto Acqua, para o período agosto/2009 a fevereiro/2010 estão aprovadas com as 233 

ressalvas especificamente feitas a cada caso, especialmente nos itens 11 a 15, 34, 40 e 47 (NF 234 
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0780).  235 

2) Em relação aos esclarecimentos feitos pelo Instituto Sollus, considerando o que foi constatado 236 

especialmente nos itens 1 a 4, 12, 13, 19 a 24, 27 e 28 a Comissão decide considerar rejeitadas 237 

as contas do Instituto Sollus no período de agosto/2009 a fevereiro/2010. Por oportuno e 238 

considerando que o encaminhamento das questões sob análise deva ser apreciado pelo Conselho 239 

Municipal de Saúde, a Comissão julga imprescindível fazer duas recomendações: 240 

Que a Comissão de Avaliação do Termo de Parceria com o Instituto Acqua realize uma acurada 241 

verificação das questões levantadas com Agenda de Saúde Pactuada, com o Relatório de 242 

Gestão, com a Aplicação dos Recursos Repassados, com as Auditorias realizadas no período sob 243 

análise e sobre o Relatório de Produção e Oferta de Produtos; e 244 

Que a rejeição das contas do Instituto Sollus seja considerada motivo suficiente para a realização, 245 

ouvido o Ministério Público, de uma auditoria externa independente compreendendo todo o 246 

período de vigência do Termo de Parceria celebrado, conforme estabelece o item XI da Quarta 247 

Diretriz do Capítulo “DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE SAÚDE”, 248 

contido no Guia de Orientação aos membros do Conselho Municipal de Saúde, publicado e 249 

distribuído pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.  250 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 16hr do dia 02/06/2010. 251 

Encerramento: Ata lavrada por                       Carlos Cipullo Aymar 252 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 253 

Comissão de Finanças Outros presentes 

Douglas Della Guardia .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

Carlos Cipullo Aymar .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

Adilson F de Morais .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

Ubirajara do Nascimento .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. 254 

X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. 255 

X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. 256 

X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. 257 

X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. 258 

X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. 259 

X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. 260 

X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. 261 

X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. 262 

X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. 263 

X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. 264 

X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. 265 

X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. 266 


