
ATA DE REUNIÃO DO CONCONTABIL 

 

Aos 08 (oito dias do mês de Novembro do ano de 2019 (dois mil e 

dezenove), às 09h (nove horas), conforme edital de convocação, 

reuniram-se no auditório da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE 

DO ITAJAÍ-(AMAVI), localizado na cidade de Rio do Sul, neste estado de 

Santa Catarina, os membros do conselho dos Contadores do Alto Vale do 

Itajaí (Concontábil), para deliberar a ordem do dia, conforme edital de 

convocação, os temas : 1  – Prestação de contas dos consórcios, 2- 

Interação do Siconfi dos Consórcios- Portaria do STN, 3- Procedimentos 

contábeis e patrimoniais - prazos, 4- Alteração do Orçamento do 

Legislativo e recálculo do duodécimo. E 5 – Assuntos Gerais. A Sra. 

Presidente Marizete Agostini Moratelli, iniciou os trabalhos,   

cumprimentando  a todos, em seguida passou a palavra ao Sr. Zulnei, que 

iniciou explicando como os municípios terão que tratar  a questão  das 

prestações de contas dos recursos transferidos para o consórcio, e 

orientou a todos , quanto a necessidade de que sejam contempladas as 

informações nos relatórios de gestão e execução fiscal, conforme portaria 

do TCE 274, continuando, informou que os saldos financeiros 

remanescentes em poder do consórcio, sejam devolvidos as origens, ainda 

com Zulnei, alertou, que é necessário que os consórcios, cumpram as 

determinações da STN, quanto a transparência , e as novas adequações, 

no que diz respeito aos  saldos  das Matrizes contábeis, portaria 274 e que 

para os Municípios, a prestação de contas, segundo o TCE/SC., até 

novembro de cada exercício, seja informado o valor do repasse, e que ao 

final do exercício, este valor seja ajustado, de acordo com o informado 

pelo Consórcio. Em seguida a Sra. Presidente, deu prosseguimento aos 

trabalhos, e passou a ao item “3” da ordem do dia, e esclareceu que, para 

o exercício de 2020, deverá estar evidenciado nos demonstrativos 

contábeis dos Municípios, as previsões para perdas da  divida ativa, em 

seguida o Sr. Valmir, alertou os presentes, para que todos façam o 

controle dos saldos da Divida Ativa, e que, caso haja divergência nos 

saldos, que façam o devido ajuste, que virá a ser cobrado pelo TCE, via E-

sfinge, continuando o Sr. Zulnei, comentou, da necessidade de se fazer um 

levantamento junto a Tributação, para que se possa fazer os devidos 

ajustes. 



 

Em seguida a Sra. Presidente, comentou sobre a necessidade de se ter um 

entendimento, quanto a forma de se apurar a previsão de perdas da 

Divida, pois não há  um consenso entre os municípios, seguindo o Sr. 

Matias, sugeriu que fosse feito, pelo índice apurado, utilizando-se a média 

dos últimos cinco anos, seguindo a Sra. Aline, sugeriu que é necessário 

que se faça uma solicitação, junto ao Departamento Jurídico , para que se 

manifeste sobre o processo de cobrança da Dívida, e das providências que 

estão sendo tomadas, para fins de cobrança, seguindo comentou também 

a necessidade de evidenciarmos  as previsões para 13º salário  e de férias, 

seguindo o Sr. Zulnei, alertou quanto a evidenciação dos bens móveis,, 

imóveis e de infraestrutura, inventário, e a necessidade de se ter o 

controle de suas movimentações, e verificar junto aos Gestores de cada 

unidade, para ver se está sendo feito este controle, seguindo passou a ler 

o cronograma, para implantação dos novos procedimentos, como para 

2021, Preparação e evidenciação da integralização dos tributos com a 

Receita do Município, para 2022, Valorização e mensuração para o 

estoque  e 2025, para Mensuração dos bens Imóveis. Dando continuidade, 

o Sr. Valmir, alertou quanto a necessidade de observar, os valores dos 

repasses para as Câmaras de Vereadores, e possíveis devolução de 

recursos ao executivo, para que não infringem os índices, e 

consequentemente, tenham problemas de ordem legal, seguido, as 

considerações finais, o Sr. Valmir, informou a todos que está sendo 

programado, para o inicio de dezembro, curso na AMAVI, sobre o tema, 

Matrizes dos saldos Contábeis,  e a Sra. Sirlene, alertou os membros deste 

conselho, que se atentem, quanto a necessidade de fazer o lançamento 

nos elementos corretos, quanto às despesas de serviços, que seja incluída 

no índice da folha. Por fim a Sra. Presidente, sugeriu, fazer encontro de 

encerramento das atividades do Grupo, em local e data  a ser definido. 

Nada mais havendo a tratar a Sra. Marizete, presidente do Concontabil, 

deu por encerrados os trabalhos, às doze horas e vinte minutos, e pediu a 

mim Matias Adami secretário, que lavrasse a presente Ata da reunião 

ordinária. Rio do Sul, oito de Novembro de dois mil e dezenove. 


