ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE CONTADORES 2010

Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e dez, às nove horas, reuniram-se na Casa da
Cidadania, no município de Witmarsum, os membros do Concontábil para Reunião Ordinária.
Deu início a presente reunião o Coordenador do Concontábil, Darci Weber, apresentando o
Prefeito de Witmarsum, Fridolino Nitz, o Vice Prefeito, Aroldo de Frein, e o Servidor do
Município de Witmarsum, Lúcio Hillesheim, os quais deram boas vindas a todos, estando
presente também para coordenar os trabalhos, Valmir Batista, Assessor Contábil da AMAVI.
Após, Darci Weber comentou que seria apresentado o assunto Ordem Cronológica, elaborado
pelo grupo de estudo composto pelo Contador Nilson Werter e Lúcio Hillesheim. Valmir
salientou ser de extrema importância tal assunto. Nilson iniciou a apresentação relatando sobre a
legislação que trata sobre ordem cronológica. Citou os artigos 4° e 92° da Lei 8.666/1993 e
artigo 10 da Lei Complementar 101/2000. Citou também o artigo 100 da Constituição Federal,
onde diz que o pagamento deve ser feito exclusivamente em ordem cronológica. Foi comentado
também que no parágrafo do artigo 100 da CF menciona a obrigatoriedade de constar no
orçamento da entidade as verbas necessárias ao pagamento de precatórios. Ainda sobre ordem
cronológica foi citado o artigo 62 da Lei 4.320/1964, onde diz que o pagamento da despesa só
será efetuado quando ordenada após sua regular liquidação. Falou que alguns prefeitos podem
desconhecer sobre a obrigatoriedade da ordem cronológica. Valmir comentou sobre um
município em que ultrapassou 54% da despesa de pessoal e que o prefeito disse não ter sido
alertado. Foi comentado que neste caso faltou o controlador informar com destaque as situações
críticas do relatório de controle interno. Foi salientado que os contadores devem informar os
prefeitos pois estes não possuem conhecimento técnico. Nilson comentou que a ordem de
empenho deve ser a sequência a ser seguida. Valmir comentou que a data de liquidação deve ser
observada. Tendo data de vencimento valerá os empenhos a serem pagos à vista. Quando há
licitação já consta nesta o recurso, dotação e vencimentos. O material apresentado será
disponibilizado por e-mail. Logo após Valmir comentou sobre a reunião de colegiado da
FECAM. Foi comentado sobre a aplicação da receita da Entidade Câmara de Vereadores. Nilson
comentou que o Imposto de Renda da Câmara deve ser recolhido na tributação da Entidade
Prefeitura. Valmir solicitou a FECAM fazer estudo sobre adiantamento para ser apresentado na
próxima reunião. Falou sobre a utilização de cartão de débito para adiantamentos em nome de
servidor, quando não eventual, que será apresentado por bancos aos municípios futuramente.
Outro assunto discutido pelo colegiado da FECAM foi sobre diárias. Foi sugerido pelos membros
do Concontábil que diárias de servidores da saúde deveria ser diferenciado dos demais. Valmir
comentou que a comunicação aos partidos políticos e sindicatos será cobrado futuramente pela
CGU. Esse procedimento de comunicação deve ser feito em até quarenta e oito horas após o
recebimento de recursos provenientes de transferências federais. Nilson sugeriu cadastrar as
entidades e enviar por e-mail mala direta. Valmir sugeriu verificar no Fórum quais os partidos
políticos existentes nos municípios. Após foi falado sobre a Lei 12.232/2010, onde trata sobre
licitação para empresas publicitárias. Valmir orientou para se informarem sobre esse assunto com
as prefeituras de Rio do Sul ou Brusque pois estas já fazem tal procedimento. Lembrou que essa
exigência não se enquadra para publicação de atos oficiais. Foi comentado após sobre retenção de
PASEP sobre FPM. A FECAM está estudando o caso, juntamente com o STN, e brevemente dará

seu posicionamento. Valmir comentou sobre o V SECONTAVI, Seminário de Contabilidade do
Alto Vale do Itajaí, a se realizar nos dias 21 e 22 de setembro, no Parque Universitário Norberto
Frahm – PUNF, sendo que dia 22, das quatorze horas ás dezesseis, será específico para a área
pública, não havendo a obrigação de se inscreverem caso participem apenas nesse horário. Valmir
comentou sobre o CIS AMAVI e valores para o orçamento. O Contador Jairo solicitou a presença
de Zulnei na próxima reunião para informar sobre processo licitatório do CIS AMAVI. Outro
assunto debatido foi sobre aplicação dos rendimentos dos recursos do SUS, questionando-se a
possibilidade de inserir tal recurso diretamente na Entidade Fundo de Saúde. Darci orientou que
poderá ser feito tal procedimento. Foi comentado sobre a utilização do superávit que deve ter
dotação própria, utilizando o iduso 3, que refere-se a recursos de exercícios anteriores. Valmir
comentou que o Diagnóstico Comparativo, onde será inserido informações sobre arrecadações e
gastos municipais, está sendo refeito para ser enviado futuramente às prefeituras. Comentou que
projeto de lei referente à alterações no PPA deve ser enviado à Câmara antes dos projetos de lei
da LDO e LOA. Após Valmir pediu sugestões de assuntos para próxima reunião. A cidade de
Agrolândia foi escolhida como local, provavelmente ocorrendo a reunião dia vinte e dois de
outubro. Foi sugerido como assuntos para grupo de estudo Resultado Nominal e Primário, os
quais serão apresentados por João Schmitz, Evaldo Rocha e Aline. Após foi prestado contas das
mensalidades, totalizando até o dia nove de setembro o valor de R$ 2.618,22 (dois mil, seiscentos
e dezoito reais e vinte e dois centavos). Nada mais havendo a tratar, eu, Adriana R. S. A. de
Oliveira, lavrei a presente ata, assinada por mim e por todos os presentes.

