
Ata da reunião dos Controladores Internos da Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, realizada aos quatro (3) 

dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e dez (2010), no Auditório da Secretaria Municipal de Educação de Rio 

do Sul, na Rua Prefeito Venceslau Borini, 2950, Canta Galo,  com inicio às 08:30 horas com a seguinte ordem do dia:1)  

Apresentação do trabalho do grupo de Controladores referente os temas definidos na última reunião;2) Apresentação de 

modelos de formulários padrões para o CI; 3) Considerações sobre a reunião do colegiado de CI, da FECAM; 4) Assuntos  

Gerais. Estavam presentes a reunião,  além dos controladores que assinaram a lista de presença o Senhor Valmir Batista 

Batista, Assessor da AMAVI. André Rinaldi, Vice Presidente  do CONCONTROLE fez a abertura da reunião, dando boas 

vindas  a  todos  os  presentes  passando a  palavra  para  o  Senhor  Valmir  Batista,  Assessor  Contábil   da  AMAVI,  que  

agradeceu a presença de todos e deixou o espaço livre para que o grupo de controladores iniciasse sua apresentação, cujo  

tema foi Diárias e Adiantamentos. O grupo que apresentou os trabalhos foi composto pelos controladores:  Amábile,  

Mileide e Valdenir Hellmann.  Entregaram para o grupo uma apostila que continha modelo de projeto de lei que fixa 

valores de diárias e dá outras providências, bem como manual de procedimentos para solicitação de diárias contendo os  

seguintes  tópicos:  1)  Apresentação:  Com  o  objetivo  de  esclarecer  dúvidas  no  manual  estão  reunidas  informações  

necessárias à solicitação, concessão e comprovação de diárias. 2) O que é diária; 3) A quem as diárias são devidas; 4)  

Quando as diárias são devidas; 5) Quando o servidor não faz  jus às diárias; 6) Qual o tempo mínimo para a realização da  

solicitação de diárias;  7)  Quais  os  procedimentos  que devem ser  efetuados para  a   solicitação de diárias;  8)  Como 

acontece o encaminhamento e solicitação de diárias; 9) Quais os acontecimentos que devem ser justificados; 10) Quais os  

casos em que o servidor não recebe o valor integral da diária; 11) Em que situações o  servidor restitui diárias; 12) Quais  

são os valores das diárias e como são pagas; 13) Se pode ocorrer desconto nos valores das diárias;14) Relatório que o  

servidor precisa apresentar para receber diária; 15) Legislação quanto a utilização de veiculo próprio, 16) Manutenção das  

renovações dos  documentos do veiculo próprio;  17) Modelo de requerimento de diárias; 18) Relatório de  vigem. Após  

apresentação de todos os temas acima citados foi sugerido ao senhor Valmir que fosse feita a apresentação do projeto de 

lei  que  regulamenta  as  diárias  na  Assembléia  dos  prefeitos.  Valmir  solicitou   que  fosse  encaminhado  modelos  de 

Instruções Normativas e formulários. O Assessor da  AMAVI  fez algumas considerações sobre a reunião do colegiado da 

Fecam, realizada em Lages, foi falado sobre EPI, pediu  que os controladores em cada município verificasse se há entrega  

formal dos equipamentos, se há controle de uso, verificar prazos de validades dos equipamentos.  Falou sobre a Lei  

12.232,  que  dispõe  sobre  as  normas  gerais  para  licitação  e  contratação  pela  administração  pública  de  serviços  de  

publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda. Comentou sobre a retenção do PASEP, que deveria ser  

feito pelo valor bruto, pediu que os controladores verificassem em seus municípios qual o percentual retido. Comentou 

sobre  a  Lei  9.452,  que  determina  que  as  Câmaras  Municipais,  Sindicatos  a  Associações  sejam  obrigatoriamente  

notificadas da liberação de recursos federais para os respectivos Municípios. Falou também sobre Planos de saúde sem  

custeio  pelo poder  público,  honorários  de  sucumbência.  Pediu que verificassem nos  municípios  sobre  a  receita  das 

câmaras  de  vereadores,  caso  exista  alguma aplicação  precisa  ser  devolvido  ao  município,  pois  a  câmara  não  pode  



arrecadar  receitas  para  si.  Foi  falado  sobre  o  controle  de  patrimônio,  verificar  se  está  sendo  feito  os  devidos  

levantamentos, o valor contábil precisa estar batendo com o valor patrimonial. Valmir colocou que está realizando visitas  

aos  municípios,  que vai  ver da possibilidade de acompanhamento de alguém do jurídico e  gostaria  de saber  qual  a  

maneira que as visitas devam ser procedidas.  Quer saber se devam levar algum tema ou discutir  problemas locais.  

Agendar e definir tópicos e repassar para que a equipe da AMAVI possa se organizar e agendar as datas. No dia 22 (vinte  

e dois de setembro (9),  haverá palestra com o SINDICONT no Encontro dos Rios em Rio do Sul, das 14 às 16 horas. 

Solicitou que estivem presente tesoureiros, secretário de finanças, contadores, controladores, contadores da câmara de 

vereadores. A próxima reunião ficou marcada para o dia 15 de outubro de 2010. Nada mais havendo para tratar, eu Ester  

Sebold, secretária geral, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada segue assinada por mim pelo presidente, vice-

presidente e Assessor da AMAVI. Os outros participantes da reunião assinam em lista própria de presença.    


