
 

 

 
ATA Nº 11/2018 - REUNIÃO - DIREÇÃO 

 
Local: 

Sala de Reuniões da 
Sede 

Data: 
11/05/2018 

Início:  
08h45min 

Término:  
10h 

PARTICIPANTES: 
Ricardo Kozoroski Veiga (Direção Geral); Marco Antonio Imhof (Direção de 
Departamento de Administração e Planejamento); Cíntia Mara Gilz Geiser 
(Coordenação Geral de Administração e Finanças); Antônio Luiz Tramontin 
(Coordenação Geral de Produção); Valderi Pereira Valente (Coordenação Geral 
de Infraestrutura e Serviços); Daniel Fachini (Gabinete). 

PAUTA PREVISTA PARA REUNIÃO: 
- Recursos Financeiros (saldos de empenhos) e previsão orçamentária; 
- Assuntos Gerais. 

DESENVOLVIMENTO: 
- Recursos Financeiros (saldos de empenhos) e previsão orçamentária: o DAP e 
a CGAF iniciaram a explanação sobre o tema informando que até então 
recebemos apenas 60% do crédito orçamentário de custeio de 2018, restando 
garantido o empenho das despesas fixas até o mês de agosto. Quanto aos 
recursos para investimentos para 2018 (R$ 45.000,00), somente foi autorizado 
40% do crédito orçamentário, após o atendimento de equipamentos prioritários 
nos remete a um montante de aproximadamente R$ 9.000,00, disponível no 
momento. Em relação aos custeios, têm-se os seguintes saldos de empenho das 
principais despesas: diárias – R$ 22.000,00, passagens aéreas – R$ 5.000,00, 
créditos para capacitação – R$ 1.000,00, TI (empresa R2) – R$ 30.000,00, Rede 
Elétrica (Nema/Quark) – R$ 5.000,00, CELESC – R$ 178.000,00, máquinas (M2) – 
R$ 10.600,00, combustível – R$ 82.000,00, máquinas pesadas (Maquiplan) – R$ 
10.000,00, serralheria e ar-condicionado – R$ 23.000,00, eletricidade básica e 
manutenção (Jeferson) – R$ 10.000,00, telefonia manutenção – R$ 10.000,00, 
manutenção de veículos (E-box) – R$ 3.000,00, reprografia (aluguel de 
máquinas e cópias) – R$ 37.000,00, manutenção de ônibus (Trevo) – R$ 
2.000,00, Vigilância Desarmada - R$ 360.000,00, Terceirizações - R$ 
700.000,00.  Com relação aos alimentos, no início do ano foram planejadas 
quase todas as compras, restando poucos necessidades de empenho no ano, 
salientou ainda que há ainda os Crédito orçamentários do PNAE que estão em 
processo licitatório. No momento há uma necessidade de compra de insumos 
para a fazenda, o que deverá ser executado tão logo sejam repassados os 
créditos orçamentários. O saldo de empenhos á liquidar é de R$ 2.944.000,00, 
empenhos pagos R$ 1.057.000,00 e empenhos liquidados a pagar de R$ 
300.000,00. Já o saldo de créditos orçamentários a receber é de R$ 
2.500.000,00 (40%). Informou ainda que há uma perspectiva de novo repasse 
de crédito orçamentário em junho de 2018 e outra em agosto de 2018, mas 
nada garantido.  
- Assuntos gerais: diante do cenário orçamentário apresentado, decidiu-se por: 
a) utilizar saldo de custeio de serralheria para concerto das portas do hall de 
entrada da Sede – prioridade; b) as viagens técnicas serão limitadas ao estado 
de Santa Catarina – informar no geral; c) não haverá mais manutenção de ar-
condicionado, até segunda ordem; d) informar no geral que a liberação de 
recursos para capacitação está provisoriamente suspensa visto o esgotamento 
do recurso; e) informar no geral que todos se conscientizem quanto à redução 



 

 

do consumo de energia elétrica.  
 

OBSERVAÇÕES E/OU ITENS PENDENTES PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 
- o CGP chegou a reunião às 9h30min; 
- o Diretor Geral ausentou-se a partir das 09h30min, para participar em evento 
junto à Guarda Municipal. 

 
 


