
ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: PROJETOS E CONVÊNIOS

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 04/01/2017 Orientação para as homologações junto a agencia reguladora Incra e Caixa
Econômica Federal. (Documentações necessárias).

S/P 21/03/2017 Auxilio por telefone e-mail e watts zape, sobre emendas parlamentares junto ao
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, sobre o sistema e como cadastrar. em andamento.  

S/P 24/04/2017 Auxilio por telefone sobre a portaria 415/2017 e material para preenchimento do
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, para cadastro de proposta no
SICONV. 

S/P 08/08/2017 Orientação sobre emedas FNS Fundo Nacional de Saúde. 

S/P 15/09/2017 Orientação sobre proposta de Funasa,saneamento básico, de custeio, plano de
trabalho.36201120170020. 

S/P 15/09/2017 Orientação sobre cadastramento de proposta da Funasa, saneamento básico, de
custeio, e considerados infestados com Aedes Aegypti (2068) código
3621120170020.apoio Fecam Natassha.  

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: PROJETOS E CONVÊNIOS

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 25/01/2017 atendimento, orientação e encaminhamento de documentos para incio de trabalho.

S/P 30/01/2017 orientação para os primeiros cadastros siconv e sigef, onde e como cadastrar. 

S/P 08/02/2017 instruções acerca da operacionalização de convênios.

S/P 09/02/2017 atendimento para cadastrar siconv 

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: PROJETOS E CONVÊNIOS

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 13/09/2017 Orientações junto coma Fecam, sobre FNS fundo de custeio incremento, ao PAB e
MAC,se é necessário aprovação no CIB. Não, somente quando é investimento de
capital. 

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: PROJETOS E CONVÊNIOS

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE PINHALZINHO
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 09/03/2017 Ida a Pinhalzinho para pegar assinatura do Prefeito, que e representante do CIDEMA,
pois precisávamos entregar documentação na Caixa Econômica Federal, para dar
andamento a convenio que firmamos com o MDA,onde recebemos caminhão, camará
fria e furgão. 
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ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: PROJETOS E CONVÊNIOS

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 09/01/2017 Auxiliar na regularização do CAUC 

S/P 08/12/2017 Atendimento por whatsapp e telefone sobre ajustes no cadastro da entidade no
sistema SICONV,sobre pareceres e adequações.

S/P 11/12/2017 Atendimento telefônico,alteração de e-mail no sistema Siconv, pois o atual gestor do
sistema não estava recebendo emails com atualizações e pareceres. 

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: PROJETOS E CONVÊNIOS

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE SERRA ALTA
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 25/01/2017 atendimento e encaminhamento dos documentos e orientação para inicio de trabalho. 

S/P 20/03/2017 Auxilio pelo telefone e-mail e watts zape, sobre as emendas parlamentares
interpretação da portaria e como cadastrar no FUNDO NACIONAL DE SAÚDE.em
andamento ainda.  

S/P 27/03/2017 Auxilio por telefone e watts zape no cadastramento do sistema do FUNDO NACIONAL
DE SAÚDE. Sobre Emendas Parlamentares.    

S/P 30/03/2017 Ajuda via watts zape para cadastramento no SISMOB.(MINISTÉRIO DA SAÚDE) 

S/P 24/04/2017 Auxilio por telefone sobre as propostas voluntarias, CRAS e CREAS construção,
ampliação e reforma.

S/P 29/09/2017 Ajuda e orientação com apoio do grupo, para cadastramento de emenda de bancada
da saúde, indicação (fazer em 2 vezes)   

S/P 07/12/2017 atendimento pelo whatsapp e telefone sobre FNS-Fundo Nacional de Saúde,
cadastramento, Mac e Pab recurso de bancada que foi substituído o valor
contingenciado.  

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: PROJETOS E CONVÊNIOS

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 02/02/2017 Orientação sobre as portarias interministeriais da 127 para 507 e a partir do dia
02/01/2017 esta valendo a 424.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: PROJETOS E CONVÊNIOS

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

TODOS OS MUNICIPIOS
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 04/01/2017 Encaminhei por e-mail, orientação dos documentos necessários para as
homologações dos prefeitos, junto ao Siconv e Caixa Ecomímica Federal. 
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ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: PROJETOS E CONVÊNIOS

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

TODOS OS MUNICIPIOS
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 04/01/2017 Encaminhei orientações para solicitar os cadastros e gerar as senhas de acesso junto
ao SICONV e SIGEF/SC, documentação e passo a passo. 

S/P 04/01/2017 Encaminhei orientação para os GMCs para que  todos os prefeitos dos seus
municípios, para que atualizem seus dados para o novo certificado digital  na
Secretaria do Tesouro Nacional.

S/P 05/01/2017 Encaminhei e-mail com informações sobre a SIOPS e mudanças de cadastros de
novos gestores.  

S/P 05/01/2017 Encaminhei orientação e em anexo o castrameto do SAPE (Sistema de
Acompanhamento de Programas e Editais),onde deve ser assinado pelo prefeito do
município, e encaminhado novamente para a Amosc, e assim,os GMCs receberam a
senha de acesso. 

S/P 06/01/2017 Encaminhei e-mail com informações para cadastro de obrigatório no FNDE para
possíveis convênios futuros.

S/P 23/01/2017 Encaminhado as leis Nº 13019 e 13204  para conhecimento do GMCs. 

S/P 31/01/2017 Andamento do Convenio do MDA,junto ao consorcio CIDEMA começamos a organizar
documentação, cadastras e acompanhar no sistema SICONV, e muitas idas ate a
Caixa Econômica Federal, e também período de entrega dos materiais e vistorias dos
mesmo. Foram mais de dois meses para finalizar o convenio. E anida temos toda a
prestação de contas junto ao SICONV e Caixa Econômica Federal. 

S/P 17/02/2017 Participação no; Seminário Regional de Experiencias de Atenção e Cuidado Junto as
Pessoas que usam Álcool e outras Drogas,no Centro de Eventos.

S/P 06/03/2017 Nossa 1ª Reunião do colegiado, onde conhecemos os novos gestores dos municípios
e preparação para ano de trabalho. 

S/P 08/03/2017 Vistoria do caminhão Baú no Mercado Publico Regional, junto com Leonardo Caixa
Econômica Federal. 

S/P 13/03/2017 Participação em Congresso Catarinense de Municípios junto com a Fecam. onde
participamos 3 dias de palestras e oficinas direcionadas. 

S/P 14/03/2017 Participação do XV Congresso Catarinense de Municípios e 2ª Oficina Estadual para
Novos Gestores Municipais, em Joinville.  

S/P 15/03/2017 Passado orientação ao GMCs sobre as emendas parlamentares,e documentação
necessária, e envio de Portaria e cronograma das Emendas 2017.  

S/P 17/03/2017 Encaminhado pelo Watts possibilidades de como conseguir cadeiras de rodas
motorizadas pelo SUS, com anexo a lei do Ministério da Saúde de Secretaria de
Assistência  a Saúde portaria nº116 de 09 de Setembro de 1993 e 176 de 15/09/93.

S/P 20/03/2017 Orientação por email e watts sobre a sobre a nova Portaria 424/2016, e as novas
regras de cadastramento junto ao SICONV. 

S/P 28/03/2017 Participação em Palestra do SIGEF, na ADR Chapecó.

S/P 29/03/2017 Orientação sobre a Portaria MDSA Nº 130/2017 -FNAS Dispõem sobre transferência
voluntaria de recursos oriundos de emenda parlamentar ou de programação
orçamentaria propria do fundo a fundo, no âmbito do Sistema Único de Assistência
Social-SUAS. E assim encaminhado os prazos e etapas.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: PROJETOS E CONVÊNIOS

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

TODOS OS MUNICIPIOS
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 03/04/2017 Encaminhado para conhecimento, por email e watts a retificação da Portaria 38 de 09
de Março, sobre cronograma das Emendas.

S/P 05/04/2017 Encaminhei por watts orientação a respeito do diagnostico do PAR,onde solicitaram 
que esteja preenchida 100% e encaminhado sobre critério de aprovação. onde tive
varias reclamações dos  GMCs que não haviam recebido a senha de acesso, para que
pudessem fazer esse procedimento. 

S/P 06/04/2017 Orientação sobre o FUNDAM,onde estão abertos dois programas na plataforma
SAPE,para prefeituras que não foram contempladas, obras e equipamentos. ouve
reclamação dos GMCs com as senhas de acesso, onde mandei orientação de como
conseguir. 

S/P 10/04/2017 Encaminhada cartilha de apresentação de propostas do Ministério da Saúde 2017.

S/P 10/04/2017 Encaminhado DOU publicação da Portaria nº86  ediação extra de 07/04 que altera a
portaria nº38.

S/P 11/04/2017 Orientação por email e watts para solicitação e acesso ao (SISMOB) Sistema de
Monitoramento de Obras.foi encaminhado passo a passo. 

S/P 17/04/2017 Passei orientações sobre o SIGTV,e link do passo a passo, onde é um programa para
indicações das unidades beneficiarias as emendas para materiais e equipamentos. 

S/P 19/04/2017 Encaminhado por watts comunicado do Portal FNDE -Ministerio da Educação, onde
anuncia a liberação de 130 milhões para conclusão de obras, aquisição de
equipamentos.

S/P 27/04/2017 Enviado por watts sobre o programa do MAPA, com possível convênios, sendo que
esta na plataforma do SAPE, com indicação e junto a planilha de programas
disponíveis. 

S/P 02/05/2017 Orientação e encaminhei a publicação da Portaria 101/2017 que altera a Portaria
424/2016 em anexo foram as alterações.

S/P 02/05/2017 Levantamento sobre diárias nos 21 municípios da AMOSC, solicitado pelo Secretario
Executivo Jorge. 

S/P 10/05/2017 Participei do VII Fórum Catarinense de Gestores de Cultura / TREZE TÍLIAS DIAS
10,11,12

S/P 16/05/2017 Encaminhada orientação e data para as inscrição  do Edital( Elisabete Anderle) de
estimulo a cultura.link com orientações do edital. 

S/P 22/05/2017 Participação e ajuda na organização  no curso do SIGEF (Sistema Integrado de
Planejamento e Gestão Fiscal)que foi na Acamosc. 

S/P 24/05/2017 Encaminhei orientação para que os GMCs acessassem o a plataforma do SAPE pois
ha programas do Ministério das Cidades aberto, se tem algum disponível para o seu
município. 

S/P 24/05/2017 Participação e ajuda na organização no Seminário de Capacitação da Caixa
Econômica Federal, na sede da ACAMOSC. capacitação de gestores municipais de
convênios, assessores de projetos, engenheiros e arquitetos, servidores e prestadores
de serviços para a esfera pública municipal. 

S/P 26/05/2017 Encaminhei aos GMCs para acessarem a plataforma SAPE para verificar  programa
do Ministério da Justiça (Justiça e Cidadania)Fundo de Defesa De Direitos DIFUSOS.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: PROJETOS E CONVÊNIOS

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

TODOS OS MUNICIPIOS
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 26/05/2017 Participação junta a organização, vinda do Governador Raimundo Colombo em
Chapecó na sede da ACAMOSC para falar sobre o  proposta do Fundam 2.

S/P 29/05/2017 Encaminhei junto com orientações para que os GMCs façam a migração da Plataforma
SAPE de Fecam, para a Plataforma EXIDOS que encorporou na CNM. sendo de
grande importância pois é uma das ferramentas mais usadas pelos GMCs, para
captação de recurso. 

S/P 31/05/2017 Encaminhei com orientação da Fecam para que os municípios que fazem parte do
Mapa do Turismo,cultura e esporte, fazerem a  atualização do Mapa do Turismo
Brasileiro, onde deverão encaminhar os documento informações caso optem em
participar do Programa de Regionalização do Turismo.

S/P 06/06/2017 Encaminhei comunicado aos GMCs que acessassem o SAPE pois foi prorrogado a
data de encerramento das propostas do Programa do Ministério das Cidades
(Planejamento Urbano)com 28 indicações para SC, com emendas de Comissão de
Desenvolvimento Urbano -CDU.  

S/P 07/06/2017 Enviado ao GMCs novidade no sistema do SICONV, com amostra das telas, onde
agora poderá fazer mais que um pagamento OBTV, ou seja poderá ser feito
pagamentos em lote, selecionando mais que um ao mesmo tempo. 

S/P 09/06/2017 Encaminhado tela do SICONV ao GMCs para mais uma ferramenta nova no sistema,
onde a função é Devolução com base nos valores informados manualmente pelo
convenente e Caixa Econômica autoriza. 

S/P 28/06/2017 Reunião do Colegiado com a pauta: Debate sobre a Portaria nº 424 de 31 dezembro
2016, Usabilidade da Plataforma Êxitos / SAPE, 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  de 2017.

S/P 04/07/2017 Encaminhei orientações aos GMCs sobre o programa (Avançar Cidades) Mobilidade
Urbana do Ministério das Cidades, onde a publicação esta prevista para 07/07 e o Link
esta em anexo com os manuais.

S/P 04/07/2017 Encaminhei para os GMCs convite para participação no III Encontro Estadual de
Gestores Municipais de Convênios, sendo estendido o convite para Engenheiros e
Arquites,vai ser em Florianópolis em agosto. onde conversamos na reunião sobre o
Evento.   

S/P 07/07/2017 Encaminhado a confirmação e em anexo documento DOU, da Conquista Municipalista
onde foi prorrogado o prazo de cancelamento dos RAPs 2015.

S/P 07/07/2017 Encaminhei para conhecimento,informações publicadas no DOU e com a lista de
contemplados da primeira fase da seleção do programa segundo tempo 2017
onde alguns municípios da AMOSC foram selecionados. 

S/P 12/07/2017 Apoio e organização do Ciclo de Estudos do Tribunal de contas de SC. 

S/P 13/07/2017 Encaminhei com orientação; Programa Avançar Cidades.( orientação e manual) 

S/P 17/07/2017 Encaminhado a Portaria de nº 788 de 15 de março 2017, onde regulamenta a
ampliação das emendas parlamentares que adicionaram recursos ao SUS, no
exercício de 2017 para incremento, do teto de media e alta complexidade.

S/P 19/07/2017 Substituindo, a Tati na recepção e telefone do dia 19 a 28. 

S/P 19/07/2017 Substitui minha colega do dia 19 de Julho a 31 de Julho na recepção e telefone. 
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ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: PROJETOS E CONVÊNIOS

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

TODOS OS MUNICIPIOS
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 26/07/2017 Orientação e informações sobre o cadastramento do avança cidades, datas e
contatos. 

S/P 10/08/2017 Foi encaminhado informações por watts e e-mail sobre Portaria 1035-FUNASA
RESÍDUOS SÓLIDOS, para aquisição de caminhão de coleta de lixo ate 6 metros
cúbicos para coleta convencional.      

S/P 15/08/2017 Foi encaminhado informações por watts, da Portaria do Ministério da Saúde que altera
a metodologia de cadastramento e atualização cadastral de estabelecimento de saúde
no CNES. Os já cadastrados terão prazo de 6 meses para se adaptar.em anexo o sate
e da pagina. 

S/P 07/09/2017 Substitui minha colega na recepção e telefone.

S/P 13/09/2017 Passando informações sobre aquisição de ambulâncias, CNM,disponível na
plataforma Êxitos. 

S/P 13/09/2017 Foi encaminhado orientação por watts onde a CNM, orienta para aquisição de
ambulâncias,onde devem se manifestar junto ao Ministério da Saúde atras de oficio,
com os critérios descritos na portaria Nº2.214 de 31 de agosto 2017.e esta para
cadastramento na PLATAFORMA ÊXITOS COM O MODELO DE OFICIO   

S/P 15/09/2017 Orientação e informações sobre aquisição de ambulância para a saúde.
encaminhamento de oficios, e ainda nada oficializado.  

S/P 21/09/2017 Foi encaminhado informações sobre a Portaria 788 de 15 de Março de 2017 do
Ministério da Saúde, apos solicitação da FECAM ALTEROU essa portaria sobre o uso
de emendas parlamentares para custeio, ou seja permitindo que os recurso de
emendas de BANCADAS possam ser usadas para esse fim.

S/P 26/09/2017 Foi encaminhado por Watts para que os municípios se cadastrem no (FIA)Fundo dos
Direitos da Criança e do Adolescente.o municípios tem prazo para preenchimento do
formulário.  

S/P 28/09/2017 Foi encaminhado orientações por watts e e-mail sobre as emendas Impositivas
Individuais SIOP saúde tivemos vários problemas com as indicações, como saldos
indisponíveis com porcentagem de 50%, tendo que indicar duas vezes e outros. Apoio
do grupo de Assessores  do estado Fecam   

S/P 04/10/2017 Foi encaminhado Portaria do Ministério do Planejamento Nº 313 de 2 de outubro de
2017 e algumas orientações, onde os municípios devem ficar atentos as emendas já
cadastradas e as nova indicações.  

S/P 04/10/2017 Foi encaminhado orientação por watts e email, sobre Portaria Nº 2.536 de 03 de
outubro de 2017 que regulamenta a ampliação dos recursos para compra de veículos
de procedimento de caráter eletivo  do SUS.

S/P 05/10/2017 Foi encaminhado Portaria do Ministério do Planejamento Nº 277 de 03 de outubro de
2017, que altera algumas regras da  Portaria Interministerial Nº 424 de 30 de
dezembro de 2016.

S/P 12/10/2017 Substitui minha colega na recepção e telefone. 

S/P 12/10/2017 Substitui minha colega na recepção e telefone. 

S/P 25/10/2017 Foi encaminhado o chamamento publico do PELC Esporte e Lazer para
cadastramento que foi aberto na plataforma Êxitos. 
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ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: PROJETOS E CONVÊNIOS

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

TODOS OS MUNICIPIOS
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 30/10/2017 Foi encaminhado orientação por watts e por e-mail, incluindo tabela, para
preenchimento sobre contratos com o governo do estado, que vencem em novembro,
e não serão prorrogadas, acarretando em um grande problema, pois tem muitas
parcelas a serem pagas das obras em execução, e se não for prorrogado esses
prazos quem pagara a conta, sera o município.Então a Fecam esta se mobilizando
junto aos municípios para tentar prorrogar junto ao governo do estado. foi solicitado ao
a todos os municípios as tabelas. 

S/P 02/11/2017 Substitui minha colega na recepção e telefone. 

S/P 17/11/2017 Apoio ao evento da saúde  Siops na Unochapeco.(Geisa) 

S/P 17/11/2017 Substitui colega, na recepção e telefone   

S/P 21/11/2017 Nos dias 21 e 22 de novembro de 2017, em Florianópolis/SC, ocorreu a reunião com o
Colegiado Estadual de GMC´s. Cujo um dos principais assuntos abordados no dia 21
foi a sugestão da criação do colegiado de Engenharia e Arquitetura, com o intuito de
aproximar o trabalho dos GMCs com os mesmos. Outro assunto foi o uso IDMS para o
planejamento e avaliação das políticas públicas. Entre outros assuntos

S/P 24/11/2017 Substitui colega no telefone e recepção.  

S/P 24/11/2017 Encaminhei aos municípios informações a respeito da prorrogação do convênio para
2018, deve ocorrer a devolução dos recursos até o prazo determinado e o
cadastramento das alterações no SIGEF. 

S/P 28/11/2017 Substitui minha colega na recepção e telefone, na parte da tarde. 

S/P 01/12/2017 Substitui minha colega na recepção e telefone.

S/P 05/12/2017 Substitui minha colega na recepção e telefone.

S/P 06/12/2017 Substitui minha colega na recepção e telefone. 

S/P 14/12/2017 Orientação e comunicados sobre a portaria 3.388,de 12 de Dezembro de 2017 do
Ministério da Saúde sobre Ambulância tipo -A . Andamento do cadastramento e
abertura do programa (apoio FECAM Natassha) em andamento.  
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