
ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATORIO DE ATIVIDADES

SETOR: PROJETOS E CONVÊNIOS

Associação dos Municipios do Oeste de Santa Catarina

MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS
Protocolo Data Descrição Atendimento

S/P 23/03/2018 Auxilio por telefone a respeito de dois programa que não estavam cadastrado na
plataforma Êxitos(ok apoio Êxitos) 

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 26/02/2018 apoio ao telefone sobre problema de acesso ao sistema internet para todos link e
senha não compatível, apoio Fecam. 

S/P 14/03/2018 Informações sobre as emendas parlamentares, da saúde, sendo necessário cadastrar
junto ao siconv a secretaria de saúde. 

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 23/10/2018 Informações sobre como acessar SIGARP, sobre ônibus escolar.   

S/P 08/11/2018 Informações, de acesso ao sistema do SISMOB.  

S/P 09/11/2018 Solicitação e troca de senha na CNM, acesso a plataforma ÊXITOS. 

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 23/03/2018 Auxilio por telefone, sobre kits de equipagem de conselhos tutelares(ok apoio do
grupo)

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 23/02/2018 solicitação de oficio para encaminhar ao MCTIC internet para todos (encaminhei
modelo)

S/P 26/04/2018 Atendimento pelo telefone sobre duvidas de porcentagem de contra partida no fundo
social (apoio Fecam)

S/P 18/07/2018 Informações e orientação sobre aplicação de recursos fundo a fundo.(apoio Fecam
Natassha) 
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S/P 09/01/2018 Enviei  aviso de orientação para Gestores Municipais de Saúde, regularizarem o
registro de nova conta bancária para recebimento de custeio. 

S/P 10/01/2018 Enviei orientação da nova Portaria 3.992 de 28/12/2017 onde altera as normas para
transferência dos recursos federais para ações e serviços públicos de saúde.   

S/P 10/01/2018 Enviei orientação para que os GMCs assistissem  a videoconferência organizada pelo
CONASEMS, para os esclarecimentos e dúvidas sobre a Portaria 3.992 de 28/12/2017
onde altera as normas para transferência de recursos federais,para as ações e
serviços públicos de saúde.  

S/P 17/01/2018 Enviei orientação sobre adesão a ata de registro de preços para aquisição de
ambulâncias.  

S/P 25/01/2018 Enviei orientação sobre orçamentos impositivos, publicado no DOU Portaria
interministerial n 10 de 23 de janeiro de 2018 na qual dispõem sobre procedimentos e
prazos para apresentação, registro e operacionalização das emendas parlamentares
individuais de execução obrigatória, que integrar o sistema orçamentário do Ministério
do Planejamento (SIOP) anexado portaria 
         

S/P 01/02/2018 Enviei informações sobre o FUNDAM onde o governo segue trabalhando para a
liberação dos 634 milhões junto ao BNDES e a justiça eleitoral proíbe assinatura de
novos convênios. 

S/P 02/02/2018 Enviei informações, sobre varias  mudanças de  módulos de acompanhamento de
obras do SICONV.

S/P 05/02/2018 Enviei orientação sobre o bloqueio do acesso ao SIGEF, sendo assim as ADRs estão
atualizando os dados dos prefeitos e fazendo o desbloqueio.

S/P 15/02/2018 Enviei aviso de reunião do colegiado e sugestões de pauta, a data agendada 
06/03/2018. mas muito poucos poderiam estar presente,por esse motivo não
aconteceu.

S/P 20/02/2018 Enviei orientação sobre internet para todos e lista de municípios prioritários para o
programa e antenas de internet por satélite GF. enviado anexo lista.

S/P 23/02/2018 Enviei lista de emendas parlamentares federais 2018, dessa forma os Prefeitos podem
articular com seus parlamentares. 

S/P 27/02/2018 Enviei contatos aos municípios que não receberam login e senha para cadastro
internet para todos e os manuais de adesão. (municípios reclamaram que demorou
para eles receberem) em anexo modelo do oficio.

S/P 28/02/2018 Enviei aviso do prazo de envio do SIOPS, pois caso não seja enviado no prazo o
CAUC,fica negativado. 

S/P 02/03/2018 Enviei comunicado nº 07/2018 o cronograma do orçamento impositivo.

S/P 06/03/2018 Enviei alerta da CNM onde mais de 954 municípios já estão com o fundo de
participação do município (FPM) suspenso por não terem enviado a prestação de
contas dos gastos com a saúde.  

S/P 07/03/2018 Enviei alteração do comunicado 07/2018 que altera o cronograma de orçamento
impositivo.(anexado o comunicado)
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S/P 09/03/2018 Enviei orientação (FECAM) com relação as emendas individuais da saúde, como elas
serão executadas, através do SICONV no CNPJ da prefeitura ou do FMS. Sendo
respondida a questão, pelo SIGEF no cnpj do fundo de saúde. (encaminhado DOU
com portaria de normas). 

S/P 12/03/2018 Enviei manual do FNDE com orientações para a execução de emendas no âmbito do
Ministério da Educação por intermédio do PAR com preenchimento via SIMEC. 

S/P 14/03/2018 Enviei resposta de pergunta feita em nosso grupo de trabalho: pode cadastrar uma
proposta no SICONV usando duas emendas parlamentares?(FECAM) É possível, na
hora do cadastro  na aba dados, vai ter uma opção para selecionar as emendas que
estão indicadas para o município.(emendas do mesmo programa)  

S/P 16/03/2018 Enviei Portaria do Ministério das Cidades nº 204 de 15 de março, concessão de novo
prazo para conclusão e entrega das unidades habitacionais -MCMV (enviado por
e-mail e copia do DOU)

S/P 16/03/2018 Enviei cronograma do orçamento impositivo emendas parlamentares-2018, e dessa
forma,alertando que há dois cronogramas:(SICONV,convênios,termo de parceria
termo de fomento,colaboração e contrato de repasse, Fundo Nacional de Saúde. Só
um cronograma para todos os tipos de instrumentos, dessa forma o alerta é para que
os municípios cumpram o prazo pois estão sujeito a pena e terem propostas cancelada

S/P 19/03/2018 Enviei resposta do grupo GMCs sobre as emendas do deputados  estaduais, data
provável que estarão despolíveis ao programa do SIGEF. Tivemos reposta (FECAM)
onde a foi entrado em contato com a comissão de finanças da ALESC que ficou de
oficializar e repassar.   

S/P 23/03/2018 Enviei alerta que estão disponíveis as Emendas Parlamentares para celebração de 
Contratos de Repasse.Lembramos que a Plataforma Êxitos identifica e direciona, de
forma automática, as Emendas/Recursos Específicos de Oportunidades ou Programas
que o município esta habilitado a enviar propostas, conforme pode ser observado nas
telas enviada por anexo.

S/P 26/03/2018 Enviei ao municípios nota de repúdio a onde a Federação Catarinense de Municípios ?
FECAM em nome dos 295 Prefeitos e Prefeita, emite nota de repúdio por desaprovar
as decisões tomadas pela União em 2018, aos quais  interferem e impactam
diretamente na gestão dos Municípios, sendo elas: atraso ao pagamento do Apoio
Financeiro aos Municípios (AFM) e o aumento abusivo das Taxas de Administração. 

S/P 29/03/2018 Enviei comunicado para os GMCs onde o presidente Michel Temer deve assinar  o
parecer redigido pela AGU que vai permitir à Caixa, BNDES e BB retomarem os
empréstimos para estados e municípios tendo como garantia o fundo de participação
dos municípios (FPM)

S/P 05/04/2018 Enviei comunicado nº23/2018 onde indica situação possível de alterar projetos
básicos. O § 4º do art. 6º da Portaria Interministerial 424/2016 estabelece que:FICAM
VEDADAS AS REPROGRAMAÇÕES, DECORRENTES DE AJUSTES OU
ADEQUAÇÕES NOS PROJETOS BÁSICOS DOS INSTRUMENTOS ENQUADRADOS
NO INCISO 1 DO ART. 3º DESTA PORTARIA, APROVADOS PELA MANDATÁRIA.

S/P 11/04/2018 Enviei aos GMCs manual operacional de seleção de projetos de infraestruturada aos
territórios rurais 2018. anexado o manual  

S/P 12/04/2018 Enviei lista dos pré-selecionados, Avançar Cidades -Mobilidade Urbana 

S/P 12/04/2018 Enviei aos GMCs listas de 578 propostas de intervenções de mobilidade urbana
pre-selecionados (Programa Avançar Cidades).

S/P 24/04/2018 Enviei reposta solicitada no grupo de trabalho:modelo de ofício documentação
necessária para solicitação de recursos do fundo social.(em anexo oficio) Seguem os
modelos para uso nas solicitações de recursos ao Estado.Orienta-se envio de ofício
destinado ao Deputado ou Secretário e oficio  destinado ao Governador.
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S/P 25/04/2018 Atendimento por telefone e encaminhado oficios de solicitação para recurso do fundo
Social.(apoio do grupo GMCs)

S/P 11/05/2018 Enviei aos GMCs comunicado onde o Ministério das Cidades cancela 3º turno para
cadastro de propostas do Cartão Reforma Municípios. Não é mais possível apresentar
propostas para o 3º turno do Cartão Reforma. Nesta quinta-feira, 10 de maio, o
Ministério das Cidades publicou a Portaria 308/2018, no Diário Oficial da União (DOU),
que revoga os artigos 4º e 7º da Portaria 189/2018.
(Plataforma Êxitos)

S/P 11/05/2018 Enviei aos GMCs comunicado onde a comissão aprova proposta que estabelece
regras para aquisição de produtos da alimentação escolar.Comissão de Seguridade
Social e Família aprovou proposta que estabelece regras para a aquisição de produtos
pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

S/P 11/05/2018 Enviei para os GMCs informações que estão abertas as inscrições para apresentação
de experiências inovadoras por meio do concurso ?INOVASUS 2018  Gestão do
Trabalho em Saúde".A premiação contempla experiências implementadas Secretarias
de Saúde dos Estados, Municípios e do Distrito Federal, bem como instituições
públicas ou privadas sem fins lucrativos que atuam em colaboração com o SUS.

S/P 23/05/2018 Enviei aos GMCs comunicado, estão abertas as inscrições para o Treinamento FNS e
SISMOB promovido pela FECAM e Ministério da Saúde.

S/P 24/05/2018 Atendimento por telefone, sobre FNS, a respeito do registro da ata, e sobre o
procedimento de licitação.

S/P 24/05/2018 Enviei informações sobre a ATA de registro de preços do FNS referente as
ambulâncias tipo A de R$ 80.000,00.Os procedimentos para adesão e a Ata de
registro de preço.

S/P 30/05/2018 Enviei aos GMCs informações em decorrência de questionamentos, acerca dos
recursos que estão sendo recebidos para aquisição de ambulâncias Tipo A. A FECAM
através dos Escritório de Projetos,  após consulta com o Ministério da Saúde informa
que:"As ambulâncias devem ser adquiridas conforme especificação que consta no
SIGEM".

S/P 11/06/2018 Enviei por solicitação da FECAM pedido aos GMCs caso existam pendências no fundo
social, por favor encaminhem para o e-mail; projetos@fecam.org.br que será
apresentado no IV congresso Estadual de Gestores Municipais de Convênios é
importante para os municípios.

S/P 20/06/2018 Enviei quadro comparativo de valores da modalidades de licitação a atualização
promove alteração no art 23 da Lei 8666/1993, por meio de decreto presidencial nº
9.412/2018 que entrou em vigor em 19/06/2018.

S/P 21/06/2018 Enviei aos GMCs a Portaria nº 3.790, DE 19 DE junho de 2018 que"disciplina 
procedimentos para permitir a transferência de recursos para a elaboração do projeto
básico de obras ou termo de referência no percentual não superior a 5%(cinco por
cento) do valor total dos convênios firmados com a Fundação Nacional de Saúde para
as ações de saneamento básic"(anexado DOU com a Portaria)

S/P 06/07/2018 Enviei informação aos GMCs sobre final do prazo  para cobrir a marca do Governo
Federal junto as placas das obras e serviços de engenharia em virtude do período
eleitoral em observação a instrução normativa de 01 de abril de 2018 que estabelece a
cobertura ate três meses antes das eleições.

S/P 13/07/2018 Enviei informações sobre registro de ata de preços para aquisição de ambulâncias do
Fundo municipal de saúde (apoio Fecam Natassha)  

S/P 18/07/2018 Enviei informações(Ministério da cultura) de editais para modernização de Museus.
Premiação aos 28 projetos contemplados com R$ 100 mil.
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S/P 27/07/2018 Enviei informações sobre cronograma referencial para execução das emendas
impositivas e individuais no Siconv.

S/P 27/07/2018 Enviei comunicado nº 43/2018 execução das emendas impositivas individuais e
orçamento 2018.

S/P 30/07/2018 Enviei aos GMCs edital da Caixa Econômica Federal, sobre iluminação
pública.(anexado edital) 

S/P 01/08/2018 Enviei aos GMCs republicação com alterações da Portaria 424/2016 que impactam
nas atribuições dos municípios junto a Captação de Recursos,  Execução e Prestação
de Contas dos Instrumentos Jurídicos celebrados com o Governo Federal através do
SICONV.(anexado a Portaria)

S/P 07/08/2018 Enviei aos GMCs comunicado nº 45/2018  atendimento da exigência  do item 2, do
inciso XIX e do inciso XXI do art. 22 da PI Nº 424/2016 aos concedente e convenentes
sobre transferências voluntarias.

S/P 14/08/2018 Enviei os GMCs para possíveis cadastramento de projetos junto ao BRDE. Ciente de
seu papel como agente de desenvolvimento social, econômico e cultural da região
onde atua, tem como política apoiar projetos culturais, audiovisuais, esportivos,
voltados a crianças, adolescentes e idosos, aprovados para captação por meio das leis
de incentivo fiscal.

S/P 23/08/2018 Enviei aos GMCs orientação da CNM para identificação dos repasses federais da
saúde por exemplo: os repasses que financiam programas como a Estratégia Saúde
da Família, os Núcleos Ampliado de Saúde da Família (Nasf), a Saúde Bucal e o
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica.

S/P 24/08/2018 Enviei aos GMCs Portaria nº 542, instituindo procedimentos de fiscalização dos
contratos de prestação de serviços celebrados através da mandatária da União, para
transferências voluntárias de recursos do Ministério das Cidades.

S/P 24/08/2018 Enviei aos GMCs sobre aquisição das ambulâncias tipo A.O Ministério da Saúde
publicou  Portaria instituindo com prazo para realizar a devolução dos recursos
transferidos e não executados.

S/P 27/08/2018 Enviei aos GMCs  Portaria nº 235 de 23 de agosto de 2018, publicada no DOU que
altera a Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016, que estabelece
normas para execução do Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007" (anexado
Portaria)

S/P 28/08/2018 Enviei aos GMCs orientação do prazo para prestação de contas(cerca de 10 mil
termos de compromisso que expira em 1º de setembro) O Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) alerta gestores de estados e municípios sobre
o fim do prazo para prestação de contas de recursos recebidos por meio do Plano de
Ações Articuladas (PAR).

S/P 28/08/2018 Enviei aos GMCs as mudanças no cadastramento das informações junto ao Módulo de
Execução do SICONV. Encontra-se publicado alterações junto ao sistema Siconv na
aba "Documento de Liquidação",pagamento OBTV. 

S/P 25/09/2018 Enviei aos GMCs orientação onde os gestores da assistência social devem realizar a
prestação de contas de 2017 do FMAS.

S/P 11/10/2018 Enviei aos GMCs orientação sobre o Departamento de Atenção Básica a cerca da
etapa de avaliação externa do 2º ciclo do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e
da qualidade dos Centros de Especialidades Odontológicas (PMAQ-CEO).

S/P 18/10/2018 Enviei aos GMCs orientação da LOA 2019 sobre prorrogação do prazo para
aprestação das emendas.(anexado cronograma alterado)
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S/P 22/10/2018 Enviei aos GMCs informação sobre emendas parlamentares.

S/P 25/10/2018 Enviei aos GMCs orientação do órgãos concedentes sobre as cartilhas de orientações
para os pleitos atendidos por Emendas Parlamentares para o ano de 2019,onde
auxiliarão os convenentes na realização dos pedidos das Emendas.

S/P 06/11/2018 Enviei aos GMCs orientação sobre as emenda de bancada para saúde catarinense e
pagas pelo Governo Federal. (anexado as nota de incremento do PAB E
MAC-COSEMS, nota das emendas parlamentares, nota técnica,e portaria 2257). 

S/P 08/11/2018 Enviei aos GMCs orientação sobre cancelamentos de contratos relacionados as obras
da educação FNDE. O cancelamento está sendo através do SIMEC, portanto não há
publicação de termo de distrato do compromisso no DOU.

S/P 09/11/2018 Enviei aos GMCs orientação da necessidade de acessar com login e senha dos
técnicos para cadastramento da proposta e preenchimento de questionário da portaria
referente as Academias da Saúde e o SISPROFNS.

S/P 21/11/2018 Enviei aos GMCs a divulgação da 11ª lista de projetos selecionados do Ministério das
Cidades pelo programa avançar cidades mobilidade urbana.(anexada lista). 

S/P 22/11/2018 Enviei aos GMCs orientação para verificação do  DOU nº 224 de 22/11/2018 onde
foram  publicados vários remanejamento de valores destinados ao custeio das ações e
serviços públicos de saúde. No grupo de atenção de média e alta complexidade
ambulatorial e hospitalar - recurso MAC destinados á fundos estaduais e municipais
(anexado) 

S/P 26/11/2018 Enviei aos GMCs orientação de documentos a relação de  Emendas Parlamentares
apresentadas para 2019. Ressalto que ainda não houve sanção presidencial e dessa
maneira o que foi apresentado pode sofre alteração.(anexado o DOU da lei 13.707 e
LOA)

S/P 29/11/2018 Enviei aos GMCs orientação da pergunta solicitada no grupo de trabalho referente a
convênios de aquisição de equipamentos e desembolsos e a possibilidade de
parcelamento.

S/P 30/11/2018 Enviei aos GMCs orientação (vindas da FECAM) de 400 convênios entre prefeituras e
Estado de SC que dependem de recursos para conclusão de obras e ações.

S/P 30/11/2018 Enviei aos GMCs orientação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação-FNDE que divulgou comunicado no Sistema de Monitoramento, Execução e
Controle do Ministério da Educação (SIMEC)informando a cerca de projetos que ainda
estejam com pendências de caráter impeditivo - técnico ou documental - na data de 07
de dezembro de 2018 serão cancelados.

S/P 03/12/2018 Enviei aos GMCs orientação aos municípios com diligência ou falta de documentação
referente às obras PAC que necessitam regularizar situação até 5 de dezembro de
2018. Municípios com obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que
têm indicativo de conclusão ou estão em vias de concluir precisam regularizar
documentação no Sistema de Monitoramento de Obras (SISMOB). 

S/P 03/12/2018 Enviei aos GMCs resposta do oficio 637/2018 que a FECAM solicita a prorrogação da
vigência dos convênios.(anexado o oficio ) 

S/P 04/12/2018 Enviei aos GMCs  avisos do SC-transferências que trás as orientações ao concedente
para encerramento do exercício 2018 e suas regras - publicado em 03/12/2018 acesse
a sistemas e manuais e documentos.(anexado regras de encerramento). 

S/P 06/12/2018 Enviei aos GMCs orientação de homologação  de  acordo para o pagamento de R$ 81
milhões devido aos municípios para a área da saúde.
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S/P 07/12/2018 Enviei aos GMCs orientação do comunicado nº60/2018 que encaminha o novo
cronograma para execução das emendas impositivas individuais (orçamento 2018)  

S/P 14/12/2018 Enviei aos GMCs comunicado do estado informando a ausência de pagamento de R$
36 milhões em convênios aos municípios. Após o alerta da FECAM sobre o volume de
convênios a serem pagos ainda em 2018 o estado atuou no pagamento e na
prorrogação dos prazos dos contratos. 

S/P 14/12/2018 Enviei aos GMCs comunicado onde decorre o prazo limite para emissão de OBTV e
Abertura de Conta 2018.(anexado)

S/P 17/12/2018 Enviei aos GMCs orientação de retomada de obras do PAC com final de vigência em
30 de dezembro de 2018.(Em 2016 o Ministério do Planejamento publicou a Portaria nº
348 de 14 de novembro de 2016 que estabelece diretrizes para a retomada e a
execução dos empreendimentos constantes do Programa de Aceleração do
Crescimento PAC.

S/P 27/12/2018 Enviei aos GMCs aviso do FNS que existem  recurso disponíveis para reforma de
UBS.
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