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RESOLUÇÃO Nº 25/2019 

 

 
O Diretor Executivo da Federação Catarinense de Municípios, 
Associações de Municípios e Consórcios – FECAM, Sr. RUI 
BRAUN, no uso de suas atribuições e deveres que lhe outorga 
o Estatuto Social da instituição, conforme dispõe o art. 36, 
através da presente resolução, fixa a baixa no balancete de 
dezembros de 2019 dos saldos de adiantamentos de férias e 
adiantamentos de funcionários e dá outras providências,  

 

CONSIDERANDO que é dever desta administração zelar e promover ações de 

aprimoramento da gestão contábil e financeiras. 

CONSIDERANDO que a transparência e publicidade destas informações são de interesse 

geral do sistema municipalista. 

CONSIDERANDO que a atual administração constatou, conforme relatório de auditoria, 

que remanescem no balanço orçamentário do ano de 2019 adiantamentos de férias e 

adiantamentos de funcionários na ordem de R$ 590,31 e R$ 1.491,31, respectivamente.  

CONSIDERANDO que a FECAM, realizou amplo procedimento de verificação para a 

identificação das prestações de contas de todos os adiantamentos realizados pela 

entidade durante o ano de 2019 e constatou ao final do exercício que todos os 

adiantamentos restavam solvidos. 

 

RESOLVE: 

 

1- Determinar baixa no saldo da conta contábil de adiantamentos em férias, no 

balancete de dezembro de 2019, no valor de R$ 590,31.  

2 - Determinar baixa no saldo da conta contábil de adiantamentos de funcionário, no 

balancete de dezembro de 2019, no valor de R$ 1.419,31. 
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3 – Estabelecer que as prestações de contas com relação aos adiantamentos dos 

funcionários devem ser realizadas exclusivamente, dentro do mês de competência da referida 

despesa.  

4 – Estabelecer que o gerenciamento e o controle gerenciais das prestações de contas 

relativo aos aditamentos realizados pela entidade serão feitos pelo sistema “Hi Gestor”; 

5 - Esta resolução entrará em vigor na data de sua assinatura.  

  
 Florianópolis, 16 de dezembro de 2019. 
 

 
 

RUI BRAUN 
Diretor Executivo da FECAM 
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