PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da AMAUC – Associação dos
Municípios do Alto Uruguai Catarinense, no exercício de suas atribuições legais e
estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinaram os Relatórios que compõem o
Balanço da associação, publicado de acordo com a normas contábeis que regem a iniciativa
privada (Lei 6.404).
Os demonstrativos contábeis apresentam arrecadação total de R$ 2.526.885,82 (dois
milhões, quinhentos e vinte e seis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois
centavos), sendo R$ 2.377.073,80 (dois milhões, trezentos e setenta e sete mil, setenta e
três reais e oitenta centavos) de contribuição dos Municípios Associados e R$ 149.812,02
(cento e quarenta e nove mil, oitocentos e doze reais e dois centavos) de receitas de
serviços, rendimento de aplicações financeiras e ressarcimento de despesas por serviços
prestados aos Consórcios.
A despesa apresenta um total de 2.364.397,29 (dois milhões, trezentos e sessenta e
quatro mil, trezentos e noventa e sete reais e vinte e nove centavos) divididas em despesas
operacionais (R$ 715.553,68) Despesas Administrativas (R$ 1.647.405,76) e despesas
bancárias (R$ 1.437,85).
O confronto direto entre a receita e a despesa no exercício apresentou superávit
orçamentário de R$ 162.488,53 (cento e sessenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e oito
reais e cinquenta e três centavos).
A Amauc utiliza na sua escrituração dos registros contábeis “Contabilidade
Comercial” de acordo com as exigências da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Mensalmente são remetidos aos municípios balancetes detalhados com os ingressos e
dispêndios da Associação, bem como relatório de serviços prestados e atividades
realizadas.
À vista das verificações realizadas nos Anexos do Balanço e da apresentação das
despesas concluímos que os relatórios e anexos demonstram e evidenciam a situação atual
da Amauc, sendo assim, nosso parecer é pela aprovação do Balanço 2020 apresentado.
Concórdia - SC, em 1º de março de 2021.
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