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PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015
Demonstrativos Contábeis
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI), por ser custeada com
recursos oriundos de contribuições municipais, adota as normas de
contabilidade pública para a elaboração dos demonstrativos contábeis.
As receitas e despesas são registradas mensalmente, em obediência aos
princípios da oportunidade, da economia e da competência. A realização das
despesas obedece aos critérios de: requisição, empenhamento, liquidação e
pagamento. As receitas são registradas pelo regime de caixa.
As despesas de custeio da instituição são apuradas através de documentos
fiscais e contábeis, conforme as exigências legais e fiscais.
O imobilizado está demonstrado pelo valor original de aquisição e/ou
construção. Por se tratar de procedimento facultativo, os bens do imobilizado
não foram corrigidos monetariamente. Também, não foram utilizados os
procedimentos contábeis de depreciações.
Da aplicação de Recursos
A instituição, conforme seu objetivo estatutário aplica fiel e integralmente os
recursos da seguinte forma:
Manutenção geral da entidade, ou seja, pessoal, encargos, aquisição de
material de consumo, equipamentos permanentes, serviços de terceiros,
pessoa física e jurídica;
Os investimentos em equipamentos e material permanente são executados
com recursos oriundos de receitas correntes.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015
A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de Novembro de
2015, apresenta saldo financeiro no montante de R$ 184.895,76 (Cento e
oitenta e quatro mil oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e seis
centavos).
Segue detalhadamente a Execução Orçamentária e Financeira relativas aos
meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro,
outubro e novembro de 2015.
1) DOS SALDOS BANCÁRIOS
Abaixo comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2014 e
30/11/2015:
Contas
Banco do Brasil – 40.991-x
Banco do Brasil – Aplicação
Banco do Brasil – 89.052-9
Total:

31/12/2014
R$ 78.651,51
R$
0,00
R$ 3.941,40
R$ 82.592,91

30/11/2015
R$ 86.577,44
R$ 95.641,12
R$ 2.677,20
R$ 184.895,76

2) DA ARRECADAÇÃO DA RECEITA
A receita efetivamente arrecadada no período foi contabilizada da seguinte
forma:
Receita
Valor
Contribuição Estatutária dos Municípios
R$
993.920,00
Aplicações Financeiras
R$
13.133,79
Outras Receitas
R$
1.320,00
Total:
R$
1.008.373,79
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3) DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS
O total das despesas empenhadas no período é demonstrado no quadro
abaixo:
Despesas
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal
Obrigações Patronais
Diárias
Material de Consumo
Passagens e despesas com locomoção
Serviços Terceiros Pessoa Física
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
Obrigações Tributárias e Contributivas
Equip. e Material Permanente
Obras e Instalações
TOTAL

Valor
550.663,65
178.607,66
0,00
39.933,58
1.809,19
14.486,78
105.826,39
6.870,53
11.231,04
0,00
909.428,82

4) DEMONSTRATIVO MENSAL DA DESPESA
A seguir serão demonstradas as despesas pagas por natureza de despesa e
categoria econômica.
Janeiro
Despesas Pagas
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal
Obrigações Patronais
Diárias
Material de Consumo
Passagens e despesas com locomoção
Serviços Terceiros Pessoa Física
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
Obrigações Tributárias e Contributivas
Equip. e Material Permanente
Obras e Instalações
TOTAL

Valor
42.689,56
0,00
0,00
3.250,81
0,00
535,35
5.209,55
0,00
0,00
0,00
51.685,27

* Material de consumo – aquisição de luminárias no valor total de R$ 1.800,00
(um mil e oitocentos reais); aquisição de cartuchos para impressoras no valor
de R$ 1.174,00 (um mil cento e setenta e quatro reais);
* Serviços Terceiros Pessoa Jurídica – serviços de assessoria contábil no valor
de R$ 2.144,00 (dois mil cento e quarenta e quatro reais);
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Fevereiro
Despesas Pagas
*Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal
Obrigações Patronais
Diárias
Material de Consumo
Passagens e despesas com locomoção
Serviços Terceiros Pessoa Física
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
Obrigações Tributárias e Contributivas
Equip. e Material Permanente
Obras e Instalações
TOTAL

Valor
44.019,63
31.928,89
0,00
2.251,77
0,00
495,33
7.690,72
948,00
0,00
0,00
87.344,34

* Material de consumo – aquisição de peças para reposição no veículo Uno
Placas MIP2736 no total de R$ 796,83 (setecentos e noventa e seis reais e
oitenta e três centavos);
* Serviços Terceiros Pessoa Jurídica – serviços de assessoria contábil no valor
de R$ 2.144,00 (dois mil cento e quarenta e quatro reais); Serviços de limpeza
interna da associação em substituição a colaboradora em férias no total de R$
850,00 (oitocentos e cinquenta reais); serviços de limpeza de vidros internos e
externos no total de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais); Serviços de
dedetização da sede da associação no total de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte
reais); Serviços de encadernação da prestação de contas anual para os
municípios no total de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais); Mão-de-obra
no conserto do veículo Uno placas MIP2736 no total de R$ 270,00 (duzentos e
setenta reais);

129

Março
Despesas Pagas
*Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal
Obrigações Patronais
Diárias
Material de Consumo
Passagens e despesas com locomoção
Serviços Terceiros Pessoa Física
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
Obrigações Tributárias e Contributivas
Equip. e Material Permanente
Obras e Instalações
TOTAL

Valor
42.337,10
13.907,24
0,00
6.765,81
0,00
2.276,80
20.958,71
427,37
0,00
0,00
87.073,03

* Material de consumo – aquisição de materiais para reforma interna das salas
da imprensa e movimento econômico no total de R$ 4.638,06 (quatro mil
seiscentos e trinta e oito reais e seis centavos);
* Serviços Terceiros Pessoa Jurídica – Mão-de-obra de diversos serviços para
reforma interna das salas da imprensa e movimento econômico no total de R$
10.830,00 (dez mil oitocentos e trinta reais); serviços de assessoria contábil no
valor de R$ 2.144,00 (dois mil cento e quarenta e quatro reais); Honorária da
palestrante do curso sobre e-social no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e
oitocentos reais); Pagamento de despesas com alimentação e hospedagem do
colaborador Leocir Gandolfi quando em viagem a Florianópolis para participar
do evento de capacitação de pessoas da escola fazendária.
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Abril
Despesas Pagas
*Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal
Obrigações Patronais
Diárias
Material de Consumo
Passagens e despesas com locomoção
Serviços Terceiros Pessoa Física
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
Obrigações Tributárias e Contributivas
Equip. e Material Permanente
Obras e Instalações
TOTAL

Valor
43.473,60
14.639,03
0,00
5.348,84
0,00
7,00
11.780,97
433,23
6.564,00
0,00
82.246,67

* Serviços Terceiros Pessoa Jurídica – Renovação do seguro total dos veículos
placas MEY 6214, MIP 2736, MFA 6274 no valor total de R$ 4.032,46 (quatro
mil e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos); serviços de assessoria
contábil no valor de R$ 2.144,00 (dois mil cento e quarenta e quatro reais);
Serviços de demolição da laje da sede da associação no valor de R$ 1.100,00
(um mil e cem reais);
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Maio
Despesas Pagas
*Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal
Obrigações Patronais
Diárias
Material de Consumo
Passagens e despesas com locomoção
Serviços Terceiros Pessoa Física
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
*Obrigações Tributárias e Contributivas
*Equip. e Material Permanente
Obras e Instalações
TOTAL

Valor
49.846,16
12.587,38
0,00
2.114,32
0,00
983,70
8.059,55
2.110,50
3.402,59
0,00
79.104,20

* Serviços Terceiros Pessoa Jurídica – Veiculação mídia TV Box dos meses de
março, abril e maio no valor total de R$ 1.170,00 (um mil cento e setenta reais);
Serviços de assessoria tributária – IDETRIM no valor de R$ 535,00 (quinhentos
e trinta e cinco reais); Serviços de assessoria contábil no valor de R$ 2.144,00
(dois mil cento e quarenta e quatro reais); Instalação de internet fibra optica no
valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)
* Obrigações Tributárias e Contributivas – Licenciamento Anual, seguro
obrigatório e IPVA dos veículos da associação placas MEY 6214, MIP 2736,
MFA 6274, MGE 2665 no total de R$ 1.626,60 (um mil seiscentos e vinte e seis
reais e sessenta centavos);
* Equipamentos e materiais permanentes – aquisição de um terrômetro no
valor de R$ 2.342,59 (dois mil trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e
nove centavos); Aquisição de equipamentos para instalação da central de
internet no valor de R$ 1.060,00 (um mil e sessenta reais);
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Junho
Despesas Pagas
*Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal
Obrigações Patronais
Diárias
Material de Consumo
*Passagens e despesas com locomoção
Serviços Terceiros Pessoa Física
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
Obrigações Tributárias e Contributivas
*Equip. e Material Permanente
Obras e Instalações
TOTAL

Valor
72.561,93
22.213,56
0,00
3.048,78
1.163,19
2.188,00
7.710,53
496,80
779,45
0,00
110.162,24

*Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal – Pagamento da primeira parcela
13º salário no valor de R$ 23.881,33 (vinte e três mil oitocentos e oitenta e um
reais e trinta e três centavos);
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica – Veiculação mídia TV Box no valor total
de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais); Serviços de assessoria contábil no
valor de R$ 2.278,00 (dois mil duzentos e setenta e oito reais); Assinatura do
jornal Lê Notícias no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais); Confecção de
cartões de visita para a associação, secretaria executiva, imprensa e
movimento econômico no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais); Serviços de
assessoria tributária – IDETRIM no valor de R$ 535,00 (quinhentos e trinta e
cinco reais);
* Passagens e despesas com locomoção – Aquisição de passagens aéreas
para o trecho Chapeco/Rio de Janeiro para viagem do colaborador Ricardo
Conte, e trecho Florianópolis/Chapeco para o palestrante Reinaldo Ferreira
Gomes;
* Equipamentos e materiais permanentes - Aquisição de equipamentos para
instalação da central de internet no valor de R$ 750,80 (setecentos e cinquenta
reais e oitenta centavos);
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Julho
Despesas Pagas
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal
Obrigações Patronais
Diárias
*Material de Consumo
Passagens e despesas com locomoção
Serviços Terceiros Pessoa Física
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
Obrigações Tributárias e Contributivas
*Equip. e Material Permanente
Obras e Instalações
TOTAL

Valor
49.270,60
16.597,83
0,00
4.113,93
0,00
104,35
8.612,74
492,70
115,00
0,00
79.307,15

*Material de consumo – Pagamento de despesas com coffee break para os
eventos: Assembleia dos Prefeitos, 4ª Conferência Regional dos Direitos da
Pessoa com Deficiência e 3º Forum Regional dos Direitos da Pessoa com
Deficiência.
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica – Veiculação mídia TV Box no valor total
de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais); Serviços de assessoria contábil no
valor de R$ 2.278,00 (dois mil duzentos e setenta e oito reais); Serviços de
assessoria tributária – IDETRIM no valor de R$ 535,00 (quinhentos e trinta e
cinco reais); Renovação seguro veículo Pollo placas MGE 2665 no valor de R$
1.740,64 (um mil setecentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos).
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Agosto
Despesas Pagas
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal
Obrigações Patronais
Diárias
*Material de Consumo
*Passagens e despesas com locomoção
Serviços Terceiros Pessoa Física
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
Obrigações Tributárias e Contributivas
*Equip. e Material Permanente
Obras e Instalações
TOTAL

Valor
48.930,60
16.482,94
0,00
4.129,45
292,01
695,52
6.819,56
487,80
0,00
0,00
77.837,88

*Material de consumo – Pagamento de despesas com coffee break para a
Assembleia dos Prefeitos no valor de R$ 131,84 (cento e trinta e um reais e
oitenta e quatro centavos); Aquisição de estacas de pinus para o setor de
topografia no valor de R$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais); Aquisição de
materiais de segurança e proteção do trabalho no valor de R$ 260,50
(duzentos e sessenta reais e cinquenta centavos).
*Passagens e despesas com locomoção – Aquisição de passagens aéreas
para o palestrante Jonas Brolese para ministrar o curso sobre a Implementação
do PCASP nos dias 14 E 15/09/2015;
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica – Veiculação mídia TV Box no valor total
de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais); Serviços de assessoria contábil no
valor de R$ 2.278,00 (dois mil duzentos e setenta e oito reais); Serviços de
assessoria tributária – IDETRIM no valor de R$ 535,00 (quinhentos e trinta e
cinco reais);
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Setembro
Despesas Pagas
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal
Obrigações Patronais
Diárias
*Material de Consumo
Passagens e despesas com locomoção
Serviços Terceiros Pessoa Física
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
Obrigações Tributárias e Contributivas
*Equip. e Material Permanente
Obras e Instalações
TOTAL

Valor
56.090,60
0,00
0,00
2.173,76
0,00
695,52
7.156,74
0,00
0,00
0,00
66.650,37

*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica – Veiculação mídia TV Box no valor total
de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais); Serviços de assessoria contábil no
valor de R$ 2.278,00 (dois mil duzentos e setenta e oito reais); Serviços de
assessoria tributária – IDETRIM no valor de R$ 535,00 (quinhentos e trinta e
cinco reais);
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Outubro
Despesas Pagas
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal
*Obrigações Patronais
Diárias
*Material de Consumo
*Passagens e despesas com locomoção
Serviços Terceiros Pessoa Física
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
Obrigações Tributárias e Contributivas
*Equip. e Material Permanente
Obras e Instalações
TOTAL

Valor
45.350,60
33.369,11
0,00
2.236,06
353,99
2.260,53
6.989,22
942,80
0,00
0,00
91.502,31

*Obrigações patronais – O recolhimento das obrigações patronais do mês de
setembro de 2015 foi efetuado no mês de outubro no valor de R$ 16.482,94
(dezesseis mil quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos)
* Passagens e despesas com locomoção – Aquisição de passagem aérea
trecho Florianópolis/Chapecó, ida e volta para a palestrante Manuella de Souza
Machado ministrar o curso sobre a formação de agentes do programa nacional
de alimentação escolar nos dias 12 E 13/11/2015;
*Serviços Terceiros Pessoa Física – Adiantamento de recursos ao funcionário
Leocir Gandolfi quando em viagem a Florianópolis para participar das sessões
de julgamento de recursos do valor adicionado no período de 19/10 a
27/10/2015 no valor de R$ 1.341,85 (um mil trezentos e quarenta e um reais e
oitenta e cinco centavos);
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica – Veiculação mídia TV Box no valor total
de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais); Serviços de assessoria contábil no
valor de R$ 2.278,00 (dois mil duzentos e setenta e oito reais); Serviços de
assessoria tributária – IDETRIM no valor de R$ 535,00 (quinhentos e trinta e
cinco reais); Publicação especial de aniversário de 7 anos do Jornal do Oeste
no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais);
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Novembro
Despesas Pagas
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal
Obrigações Patronais
Diárias
Material de Consumo
Passagens e despesas com locomoção
Serviços Terceiros Pessoa Física
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
Obrigações Tributárias e Contributivas
*Equip. e Material Permanente
Obras e Instalações
TOTAL

Valor
55.693,27
16.871,68
0,00
3.089,85
0,00
3.110,83
7.974,82
531,33
0,00
0,00
87.271,78

*Serviços Terceiros Pessoa Física – Adiantamento de recursos ao funcionário
Charles Barbieri quando em viagem a Joinville para participar do Curso sobre
Para-raio atualização da norma, nos dias 11/11 a 13/11/2015 no valor de R$
1.200,00 (um mil e duzentos reais);
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica – Veiculação mídia TV Box no valor total
de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais); Serviços de assessoria contábil no
valor de R$ 2.278,00 (dois mil duzentos e setenta e oito reais); Serviços de
assessoria tributária – IDETRIM no valor de R$ 535,00 (quinhentos e trinta e
cinco reais); Pagamento de inscrição no curso de para raio para o funcionário
Charles Barbieri no valor de R$ 1.450,00 (um mil quatrocentos e cinquenta
reais);
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5) CONTEXTO GERAL
Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas observa-se um
superávit financeiro na ordem de R$ 184.895,76 (cento e oitenta e quatro mil
oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos).
(+) Saldo inicial 2015
(+) Receita Arrecadada

R$ 82.592,91
R$ 1.008.373,79

(+) Receita extra-orçamentária

R$ 80.421,98

(-) Despesas Pagas

R$ 900.185,24

(-) Despesa Extra-orçamentária

R$ 81.100,68

(-) Restos Pagos

R$ 5.207,00

(=) Total

R$ 184.895,76

Xanxerê, 7 de dezembro de 2015.

Ingrid A. Piovesan
Secretária Executiva

Andreza Gallas
Assessora Contábil
CRC/SC 67.222
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