
 
 

ATA DA REUNIÃO 
 

 
Ás 08:00 (oito) horas do dia 13 (treze) do mês de Setembro do ano de 2018 (dois 
mil e dezoito) reuniram-se na Amavi – Associação dos Municípios do Alto Vale do 
Itajaí, estabelecida na cidade de Rio do Sul, os controladores internos do Alto Vale 
do Itajaí, com o objetivo de avaliar os pontos relevantes do Congresso Estadual de 
Secretários, Contadores e Controladores municipais, para apresentar e discutir as 
instruções normativas, avaliar o andamento dos ajustes na lei do controle interno, 
verificar o acompanhamento das audiências da LDO e LOA, além de discutir sobre 
concessão de diárias, entre outros assuntos. O Sr. Vilmar - Presidente dos 
Controladores Internos do Alto Vale do Itajaí, inicialmente fala sobre a pauta da 
reunião. Após, o Moacir – Controlador Interno de Salete, fala sobre o Congresso 
Estadual. O Sr. Valmir da AMAVI comentou em utilizar a expressão verificação, ao 
invés de auditoria. Além disso, o Sr. Valmir solicita para que os Controladores 
Municipais abordem suas ideias sobre assuntos que possam ser discutidos em 
outros Congressos Estaduais. Depois disso, o Sr. André – Controlador Interno de 
Vitor Meireles apresentou a Instrução Normativa do setor de Saúde elaborada 
pelos Controladores da área 5. Também foi discutido sobre o uso do CNPJ do 
Fundo Municipal nas notas fiscais, onde o assunto será mais discutido na reunião 
com os Contadores Municipais. Após isso, a Srta. Jaqueline – Controladora Interna 
de Agrolândia apresentou a Instrução Normativa do setor de Recursos Humanos, 
elaborada pelos Controladores da área 3. As outras áreas ficaram de apresentar as 
Instruções Normativas na próxima reunião. Registra-se que ficou pendente a 
verificação a ser realizada quanto às Agentes Comunitárias de Saúde. Além disso, 
outro tema abordado se refere à lei do controle interno, o Sr. Valmir da AMAVI 
também fala sobre o acompanhamento nas audiências da LDO e LOA. Em seguida, 
o Sr. Valmir falou sobre as diárias, a utilização do cartão magnético para 
movimentação de contas, falou sobre adiantamento e ressarcimento. Como último 
assunto, foi comentado sobre a lei do controle interno, onde o Sr. Vilmar falou 
sobre a reunião com o Ministério Público referente à Lei. Ficou marcada a próxima 
reunião para o dia 10 (dez) de Outubro de 2018. Nada mais havendo a ser 
tratado, o Senhor Vilmar Coordenador do Colegiado de Controladores Internos da 
AMAVI ás 12:00 (meio-dia) horas, deu por encerrada a reunião. 

 
 

Rio do Sul, 13 de Setembro de 2018. 
 


