
 

 

 
 

SÍNTESE DA REUNIÃO DO CONCONTROLE 

22/02/2018 – 9 às 12h – Auditório da AMAVI 

 

PAUTA ENCAMINHAMENTOS 

1. Avaliação do fechamento do 
exercício de 2017 

Foi 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, Sando do FUNDEB, 
e outras peculiaridades de encerramento de exercício. 

2. Plano de Trabalho e 
Calendário do Colegiado para 
2018; 

 

Considerando a necessidade de ordenar as ações de 
controle nos municípios, e também a solicitação do MPSC, 
no sentido de Planejar, Executar e emitir Relatórios das 
atividades do Sistema de Controle Interno nos Municípios, o 
grupo concluiu por realizar uma oficina técnica, que oriente 
os técnicos municipais no uso do Sistema de Controle 
Interno informatizado construído pelos técnicos da Amavi, 
que é disponibilizado aos municípios, sem custos 
adicionais. 
O objetivo é atender um número maior de municípios no uso 
desta ferramenta de apoio ao Sistema de Controle Interno 
nos municípios.  
Este evento ficou agendado para o dia 07 de março de 
2018, com início às 8h e duração prevista para todo este 
dia. 

3. Termos de Ajustamento de 
Conduta (TAC) com o MPSC; 

 

O Controlador do Município de Presidente Getúlio repassou 
aos colegas um relato do diálogo que o município teve com 
o representante do MPSC na Comarca de Presidente 
Getúlio, concluiu-se então que deveríamos deflagrar as 
ações já previstas no tópico (4), importante que esta 
conduta nos traga uma forma cordial de relacionamento 
entre o MPSC e o setor de Controle Interno nos municípios. 

4.  Notas Técnicas da FECAM e 
CNM 

Com relação à Nota Técnica 06/2018 da FECAM, passou-se 
a seguinte orientação: 
 
- Que os controladores em seus municípios fizessem uma 
verificação para conhecer de que forma o município está 
procedendo nos serviços para licenciamento que trata a Lei 
nº 13.425/2017, conhecida como “Lei Kiss”. Que trata das 
medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres 
naturais em estabelecimentos, edificações e áreas de 
reunião de público. 
 



 

 

 
 

Com relação à Nota Técnica 07/2018 da FECAM, passou-se 
a seguinte orientação: 
 
- Que os controladores tomem conhecimento das ações que 
o município desenvolve no sentido à proteção e 
atendimento à pessoa idosa nos municípios. Conhecer as 
políticas em relação ao idoso são desenvolvidas, como por 
exemplo: 
- Saúde; 
- Assistência Social; 
- Esporte e Lazer; 
- Cultura; 
- Educação; e 
- Transporte e Urbanismo. 

5. Eleição da Diretoria Conselho 
para a Gestão 2018;  

 

Coordenador: Vilmar Winter 
Vice-coordenador: Moacir Sebastião Pivatto 
Secretária: Jaqueline Lunelli 
Primeiro Secretário: Valdenir Helmann 
Segundo Secretário: Joares Jochem 

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

Vilmar Winter 

7. Assuntos Gerais Diante das circunstâncias que envolvem as ações de 
controle, estão surgindo novas necessidades para o dia a 
dia na estrutura de controle interno nos municípios, não 
fosse a atuação do MPSC no sentido de organizar de forma 
objetiva a estrutura em cada município, constata-se também 
a necessidade de rever as leis que direcionam as atividades 
rotineiras dos controles. A legislação existente nos 
municípios já está obsoleta, necessitando ser atualizada, 
neste sentido os controladores, por unanimidade, decidiram 
por formar um grupo técnico para promover estudos e 
elaborar minuta normativa para adequar as normas nos 
municípios da região da Amavi. 

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

 
Rio do Sul, 22 de fevereiro de 2018. 

 
Vilmar Winter 

COORDENADOR DO CONCONTROLE  
 

Jaqueline Lunelli 
SECRETÁRIA DO CONCONTROLE  


