
 
 

ATA DA REUNIÃO 
 

 
Às 9 (nove) horas do dia 10 (dez) do mês de Outubro 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 falar sobre a elaboração de Instruções Normativas para o 
Controle Interno, fazer as apresentações dos grupos de estudos, referente as 
instruções normativas e outros assuntos em geral. Abertos os trabalhos pelo Sr. 
Vilmar, Coordenador do Concontrole, passando a palavra ao Sr. Valmir da AMAVI, 
que inicia apresentando o quadro comparativo das quantidades de atestados 
médicos de servidores dos munícipios, informações da comissão de estudos para 
composição de junta médica especializada que visa analisar os atestados médicos 
de servidores municipais, homologando-os ou não. Posteriormente, foi dado inicio 
as apresentações das instruções normativas, iniciando com a instrução normativa 
sobre tributação, em geral. Após, foi feita a apresentação da instrução normativa 
da Assistência Social, especificando sobre os critérios para os cadastros e auxílios 
às famílias de baixa renda. Por fim, foi realizada a apresentação da instrução 
normativa do setor de compras e licitação, especificando sobre o fiscal de 
contratos. Em seguida, foi revisto o que cada grupo precisa aprimorar sobre as 
instruções normativas. Posteriormente, o Sr. Valmir da AMAVI comentou sobre a 
necessidade de implementar a gestão de informações ao movimento econômico 
dos municípios. Após isso, foram definidos novos grupos para fazer novas 
instruções normativas, sendo: patrimônio, frotas, arquivo público, planejamento, 
gestão da transparência e informação. A Instrução Normativa sobre arquivo 
público ficou com a região de Trombudo Central, sobre o setor de frotas ficou com 
a região de Ituporanga, sobre planejamento ficou com a região de Presidente 
Getúlio, sobre o patrimônio: Taió, gestão de transparência e informação: Rio do 
Sul. Por fim, falou-se sobre fazer junto com a última reunião do ano um 
encerramento de confraternização do grupo, cuja decisão final acontece na 
próxima reunião. Nada mais havendo a ser tratado, o Coordenador Vilmar às 12 
(meio-dia) horas, deu por encerrada a reunião. 

 

Rio do Sul, 10 de Outubro de 2018. 
 


