
 PRINCIPAIS AÇÕES DOS COLEGIADOS DA AMOSC

1. COLEGIADO DE EDUCAÇÃO
 Reuniões realizadas: 08/02; 03/05; 08/06; 10/08; 05/10 e 05/12;
 Levantamento dos desafios, expectativas e possibilidades para os novos

gestores de educação regional;
 Implementação e monitoramento dos Planos Municipais de Educação;
 Apresentação do mapa das Diretrizes da Educação Infantil;
 Proposta de formação continuada de professores;
 Seminário CRR/UFFS;
 XV Congresso Catarinense de Municípios e 2ª Oficina Estadual para
 novos gestores municipais;
 II Seminário Regional de Educação;
 Seminário Universidade Positivo;
 Fórum da UNDIME;
 Apresentação  e  definição  de  representantes:  grupo  de  estudo  de

formação  inicial  e  continuada  de  professores;  Núcleo  Intersetorial  de
Suporte ao APOIA – NISA; Conselho da UNDIME;

 Prestação de contas;
 Renovação de Conselhos vinculados à educação;
 Colegiado de Nutricionistas e linha de ação;
 Eleição da nova Diretoria;
 Planejamento/2017: Linha de ações e Cronograma de reuniões
 Sistema de controle de estoque escolar (SISNUTRI);
 Termo de compromisso do PNAE/FNDE;
 Portaria nº 1.05/2017 – Programa Saúde na Escola;
 Portaria nº 564/2017 – SAEB;
 Decreto 26/04/2017 – CONAE;
 Avaliação da Aprendizagem;
 PDDE interativo;
 Tabela de valores do transporte escolar;
 Plano de Ações Articuladas – PAR;
 Repasse do Fórum da UNDIME;
 Proposta de curso: Oferta educacional no território catarinense/SED;
 Avaliação da primeira etapa formação da educação infantil;
 Capacitação educação especial;
 Formação  de  professores  do  ensino  fundamental  em  parceria  com

UFFS;
 IV  Encontro  Regional  de  Alimentação  Escolar  em  parceria  com

UNOCHAPECÓ;
 Grupo de trabalho da educação especial e educação infantil;
 Formação sobre monitoramento e avaliação do PME;
 Monitoramento e Avaliação dos PMEs;
 Acordo  de  Cooperação  Técnica  da  Formação  de  Professores  –

AMOSC/UFFS;
 Workshop do Núcleo Intersertorial de Suporte ao APOIA;
 Ciclo de Estudos do Tribunal de Contas de SC;



 Encontro  sobre  Avaliação  da  Aprendizagem  em  parceria  com
PARFOR/UNOCHAPECÓ;

 Lei nº 17.143/2017 – sobre segundo professor;
 Decreto nº 9.057/2017 – Altera LDB ensino a distância;
 Portaria nº 565/2017 – FUNDEB e aplicação de recursos;
 Portaria 447/2017 – Avaliação do SAEB – alteração;
 Ofício nº 101/2017/UNDIME – indicação representante do Colegiado no

Conselho Estadual do FUNDEB;
 Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa – PNAIC;
 Base Nacional Comum Curricular – BNCC;
 SIOPE/FUNDEB;
 PDDE interativo – sobre livro didático;
 Relatório de Desenvolvimento da Educação Especial;
 Decreto nº 9.099/2017 – Programa Nacional do livro e material didático;
 Portaria sobre PNAIC;
 Prêmio Gestão Escolar/2017 e Prêmio Professor do Brasil;
 Avaliação das formações;
 Plano de Contingenciamento – capacitação Defesa Civil;
 Palestra Viviane Mosé e Viviane Sena;
 Palestra  com Natacha  Costa  –  Educação  integral  e  novos  territórios

educativos: contribuindo para uma formação integral;
 Repasse do Colegiado Estadual de Educação/FECAM;
 Calendário Escolar/2018;
 CONAES/CONAPE;
 SIMEC/PAR (E.I. manutenção; PNATE, SASE, aba planejamento…);
 Avaliação do ciclo de formação continuada da educação infantil;
 Experiências de aprendizagem na educação infantil – Proposta/2018;
 Busca Ativa parceria com UNICEF e MPSC;
 Oficinas de formação continuada de professores/outubro;
 Gestão Escolar;
 Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Educação de SC;
 I Fórum TCE Educação: a efetividade dos PMEs em SC;
 Seminário do Fórum de Educação Infantil e I Encontro dos Fóruns
 Regionais de Educação Infantil;
 Audiência Pública Transporte Escolar em São Carlos;
 PROJOVEM Campo;
 Dados da Avaliação Nacional da Alfabetização/2016 (ANA);
 Avaliação da Aprendizagem e Institucional;
 Adaptação do Sistema Escola Web avaliação da educação infantil;
 Regulamentação da Educação Especial;
 Programa  de  Formação  Inicial  e  Continuada  de  professores  da

educação básica  (PROFIC)  – solicitação do perfil  dos  secretários  de
educação;

 Resolução Atricon – Ação do TCE/SC (monitoramento e avaliação dos
PMEs; SIOPE x E-sfinge…);

 Breve apresentação da dissertação:  Planos Municipais  da  Região da
AMOSC  desafios  e  perspectivas  para  elaboração  de  políticas
educacionais;

 SIMEC/PAR – etapa planejamento;
 Decreto  nº  9.204/2017  –  Institui  o  Programa  Inovação  Educação

Conectada;



 Proposta  de  Organização  Curricular  da  educação  infantil  (tempos  e
espaços);

 Ato de autorização e funcionamento de instituições de educação infantil
 CONAE/2018;
 Certificados/2017
 Avaliação das formações de professores;
 Proposta Formação Educação Infantil/2018;
 Avaliação Anual das atividades do colegiado.

2. COLEGIADO DE SAÚDE
 Reuniões realizadas nos dias: 13/01, 05/04, 21/06 e 22/09 (juntamente

com a reunião do Colegiado do CIS-AMOSC);
 Eleição da nova coordenação;
 Apresentação da equipe do Consorcio;
 Apresentação  dos  fluxos  e  rotinas  do  Consorcio  bem  como  as

normatizações, o Sistema Informatizado GCIS;
 Contratos de Rateio 2017;
 Compra  conjunta  de  medicamentos  que  este  ano  representou  uma

economia de mais de 50% para os municípios que participaram;
 Proposta de visitas aos municípios consorciados para aproximar mais

secretarias e técnicos com a equipe do CIS-AMOSC. 

3. COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Reuniões realizadas: 23/02; 04/05; 29/06; 31/08; 26/10 e 07/12;
 Eleição da Coordenação do Colegiado;
 Processo de padronização de Leis do SUAS e regulamentações;
 Planos municipais de Assistência Social 2018 a 2021;
 Programa Criança Feliz;
 CapacitaSUAS  2017  –  Curso  Provimento  de  Benefícios  e  Curso

Controle Social no SUAS
 Processo de prestação de contas recursos recebidos FEAS 2017;
 Planilha de recursos cofinanciamento Federal ;
 Campanha unificada do FIA e Plano de Ação e Aplicação do FIA;
 Atendimento à política do Idoso nos Municípios;
 Alterações do Benefício de Prestação Continuada – BPC
 Planejamento das ações do NUCRESS;
 Certificação de entidades beneficentes de Assistência Social;
 Processo de escolha de representantes da região para o COEGEMAS e

CIB;
 Seminário Estadual de Assistência Social;
 Formação Módulo SIPIA SINAPE;
 Alterações nos valores do cofinanciamento Federal para o ano de 2017;
 Portaria nº 130/MDS – Parcerias Voluntárias;
 Edital de captação de recursos CONANDA 2017;
 Roda de conversa Conselho Estadual do idoso;
 Movimento avaliação do SUAS;
 Realização  do  Workshop  Metodologia  de  Trabalho  nos  Serviços  de

Acolhimento Familiar e Institucional
 Estudo Resoluções CIB/2017 e verificação de impactos para a região;
 Responsabilidades de ações municipais de gestão do Programa Bolsa

Família frente ao porcesso de auditorias em vigência;



 Seminário Estadual de Envelhecimento Ativo;
 Processo  de  realização  das  conferências  municipais  de  Assistência

Social;
 Estudo do documento orientador do CT emitido pelo Grupo de Estudo

Estadual em parceria com o Centro de Apoio/FECAM/ACCT/CEAS;
 Processo  de  atualização  dos  Planos  Municipais  de  Medidas  Sócio

Educativas – SIMASE;
 Reuniões COEGEMAS e CIB – retorno dos encaminhamentos;
 Capacitação técnica em situações de risco e desastre;
 Programação atividade de média e alta complexidade no SUAS;
 Relatório compilações propostas da região para a Conferência Estadual

de Assistência Social;
 Organização  da  participação  na  Conferência  Estadual  de  Assistência

Social;
 Portaria DNAS nº 124 de 29 de junho de 2017;
 Oficina  para  o  fortalecimento  do  Sistema  Nacional  de  Segurança

Alimentar e Nutricional (SISAN) da Região Oeste;
 Formação multiplicadores do SIPIA CT WEB;
 Estudo das legislações alteradas e promulgadas no ano de 2017
 Processo de atualização do Protocolo  de  Atendimento  às Vítimas de

Violência Sexual Aguda da Região da AMOSC.

4. COLEGIADO DE CONSELHEIROS DOS DIREITOS E TUTELARES
 Reuniões realizadas dias: 14/02, 19/04, 14/06, 09/08, 11/10 e 06/12;
 Eleição da coordenação do colegiado;
 Campanha unificada do FIA;
 Plano de Ação e Aplicação do FIA;
 Capacitação SIPIA CT WEB;
 Alterações  na  legislação  –  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente;

Sistema de Garantia de Direitos;
 Edital de captação de recursos CONANDA 2017;
 Processo de escolha da associação dos integrantes dos Fórum Regional

pelo fim ad violência e exploração sexual juvenil;
 Propostas do processo de multiplicadores regionais SIPIA CT;
 Estudo e proposições frente ao Protocolo de Atendimento às vítimas de

violência sexual aguda na região Oeste;
 Estudo do documento orientador do CT emitido pelo Grupo de Estudo

Estadual em parceria em o Centro de Apoio/FECAM/ACCT/CEAS;
 Atividades sobre a Infrequência Escolar e a interface com as demais

políticas públicas;
 Articulação  processo  de  implantação  das  redes  de  atendimento  a

infância e adolescência;
 Atividade intersetorial Workshop Nisa e Busca Ativa Escolar;
 Avaliação das atividades realizadas no ano de 2017.

5. COLEGIADO DE AGRICULTURA
 Foram realizadas reuniões dias: 05/05 e 26/10;
 Apresentação do GPS-RURAL;
 Seminário INTERLEITE SUL 2017;
 Programas do CIDEMA;
 Balancete de vedas do Mercado Público Regional de 2016.



 Repasse de Convênio, Perfuração de Poços Artesianos; 
 Renovação da COOPERAÇÃO TÉCNICA com a Secretaria de Estado

da Agricultura e Pesca de Santa Catarina e o CIDEMA;
 Escolha do Coordenador de Colegiados de Secretários Municipais de

Agricultura do Oeste de Santa Catarina – CORESA/AMOSC 
 Encontro  do  Colegiado  Estadual  de  Secretários  Municipais  de

Agricultura  coordenado  pelo  Sr.  Renato  Romancini,  Presidente  do
COSASC e Secretário de Agricultura de São Miguel do Oeste;

 Debatidos assuntos relevantes sobre o desenvolvimento da agricultura
no Estado de Santa Catarina.

 Apresentada a elaboração da Carta dos Municípios acerca do tema do
Seminário Estadual sobre saúde animal e humana: possíveis impactos
econômicos e sociais da brucelose e tuberculose;

 Relato da experiência da implantação do SISBI/SUASA pelo CIDEMA
nos municípios da AMOSC;

 Análise do projeto de lei PL/0397.2.2017 em tramitação na ALESC que
regulamenta a atividade de inspeção e comercialização de produtos de
origem  animal  e  vegetal  para  estabelecimentos  de  pequeno  porte  e
agroindústria familiar (produtos artesanais) no estado de Santa Catarina.

6. COLEGIADO CONTADORES E CONTROLADORES INTERNOS
 Foram realizadas reuniões nos dias: 01/05, 27/09 e 15/12;
 Rotinas de encaminhamento do e-Sfinge para 2017;
 Instrução Normativa 20/2015; 
  Licitação para compra conjunta de medicamentos;
 Parecer  do  Controle  Interno  –  Atos  de  admissão,  concessão  de

aposentadoria, pensão, reforma ou transferência para reserva;
 Instrução Normativa 14/2012;
 Despesa com programa de rádio;
 Contratação de rádio comunitária; 
 Restrição nas contas Municipais – Cumprimento da Lei Complementar

n° 131/2009 e do Decreto Federal n° 7.185/2010; 
 Prejulgado 1900;
 Palestra sobre PASEP, com Auditor-Fiscal da Receita Federal; 
 Apresentação do Manual das Transferências Voluntarias, conforme Lei

Federal nº 13.019; 
 Portaria Conjunta STN º 01, de 15 de setembro de 2017; 
 Portaria STN nº 764, de 15 de setembro de 2017; 
 Portaria STN nº 765, de 15 de setembro de 2017; 
 Portaria STN nº 766, de 15 de setembro de 2017;
 Repasse Informações da Reunião do Colegiado Estadual de CCI;
 Portaria 608/2017 do Tribuna de Contas de Santa Catarina;
 Alteração Portaria nº 163;
 Lei Federal nº 13.460/2017;
 Apresentação Sistema de Controle de Frotas;
 Encerramento do Exercício.

7. COLEGIADO DE PROCURADORES JURÍDICOS
 Foram realizadas reuniões nos dias: 06/03, 13/06, 25/09 e 30/11;
 Eleição da nova Coordenação; 



 Espaço para a avaliadora do Ministério da Educação – apresentação de
proposta de trabalho plano de carreira;

 Encaminhamentos  sobre  notificação  recomendatória  do  Ministério
Público sobre Nepotismo;

 Integração dos Municípios ao Sistema Nacional de Trânsito – Convênios
de trânsito com o Estado de SC;

 Informações sobre a Emenda Constitucional 94/2016 – Precatórios;
 Comunicado  25/2017  –  FECAM  –  Decisão  em  Ação  Coletiva

contribuição previdenciária;
 Estudo  sobre  artigo  com  orientação  técnica  do  TCE/SC  sobre

contratação temporária;
 Apresentação de Decisão STF – pagamento de décimo terceiro e terço

de férias agentes políticos;
 Informação sobre o Congresso de Municípios 14 a 16/03 e Curso sobre

a Lei 13.019/14 em Chapecó 08 e 09/17;
 Regularização Fundiária nos Municípios;
 Estudo sobre Notas Técnicas n. 01 e 02 do Ministério Público;
 Aspectos importantes sobre judicialização da saúde;
 Pagamento de férias e décimo terceiro Prefeitos e Vice-Prefeitos;
 informes sobre os Comunicados nº 33 e 47 da FECAM referente ISS e

Contribuição de Melhoria;
 Ciclo de Estudos do Tribunal de Contas de SC dia 12/07 em Chapecó;
 Prorrogação do prazo para o Plano de Mobilidade Urbana Lei 13.406/16;
 Modelo de projeto de lei de diárias;
 Informação sobre regulamentação da educação especial nos Municípios;
 Orientação  referente  minuta  de  lei  municipal  Auxílios  e  Benefícios

Eventuais;
 Situação dos Municípios quanto a alteração da lei municipal do ISS;
 Estudo sobre a Lei 13.019/14 – apresentação de manual e modelos para

implementação nos Municípios;
 Encaminhamentos referente levantamento demandas Ministério Público;
 Encaminhamentos  referente  a  Lei  Federal  13.465/17  e  legislação

regulamentadora para regularização fundiária nos Municípios – Oficial
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Coronel Freitas;

 Análise quanto ao desenvolvimento de um sistema para consolidação de
leis municipais pelo setor de informática da AMOSC;

 Estudo do material do TCE/SC de 2017 sobre atos de pessoal;
 Ação Direta de Inconstitucionalidade MP referente atribuições cargos em

comissão;
 Recesso escolar dos professores da rede municipal.

8. COLEGIADO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA
 Reuniões realizadas: 09/02, 17/04, 14/06, 30/08, 09/10, 13/12;
 Relato de experiência de dois municípios sobre a Gestão Cultural;
 Apresentação UFFS demandas área cultural;
 Apresentação das atividades do SESC na área cultural;
 Sistema Publioteca da AMOSC;
 Conselho  Estadual  de  Cultura  (Fórum  de  Conselhos  Municipais  de

Cultura);
 Apresentação do Regimento Interno;
 Eleição nova Diretoria;



 Indicação  de  membro  para  o  Conselho  dos  Gestores  Municipais  de
Cultura de SC – CONGESC;

 Plano de ação/2017;
 IV Fórum Catarinense de Cultura - Treze Tílias;
 Palestra: Noções da Gestão Cultural nos municípios;
 Formação sobre Planos Municipais de Cultura;
 Organização para o VII Fórum Catarinense de Cultura;
 Repasses das reuniões do CONGESC;
 Apresentação Cultural (Peça Dom Quixote);
 Gestão Municipal de Cultura;
 Inventário Cultural;
 Informes CONGESC e Conselho Estadual de Cultura;
 Avaliação do VII Fórum Catarinense de Cultura;
 Curso sobre Plano Municipal de Cultura;
 Curso para auxiliares de bibliotecas públicas;
 Relato de Experiência da Gestão Cultural de Formosa do Sul;
 Visita no Museu Municipal;
 Componentes do SNC (SME, Conselho, PME);
 Diagnóstico cultural;
 Informações sobre a criação de Museu - Museóloga de Chapecó;
 Projeto de Lei 238/2017 (30% FUNCULTURAL);
 Visita ao Museu Municipal e espaços culturais de Chapecó;
 Sistema de Bibliotecas;
 Orientações criação ou reativação do Conselho Municipal de Cultura;
 Visita ao parque de exposição da EFAPI;
 Relato de Experiência do Consórcio intermunicipal da área cultural da

AMMVI;
 Apresentação do SEBRAE área cultura e turismo;
 Experiências desenvolvida pelos municípios na área da cultura em 2017;
 Levantamento  de  temas  para  formação  em  parceria  com  Fundação

Catarinense de Cultura;
 Diagnóstico das regiões/CONGESC;
 Proposta de Fóruns Municipais de Cultura/2018.

9. COLEGIADO DE NUTRICIONISTAS
 Reuniões realizadas: 21/02, 03/05, 08/06, 16/08, 16/10, 13/12;
 Regimento interno do colegiado;
 Eleição nova diretoria;
 Linha de ações para 2017;
 Discussão e implementação de grupos de trabalho;
 Discutir a criação de software para controle de estoque e refeições;
 Ofício de assessoria técnica para o colegiado de nutrição;
 Definição de itens essenciais para a sacola pedagógica (materiais,
 devolutivas aos pais…);
 Resolução nº 01/2017 - Altera o valor per capita para oferta da
 alimentação escolar do Programa de Alimentação Escolar – PNAE;
 Apresentação do programa para confecção de fichas técnicas e controle

de estoque com a equipe de informática da AMOSC;
 Discussão  com  os  técnicos  de  informática  da  AMOSC  sobre  a

possibilidade de compilação dos dados das avaliações nutricionais de
todos os municípios da região;



 Sugestões para a capacitação sobre cardápios escolares a ser realizada
em parceria com o CECANE/UFSC;

 Definição  da  data  do  Encontro  Regional  de  Educação  Alimentar  e
Nutricional - datas disponíveis;

 Apresentação e discussão sobre o Termo de Compromisso (ANEXO V
da  Resolução  nº  26  de  2013/FNDE),  a  respeito  da  importância  da
assinatura dos gestores deste Termo nos municípios em que ocorreu
troca de gestão;

 Sugestões de preparações para os cardápios da creche;
 Ofício – resposta do Secretário Executivo da AMOSC quanto ao pedido

de assistência técnica para o Colegiado;
 IV Encontro Regional de EAN;
 Envio de cardápios ao CECANE/SC;
 Sistema informatizado de Controle de Estoque e Fichas Técnicas;
 Visitas técnicas do CECANE nos municípios da região;
 Elaboração de formulário para controle de entrada e saída de estoque

nas escolas para merendeiras – exigido por auditoria;
 Estratégias para realizar o controle do número de refeições servidas nas

creches;
 Capacitação  para  Nutricionistas  –  cardápios  para  creche  parceria

UNOCHAPECÓ;
 Sistema informatizado de Controle de Estoque;
 Oficina de Fortalecimento do Sistema Nacional de Segurança Alimentar

e  Nutricional  (SISAN)  na região  Oeste  –  Xanxerê  –  Mobilização dos
Municípios;

 Devolutiva do IV Encontro EAN;
 SISNUTRI – apresentação do sistema;
 Avaliação da capacitação sobre cardápios da educação infantil;
 Avaliações  nutricionais  antropométricas  –  levantamento  das  ações

desenvolvidas;
 Portaria  nº  434/2017  -  Institui  procedimentos  para  controle  e

atendimento das diligências e demandas de informações originárias dos
órgãos de controle e dá outras providências;

 Capacitação CAEs;
 Repasse da palestra Simpósio da AMAUC;
 Dia Mundial da Alimentação;
 Atividades voltadas ao Dia da Servente/Merendeira;
 Compras da Agricultura Familiar;
 Relatórios de controle de estoque do SISNUTRI;
 Blog  das  ações  em  educação  nutricional  desenvolvidas  pelas

nutricionistas  nas  escolas  –  Encontros  de  EAN,  projeto  da
UNOCHAPECÓ em parceria com a AMOSC;

 Ações de avaliação nutricional para o ano de 2018 em conjunto com
acadêmicos de nutrição da UNOCHAPECÓ;

 Programação das atividades do Colegiado de Nutricionistas para o ano
de 2018;

 Avaliação das atividades do ano.



10.  COLEGIADO  DE  FISCAIS  DE  TRIBUTOS,  AUDITORES  FISCAIS   E
TÉCNICOS DA TRIBUTAÇÃO

 Reuniões nos dias: 21/02, 26/04, 28/06 e 09/11;
 Eleição da nova Coordenação;
 Jornada de Trabalho (MP e auditores, fiscais e técnicos);
 Implantar novo Código Tributário (experiência de Águas Frias e União do

Oeste);
 Evolução da arrecadação;
 Alteração da Lei Complementar nº 116/2003;
 Gestão do Cadastro Integrado Municipal - GCIM;
 Movimento Econômico;
 Feiras Itinerantes;
 Lei nº 116/2003;
 Informes da reunião do CONFAZ-M/SC;
 Palestra: as novas regras do ISSQN e do Simples Nacional (mudanças

trazidas pela LC 155 e 157);
 Resolução AMOSC nº 03/2017;
 Municipalização do Trânsito – FECAM;
 Explanação da reunião do CONFAZ-M/SC;
 Lei Complementar nº 157/2017;
 Sistema G-SIMPLES;
 Sistema G-CIM.

11. COLEGIADO DOS GESTORES DE CONVÊNIOS E PROJETOS
 Reuniões realizadas nos dias: 06/03, 28/06, 21 e 22/11;
 Eleição da nova Diretoria;
 Apresentação do Escritório de Projetos em parceria com a FECAM;
 Apresentação do Sistema de Acompanhamento de Programas e Editais

– SAPE;
 Planejamento do Colegiado;
 Debate sobre a Portaria nº 424 de 31 dezembro 2016;
 Uso da Plataforma ÊXITOS/SAPE da FECAM;
 III  Encontro  Estadual  de  GMC's  e  I  Seminário  Catarinense  de

Engenharia no Setor Público;
 Avaliação sobre os treinamentos da CEF e do SIGEF
 Eleição da nova Diretoria do colegiado;
 Indicação do trabalho com as áreas de engenharia  e arquitetura das

associações de municípios;
 Avaliação  do  trabalho  em  rede  Escritório  de  Projetos  e  atendimento

pelos Assessores de projetos aos municípios;
 Avaliação da Rede SICONV;
 Capacitação dos sistemas da saúde;
 PMAT;
 Apresentação  do  Índice  de  Desenvolvimento  Municipal  Sustentável  –

IDMS;
 Convênios com o Governo do Estado com vencimento em novembro de

2017;
 Calendário de eventos estadual e regional;
 Considerações sobre o funcionamento dos colegiados regionais;



 Retorno  da  Caixa  Econômica  Federal  sobre  padronização  de
procedimentos  e  modelos  de documentos para  contratos  de repasse
bem como sobre a nova estruturação administrativa das GIGOV’s;

 Encaminhamento das deliberações do III Encontro Estadual de GMC’s e
I Seminário Catarinense de Engenharia e Arquitetura no Setor Público.

12. COLEGIADO DE SECRETÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE RECURSO
HUMANOS

 Reunião realizada no dia 10/05/2017;
 Eleição da coordenação do Colegiado;
 Capacitando  pelo  INSS  os  técnicos  dos  municípios  abordando  os

seguintes assuntos:
 Benefícios:  quem  tem  direito,  encaminhamentos,  comunicação  de

acidentes, perícias, o que fazer com o servidor que terminou o atestado
mas não realizou a perícia entre outros assuntos pertinentes.

 Aposentadorias:  documentos  necessários  para  encaminhar
aposentadorias, seja ela por idade, tempo de contribuição, mista Regime
Geral  e  Regime  Próprio,  certidões  por  tempo  de  contribuição,  um
checklist  dos  documentos  que  devem ser  providenciados  pelo  Setor
Pessoal para que a aposentadoria seja concedida.

13.  COLEGIADO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO E
DEFESA CIVIL

 No dia 25 de agosto o colegiado participou da inauguração do Radar
Meteorológico em Chapecó;

 Durante  os  meses  de  julho  a  novembro  foi  trabalho  juntos  aos
municípios na confecção dos Planos de Contingência;

 Foi repassado ao grupo do colegiado inúmeras mensagens de ALERTAS
e AVISOS de tempestades e DICAS de prevenção;

 Participado da EFAPI com um Stand da Defesa Civil onde foi distribuído
material educativo sobre prevenção em desastre;

 As  reuniões  do  colegiado  ficaram um pouco  prejudicadas  devido  ao
evento de vendaval que atingiu a Região, com atendimento prioritário.


