
 

 

 
 

SÍNTESE DA REUNIÃO DO CONCONTÁBIL 

05/03/2018 – 9 às 12h – Auditório da AMAVI 

 

PAUTA ENCAMINHAMENTOS 

1. Eleição da Diretoria 
Conselho para a Gestão 
2018;  

Composição: 

Coordenador Geral: Wagner Bechtold  

Vice-coordenadora: Aline Tillmann 
Secretária Geral: Sirlene Klaumann. Steinbach 

Primeiro Secretário: Luis Carlos Boing 

Segundo Secretário: Ivo Schweitzer 

2. Escolha do 
representante do 
Colegiado de Contadores 
junto ao Colegiado da 
FECAM; 

Wagner Bechtold  

3. Transferências de 
Recursos do FNS 

Com relação a este tema o Coordenador Wagner, 
manifestou-se quanto a discussão que foi feita em evento 
na semana anterior em Florianópolis, porém as 
discussões foram mais na área da gestão das políticas de 
saúde, em relação ao SIOPS e Emendas Parlamentares 
individuais e de bancada, sua aplicação com relação aos 
Blocos da Saúde, pouco foi tratado.  

4. Saldos e índices de 
encerramento de 2017 

Aberto espaço para cada representante de município 
presente, de forma a relatar a situação em que o 
município fechou as contas de 2017, como índices de 
gastos com Educação, Saúde, Gastos com Pessoal, 
Endividamento, Restos a Pagar, Saldos de Convênios, 
Alerta quanto ao saldo do FUNDEB, reprogramação para 
aplicação, e outras peculiaridades de encerramento de 
exercício. 

5. Notas Técnicas da CNM 
e FECAM 

Com relação à Nota Técnica 06/2018 da FECAM, passou-
se a seguinte orientação: 
 
- Que os contadores em seus municípios conheçam a 
maneira que o município está procedendo nos serviços 
para licenciamento de que trata a Lei nº 13.425/2017, 
conhecida como “Lei Kiss”, medidas de prevenção e 
combate a incêndio e a desastres naturais em 



 

 

 
 

estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de 
público. Importante conhecer a forma de lançamento e 
cobrança das respectivas taxas. 
 
Com relação à Nota Técnica 07/2018 da FECAM, passou-
se a seguinte orientação: 
 
- Que os contadores tomem conhecimento das ações que 
o município desenvolve no sentido a proteção e 
atendimento à pessoa idosa nos municípios. 
- Conhecer as políticas em relação ao idoso que são 
desenvolvidas, como por exemplo: 
- Saúde; 
- Assistência Social; 
- Esporte e Lazer; 
- Cultura; 
- Educação; e 
- Transporte e Urbanismo. 

6. Assuntos Gerais A preocupação quanto à elaboração de instrumentos de 
planejamento para as áreas de Assistência Social e FIA. 
 
Alerta quanto a Decisão 916/2017 do TCE-SC que 
impede a contratação pela administração municipal com 
as rádios comunitárias. 
 
O Secretário Executivo da AMAVI se fez presente para 
comunicar a necessidade de orientação aos técnicos 
municipais que operam o sistema de solicitação de 
serviços de Agrimensura, Investigação Geotécnica e 
Geologia. 
 
O Secretário Executivo também solicitou apoio aos 
contadores para motivar o pessoal da Secretaria de 
Educação em cada município, para que utilizem o 
software de gestão pedagógica em suas unidades 
escolares. 

 
Obs. Faz parte integrante da presente síntese a lista de presença. 

 
Rio do Sul, 05 de março de 2018. 

 
COORDENADOR DO CONCONTÁBIL 

 
SECRETÁRIO DO CONCONTÁBIL 


