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AMOSC
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 22/01/2020 Elaboração de Contrato Administrativo a ser firmado entre a Amosc e a Mecânica Pabocar, tendo por
objeto a manutenção dos veículos da entidade

S/P 23/01/2020 Participação em ReUnião interna de funcionários

S/P 13/02/2020 ReUnião com professor e palestrante, especialista em publicidade e em mídias sociais

S/P 17/02/2020 Estudo sobre Teletrabalho, alteração de contrato de trabalho e sobre minuta de resolução instituindo o
programa de levantamento aerofotogramétrico

S/P 02/03/2020 Elaboração de Contrato Aditivo ao contrato de trabalho do funcionário Carlos A de Oliveira.

S/P 03/03/2020 ReUnião sobre organização e participação no evento do TCE/SC no dia 10/03/2020, no Centro de
Eventos

S/P 03/03/2020 Participação ReUnião interna sobre inconsistência de relatórios da folha de pagamento da AMOSC

S/P 24/03/2020 Análise de projeto de Decreto dispondo sobre a prorrogação de prazos de pagamento de tributos e taxas
municipais

S/P 30/03/2020 DiscusSão, via WhatsApp, sobre medidas vigentes e aguardar a publicação de novo decreto do
governador sobre a prorrogação do prazo de quarentena por mais 7 dias

S/P 31/03/2020 De 24/03/2020 a 31/03/2020 - DiscusSão, análise, orientações e encaminhamentos conjuntos com a
Assessoria de Educação e Social referente assuntos relacionados às medidas adotadas nos municípios
para o enfrentamento da Covid-19

S/P 31/03/2020 Participação de ReUnião virtual com os funcionários da Amosc às 16h30

S/P 01/04/2020 Orientações à Assessora de Educação sobre medidas a serem adotadas em relação ao afastamento dos
professores

S/P 01/04/2020 Análise do Plano de Contingência da Assistência Social elaborado pelo grupo de Assistentes Sociais e
Procuradores Municipais, sob a coordenação da Fecam

S/P 03/04/2020 Orientações sobre a possibilidade da Primeira Dama integrar comisSão na área da Assistência Social.

S/P 06/04/2020 Análise do Decreto 10312 e retorno à Assessora de Educação da Amosc

S/P 13/04/2020 Contato com a Assembleia Legislativa dos Estado sobre a tramitação da sustação do Decreto de
Calamidade Pública

S/P 13/04/2020 ReUnião virtual com Secretaria Executiva, Assessoria em Educação e Assessoria em Recursos Humanos

S/P 17/04/2020 Envio de ofício ao Procurador da República de Chapecó dando conta da disponibilidade na página da
Amosc, o nome e dados dos Prefeitos Municipais

S/P 28/04/2020 Análise minuta de resolução que aprova plano da educação.

S/P 04/05/2020 Elaboração e repasse de planilha destinada ao controle de horas negativas do Banco de Horas

S/P 15/05/2020 ReUnião com a Secretaria Executiva, Diretoria Técnica e Departamento de Agrimensura sobre projeto do
Município de Águas Frias

S/P 22/05/2020 Contato telefônico com os Procuradores dos Municípios de Formosa do Sul, Cordilheira Alta, Sul Brasil,
Guatambu, Águas de Chapecó, Serra Alta, solicitando-lhes para que auxiliassem os respectivos prefeitos
na ReUnião virtual de terça-feria (Assembleia Geral de Prefeitos) e encaminhamento dos pedidos de
afastamento das funções que exercem na Diretoria da Amosc e em outras entidades

S/P 22/05/2020 Contato com o Diretor do Hospital Regional do Oeste, Osmar Arcanjo de Oliveira, convidando-o para falar
sobre o cenário da pandemia que afeta os municípios da região da Amosc.

S/P 15/06/2020 Descolocamento ao Funeral do Ex-Prefeito de Guatambu para prestar condolências aos familiares

S/P 16/06/2020 Troca de informações com a Assessoria em Recursos Humanos e Secretária Executiva sobre assuntos
de interesse das respectivas áreas

S/P 25/06/2020 Atendimento por telefone sobre assuntos de interesse da Secretaria e dos municípios
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S/P 25/06/2020 Atendimento por telefone sobre assuntos de interesse do Departamento e dos RH dos municípios

S/P 26/06/2020 Encaminhamento de legislação que trata de distribuição de sobra de alimentação às pessoas carentes

S/P 29/06/2020 Contato com o Secretário Executivo e Assessoria Jurídica da Acamosc sobre a aplicação da LC 173

S/P 29/06/2020 Contato com a Procuradora da ACAMOSC sobre orientações da entidade acerca da fixação de subsidios
aos agentes políticos. Recebi a informação de que o entendimento é pela manutenção dos valores

S/P 06/07/2020 DiscusSão e sugestÃµes sobre encaminhamentos aos Municípios relacionados à Covid-19

S/P 14/07/2020 Troca de informaçãµes, via rede social, com a Assessoria em Recursos Humanos sobre questionamentos
oriundos dos Municípios de Nova Itaberaba e Cordilheira Alta

S/P 14/07/2020 Repasse de entendimento sobre a palestra do Ministério Público que tratou dos gastos com publicidade
neste ano de eleição. Publicidade institucional normal até 15/08 e publicidade voltada ao enfrentamento
da Covid-19, permitida de julho a dezembro, e sem computar no limite de gastos.

S/P 16/07/2020 Orientaçãµes sobre redução de aposentadoria, com amparo na alteraçãµes introduzidas pela reforma da
previdência.

S/P 21/07/2020 Repasse de informaçãµes sobre Decreto de prorrogação do auxílio emergencial

S/P 07/08/2020 Reunião com a Secretária Executiva e Diretor Técnico, a fim de tomar conhecimento de assuntos de
interesse da Amosc e dos municípios associados

S/P 12/08/2020 Acompanhamento da live da Prefeitura Municipal de Chapecó sobre números e orientações relacionadas
à Covid-19

S/P 15/09/2020 Acompanhamento parcial da reunião de Secretários Executivos

S/P 24/09/2020 Deslocamento até a sede da Câmara de Vereadores de Chapecó para acompanhar Secretária Executiva
e o Diretor Técnico da Amosc na entrega do pré-projeto da nova sede do Poder Legislativo

S/P 30/09/2020 Auxílio ao Departamento de Recursos Humanos em resposta de consulta formulada pelo Município de
Nova Erechim. Objeto: concessão de licença prêmio. De acordo com o Estatuto Social, o servidor
requerente tem direito de indicar o período de gozo, bastando que o faça com 15 dias de antecedência.

S/P 02/10/2020 Análise jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral sobre desincompatibilização provisória/definitiva de
integrantes da diretoria da Amosc. Observar a informação disponibilizada no portal do TSE, aba
desincompatibilização, e acórdão nº 33.896 - Classe 32ª

S/P 09/10/2020 Reunião com equipe administrativa da Amosc. Assuntos: repasse de informações gerais e planejamento
de ações para realização de evento de final de mandato dos atuais prefeitos municipais

S/P 21/10/2020 Encaminhamento de e-mail ao presidente da Comissão de Tomada de Contas Especial do Município de
Irati, solicitando a vinda dos integrantes da Comissão até a sede da Amosc para tomar o depoimento dos
Engenheiros Jorge e Claudete, ambos notificados para esclarecer os fatos que estão sendo apurados.

S/P 26/10/2020 Acompanhamento depoimento da Engenheira Claudete à Comissão de Tomada de Contas Especial do
Município de Irati.

S/P 03/11/2020 Esclarecimentos sobre notificação do Ministério Público que está sendo enviada ao setor privado. Não se
aplica aos municípios. Sugestão: aguardar eventual notificação nesse sentido

S/P 12/11/2020 Acompanhamento da Reunião do Colegiado de Secretários Executivos das Associações de Municípios

S/P 13/11/2020 Participação de reuniões internas de planejamento de atividades a serem executadas no final deste ano

S/P 16/11/2020 Auxílio à Secretária Executiva na organização e encaminhamentos de assuntos a serem tratados na
Assembleia Geral Ordinária agendada para o dia 19/11/2020

S/P 20/11/2020 Elaboração de Resolução de nomeação de Secretário Executivo

S/P 27/11/2020 Elaboração de Ofício a ser enviados aos órgãos/entidades públicos e privadas solicitando apoio no
combate ao coronavírus. Esse assunto foi deliberado na Assembleia Geral do dia 19/11/2020

S/P 30/11/2020 Encaminhamento de Ofícios ao Governador do Estado e aos presidentes do Senado Federal, da Câmara
dos Deputados, da Assembleia Legislativa, da FIESC E FCDL
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S/P 01/12/2020 Participação do Encontro de Novos Gestores, via Webconferência, a partir das 14 horas. Objetivo:
apresentação das entidades e palestra proferida pelo Diretor de Contas do Tribunal de Contas do Estado
de Santa Catarina

S/P 02/12/2020 Recebimento de informações sobre o processo protocolado pela Assessoria em Tributação da Amosc de
interesse do Município de São Carlos. Analisar a legislação e o caso, a fim de auxiliar os advogados do
município

S/P 08/12/2020 Participação de reunião de funcionários da Amosc. Assuntos: trabalho remoto, agenda dos próximos
eventos e assuntos gerais

S/P 09/12/2020 Elaboração de minuta de resolução dispondo sobre assuntos internos

S/P 10/12/2020 Auxílio à Assessoria de Recursos Humanos em questões de interesse dos municípios associados

S/P 11/12/2020 Auxílio à Assessoria em Educação em questões de interesse dos municípios associados

S/P 14/12/2020 Análise e sugestão ao parecer emitido pela Assessoria em Tributação da Amosc ao Município de União
do Oeste

CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS DE CHAPECO
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 29/06/2020 Orientações sobre a manutenção dos valores de subsidio, de competência da Câmara Municipal, em
obediência à LC 173. Foi reafirmado o entendimento do TCE no mesmo sentido

S/P 28/07/2020 Consulta telefônica sobre aquisição de produtos da agricultura familiar por dispensa de licitação ou
pregão eletrônico? Dar retorno

MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 17/01/2020 Repasse de entendimento acerca de ajuizamento de ação de entrega de bens públicos extraviados e/ou
ressarcimento do valor equivalente

S/P 17/01/2020 Recebimento de consulta sobre a possibilidade ou não de contratação de professores aposentados
mediante processo seletivo

S/P 28/01/2020 Atendimento ao Procurador Municipal. DiscusSão sobre contestação de ação de cobrança de valor
pendente de pagamento referente execução de obra no ano de 2012

S/P 30/01/2020 Retorno ao pedido de orientações acerca da contratação de professores por tempo determinado (ACT),
que já São aposentados. Possibilidade. Observar o Parecer nº 3285 da FECAM, no qual conta decisões
nesse sentido.

S/P 12/02/2020 Orientações sobre concesSão de benefícios em ano eleitoral

S/P 14/02/2020 Orientações sobre teses e jurisprudência em defesa de ação proposta por ex-vereadores e ex-prefeitos.
Encaminhamento de mapa digital para ser juntado em contestação de ação de indenização

S/P 03/03/2020 Encaminhamento de cópia de lei e de decreto versando sobre combate a Dengue

S/P 12/03/2020 Orientações sobre possíveis teses jurídicas em face da extinção de processo por intempestividade da
apresentação de recurso

S/P 30/03/2020 Orientações sobre decretação de situação de emergência em função da estiagem. Foi repassado uma
planilha elaborada pela ARIS e recomendado pra ligar para a Defesa Civil

S/P 31/03/2020 Orientações sobre prorrogação de prazos de decretos municipais

S/P 06/04/2020 Retorno sobre a concluSão da minuta de decreto dispondo sobre a redução de subsídio e de
vencimentos

S/P 07/04/2020 Orientações ao Procurador de Águas de Chapecó acerca das hipóteses de suspenSão e resciSão de
contratos administrativos

S/P 08/04/2020 Orientações ao Procurador sobre critérios e procedimento para alteração, suspenSão e resciSão de
contratos administrativos.
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S/P 13/04/2020 Orientações sobre suspenSão de contratos temporários e redução/doação de parte dos subsídios e
vencimentos dos agentes públicos municipais

S/P 14/04/2020 Orientações sobre redução de carga horária e vencimentos de servidores públicos. Vedado pelo
Constituição Federal. Jurisprudência permite a supresSão de horas, mas não de vencimentos

S/P 16/04/2020 ReUnião na sede da Amosc com o Prefeito Municipal e Controlador Interno sobre medidas de contenção
de despesas públicas para reequilíbrio das finanças da administração

S/P 30/04/2020 DiscusSão sobre prováveis encaminhamentos de ações em face de mutuários descumpridores das
condições pactuadas em programa de habitação popular. Foi sugerido inicialmente obter a certidão da
matrícula atualizada junto ao cartório de registro de imóveis.

S/P 04/05/2020 Orientações a respeito de servidores comissionados com idade superior a 60 anos

S/P 06/05/2020 Repasse de informações sobre a legislação e prováveis cursos de pregão eletrônico

S/P 13/05/2020 Orientações sobre abertura/continuidade de certame licitatório, cujo anexo do edital tem um erro material
(um prazo de garantia do bem diferente do texto do edital). Sugestão: dar ciência aos participantes e
solicitar declaração de concordância com o prazo fixado no corpo do edital e dar continuidade ao
procedimento.

S/P 21/05/2020 Orientações acerca da necessidade de instauração de PAD para apurar responsabilidade de motorista de
ambulância que se envolveu em acidente de trânsito.

S/P 26/05/2020 Encaminhamento de documentos e informações sobre escolha e cadastro de portal de compras
destinado a realização de pregões eletrônicos

S/P 28/05/2020 Orientações sobre alteração de edital para correção de erro material. Foi sugerido fazer uma errata
mantendo-se a data de abertura

S/P 03/06/2020 Orientações acerca da impossibilidade de suspenSão temporária de vínculos comissionados. Foi
sugerido exonerar e renomear em atenção aos princípios da conveniência e oportunidade

S/P 04/06/2020 Informações sobre gastos com publicidade em função da pandemia. Foi orientado que a Fecam havia
feito uma consulta ao TRE, mas ainda não obteve a resposta.

S/P 08/06/2020 Participação de ReUnião virtual com Prefeito e equipe interna sobre projeto de Regularização Fundiária
no Município.

S/P 16/06/2020 Orientações sobre desincompatibilização de ACT. Afastamento 3 meses antes do pleito com resciSão do
contrato

S/P 18/06/2020 Orientações ao procurador sobre suspenSão dos serviços de rádio e sobre o pedido de providências
solicitado pela Defensoria Pública do Estado em relação aos catadores de lixo reciclável

S/P 18/06/2020 Orientações sobre suspenSão do prazo de concursos públicos

S/P 25/06/2020 Orientações sobre prazo e condições para fixação de subsídio, pelo Poder Legislativo, para vigorar na
próxima legislatura. Entendimento repassado: fixar sem majorar os atuais valores, em razão da
interpretação extraída da LC 173

S/P 26/06/2020 Orientações sobre fixação de subsidio. Competência do Poder Legislativo. Sugestão: manter o mesmo
valor em obediência à LC 173

S/P 30/06/2020 Orientações sobre resciSão de contrato, por recomendação da promotora da comarca pelo fato do
Prefeito ter homologação a licitação/contratado o vencedor que, por sua vez, deixou de indicar a marca
do produto.

S/P 09/07/2020 Orientaçãµes acerca de despesas com publicidade institucional e alteração de contrato de prestação de
serviços de rádio.

S/P 14/07/2020 Deslocamento até o Município, juntamente com o Engenheiro Marcelo, a fim de fazer a entrega do projeto
de levantamento do núcleo urbano informal que se pretende regularizar. Foi sugerido a edição do Decreto
e a contratação do Laudo Social Ambiental e aguardar alguns dias para fazer as reuniÃµes com os
interessados

S/P 22/07/2020 Repasse de informaçãµes sobre atestado médico de acompanhante em deslocamento para consulta em
outros centros. Considerar como atestado médico, a fim de nÃo penalizar o servidor
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S/P 03/08/2020 Análise e sugestão de medidas a serem adotadas em interposição de recurso de apelação em face de
condenação do município em pagamento de valores a título de equiparação de função

S/P 07/08/2020 Orientações a respeito de suspensão/rescisão de contrato de concessão de espaço público com
particular.

S/P 11/08/2020 Esclarecimentos e sugestão de resposta ao MPC sobre ajuste de percentual de contribuição
previdenciária dos servidores. A exigência se aplica apenas aos municípios que possuem RPPS

S/P 25/08/2020 Orientações sobre pedido de adequação salarial proposto pelos conselheiros tutelares do município.
Sugestão: indeferimento, ao argumento de que os conselheiros sabiam das regras e condições ao tempo
em que se habilitaram ao processo de eleição.

S/P 01/09/2020 Orientações sobre edital d processo seletivo destinado a contratação de profissionais da saúde

S/P 02/09/2020 Orientações sobre aproveitamento de profissional da educação (pedagoga) para ministrar aulas de inglês
até o final deste ano. Possibilidade.

S/P 03/09/2020 Orientações sobre a realização de audiências públicas (PPA, LDO e LOA). Recomendação: Agendar a
reunião e disponibilizar o link na página do município. Enviar também para o Legislativo. O Prefeito não
deve participar. A coordenação dos trabalhos deve ser feita pela equipe técnica

S/P 08/09/2020 Orientações sobre alteração e republicação de edital simplificado de contratação temporária. Elaborar
Errata com as alterações necessárias e republicar no DOM

S/P 16/09/2020 Esclarecimentos sobre publicidade institucional. As vedações legais aplicam-se a todos os agentes
públicos. Foi sugerido para não dar publicidade da entrega da ordem de serviço de uma determinada
obra

S/P 23/09/2020 Atendimento telefônico prestado á Procuradora Municipal. Assunto: exoneração de enfermeira contratada
por prazo determinado, grávida, com termo de encerramento previsto para o dia de hoje.

S/P 30/09/2020 Orientações sobre contratação de consórcio para execução de obra. Modalidade Dispensa de Licitação.

S/P 08/10/2020 Resposta telefônica sobre liberação da atividade de transporte intermunicipal. Portaria Sie 529, de 03 de
agosto de 2020

S/P 14/10/2020 Orientações acerca de contratação da consultoria do SEBRAE de fomento ao turismo e de serviços
médicos (cirurgias eletivas). Tocante ao primeiro assunto, foi sugerido: 1) justificativa do Departamento de
Turismo; 2) encaminhamento ao Conselho Municipal de Turismo para análise e aprovação; 3) prova de
existência de previsão orçamentária; 4) análise da modalidade licitatório; 5) autorização do prefeito
municipal; 6) vedada a publicidade dessa contratação para não incorrer nas vedações eleitorais. Sobre a
contratação dos serviços de cirurgias eletivas, foi recomendado conversar, antes, com o CIS-AMOSC, e
sendo o caso de contratação, limitar o valor ao contratado pelo CIS-AMOSC

S/P 21/10/2020 Orientações acerca da substituição do candidato a vice-prefeito da chapa da situação

S/P 26/10/2020 Orientações acerca da contratação de serviços de prótese. Foi sugerido fazer credenciamento.
Encaminhar modelo de edital.

S/P 27/10/2020 Encaminhamento de modelo de edital dispondo sobre credenciamento de profissionais/empresas para
prestação de serviços de confecção de próteses

S/P 17/11/2020 Atendimento ao Prefeito em exercício, na sede da Amosc. Esclarecimentos/orientações a respeito de
pagamento de diárias ao Vice-Prefeito e da concessão de férias ao Prefeito no último ano de mandato.
Possibilidade

S/P 18/11/2020 Orientações ao Procurador Municipal a respeito de rescisões de contratos dos professores temporários

S/P 20/11/2020 Esclarecimentos sobre precatório (Requisição de Pequeno Valor - RPV). Foi informado que o amparo
legal está previsto em lei municipal.

S/P 24/11/2020 Sugestão acerca de processo licitatório em que uma empresa interessada está questionando o valor
máximo estipulado pelo município. Dar continuidade ao procedimento. A empresa não é obrigada a
ofertar proposta e nem generalizar a sua argumentação, pois outras empresas poderão ofertar seu preço
nos limites fixados pelo município.

S/P 27/11/2020 Orientações sobre cálculo do subsidio do vice-prefeito que assumiu o cargo de prefeito por alguns dia do
mês. Cálculo proporcional.
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S/P 27/11/2020 Esclarecimentos a respeito de encaminhamento de pedido de parecer. Submeter o assunto
primeiramente aos Procuradores Municipais.

S/P 08/12/2020 Orientações a respeito de projeto de lei aprovado pelo legislativo e submetido à sanção do Prefeito,
reconhecendo o empenho e pagamento de despesas de exercício anteriores da Câmara.
Encaminhamento de decisão do TCE que subsidia o encaminhamento da questão

S/P 11/12/2020 Elaboração de Parecer sobre empenhamento, liquidação e pagamento de despesa de exercício anterior

S/P 15/12/2020 Encaminhamento de ofício e de parecer jurídico ao Procurador Municipal sobre empenhamento e
pagamento de despesas de exercícios anteriores.

S/P 15/12/2020 Sugestão de encaminhamento à suscitação de dúvida apresentada pelo Procurador de Águas de
Chapecó. Concessão de espaço público, prorrogação do contrato para recomposição das perdas do
concessionário

MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 12/02/2020 Atendimento de ligação telefônica de professora da rede municipal de educação sobre ajuste do piso
salarial do magistério

S/P 27/02/2020 Orientações acerca de aquisição de veículo (ônibus) em adeSão a Ata do FNDE

S/P 16/04/2020 Orientações ao Procurador Municipal sobre as disposições da Portaria 139 do Ministério da Economia
que prorrogou o recolhimento das contribuições previdenciárias. Resposta: aplica-se também aos
municípios.

S/P 14/05/2020 EmisSão de entendimento sobre a possibilidade ou não de retirada da regência de classe dos
professores. Manifestação contrária, uma vez que a vantagem é considerada direito adquirido.

S/P 13/08/2020 Orientações sobre desincompatibilização de servidor público municipal ocupante de cargo relacionado a
fiscalização/lançamento de receitas. Foi reiterado os prazos de afastamento, quais sejam, 6 meses antes
do pleito para Vereador e 4 meses para concorrer a Prefeito, nas duas hipóteses sem remuneração

S/P 02/10/2020 Esclarecimentos e encaminhamento de editais tratando da Lei Aldir Blanc

S/P 06/10/2020 Revisão do Decreto Regulamentar da Nota Fiscal Eletrônica

MUNICIPIO DE ARVOREDO
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 17/01/2020 Orientações sobre encaminhamento de paciente violento ao estabelecimento de saúde especializado

S/P 30/04/2020 Encaminhamento de minuta de projeto de decreto elaborado pela FECAM.

S/P 08/07/2020 Atendimento servidores da área de RH e Tributação, na sede da Amosc, sobre possibilidade legal de
alteração de cargo e vencimentos

S/P 21/07/2020 Encaminhamento de minutas de Leis, Decretos e Editais à Prefeita tratando de serviços públicos de
Ã´nibus e taxis

MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 20/01/2020 Recebimento de consulta formal sobre fornecimento/consumo de merenda pelos professores municipais

S/P 31/01/2020 Contato com a servidora designada para responder pelo setor de licitações.

S/P 03/02/2020 Contato com a servidora responsável pelo setor de licitações. Sugerir profissional para assessoramento
na área

S/P 01/04/2020 Contato com o Prefeito e Presidente da Amosc sobre adoção de critérios na suspenSão de contratos de
transportadores escolares e professores da cultura

S/P 09/04/2020 Contato com o Presidente da Amosc. Retorno no tocante aos encaminhamentos realizados pela
Assessoria Jurídica da Amosc.



ESTADO DE SANTA CATARINA

Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
DEPARTAMENTO: JURÍDICO

Página 7/28 SIGAWEB - Sistema de Solicitação de Serviços 25/03/2021

S/P 14/04/2020 EmisSão de opinião sobre pagamento de complementação de vencimento a professor do estado
nomeado para Secretário de Educação do município. Entendimento da necessidade de Lei loca ou no
mínimo um Decreto.

S/P 16/04/2020 Repasse de informações e de pré-minuta de projeto de lei que trata de suspenSão de contratos
terceirizados com transportadores de alunos

S/P 13/05/2020 Contato com o Presidente da Amosc, a fim de esclarecer pedido de parecer sobre suspenSão de
pagamento de horas excedentes a professores

S/P 18/05/2020 Elaboração de Parecer sobre SuspenSão de pagamento de aulas excedentes

7478 19/05/2020 Foi encaminhado Parecer Jurídico sobre a dúvida suscitada

S/P 25/06/2020 Contato telefônico e encaminhamento de materiais sobre vedações eleitorais incidentes nesta próxima
eleição

S/P 26/06/2020 Encaminhamento de materiais sobre vedações eleitorais

S/P 01/07/2020 Orientaçãµes e encaminhamento de modelos de decretos de situação de emergência sobre vendaval. Foi
informado que a recomendação da Amosc e Fecam é pela desnecessidade de decreto de estado de
calamidade, uma vez que o Decreto nº 6, de 20 de março de 2020, abrange todos os municípios
brasileiros.

7459 08/07/2020 Aguardar o reenvio de informaçãµes

S/P 10/07/2020 Informaçãµes ao prefeito sobre liberação de quiosques para uso de familiares

7536 21/08/2020 O ASSUNTO FOI RESOLVIDO POR TELEFONE. FOI RECOMENDADO CONSULTAR O
PROCURADOR MUNICIPAL. DISPENSADO A LAVRA DE PARECER.

7545 14/09/2020 ENCAMINHAMENTO DE PARECER SOBRE REPOSIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO

S/P 14/09/2020 Encaminhamento de parecer jurídico versando sobre nomeação de servidor público (reposição), em
decorrência de vacância de cargo público efetivo. Possibilidade, nos termos da LC 173 e da Lei nº
9504/97

S/P 18/09/2020 Encaminhamento de material sobre redução da faixa não edificante para ser repassado à engenharia

7552 05/10/2020 Foi encaminhado a Lei Nacional que trata do assunto, minuta de projeto de lei para aprovação no
município e vídeo explicativo produzido pelo Engenheiro Carlos da Amosc

S/P 14/10/2020 Esta Assessoria foi instada a informar o nome de empresas privadas que locam sistemas de gestão de
documentos em nuvem. Segundo o consulente, o município possui um sistema, mas não é em nuvem.
Os técnicos da Informática da Amosc sugeriram a contratação dos serviços de um DataCenter e a
continuidade do atual sistema

S/P 27/10/2020 Encaminhamento de modelo de Decreto dispondo sobre o regulamento de cemitério municipal

S/P 17/11/2020 Deslocamento ao Município de Caxambu do Sul para tratar de assuntos relacionados à Assembleia Geral
online que será realizada ás 14h do dia 19/11/2020

S/P 20/11/2020 Orientações a respeito de exoneração de servidor público efetivo aposentado pelo RGPS. Seguir
entendimento do TCE, TJSC e STF, ou seja, exonerar o servidor que comprovadamente estiver
recebendo o benefício, com fundamento na vedação de acumulação de proventos com vencimentos e
também que a aposentadoria e causa de vacância de cargo público

S/P 02/12/2020 Encaminhamento de informações sobre a Covid-19 ao Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE CHAPECO
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 21/01/2020 Participação em ReUnião com Assessoria de Recursos Humanos da AMOSC e com Responsável pelo
Recursos Humanos do Município de Chapecó sobre o Piso Nacional do Magistério

S/P 04/03/2020 Atendimento Procurador Municipal de Chapecó. Solicitação para incluSão de todos os Procuradores no
Colegiado de Procuradores. Aguardando a listagem dos e-mails e telefones

S/P 17/03/2020 Contato com o Procurador Geral de Chapecó para inteirar-se sobre as medidas preventivas e
administrativas tomadas pelo município de Chapecó
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S/P 27/04/2020 Contato com a Secretária de Saúde solicitando-lhe sejam repassadas a principais necessidades do
município e região, na área da saúde, para atendimento das pessoas em eventual aumento de casos
confirmados.

S/P 20/05/2020 Retorno de entendimento sobre entrega de bens/equipamentos públicos aos agricultores neste ano de
eleição. Existindo lei autorizativa e execução orçamentária iniciada no ano anterior, não há afronta à Lei
das eleições (condutas vedadas)

S/P 29/05/2020 Encaminhamento de Opinativo sobre Prorrogação de mandatos de Conselheiros Escolares, vencido após
o início da pandemia

S/P 22/06/2020 Contato telefônico com a Secretária de Saúde acerca da liberação das atividades coletivas de escolinhas
e futebol. Segundo a Secretária, essa atividade não foi liberada

S/P 25/06/2020 Repasse de informações à Procuradora Claudia sobre os encaminhamentos da ReUnião sobre a LC 173
e do trabalho desenvolvido pela ComisSão de Procuradores da Amosc

S/P 06/07/2020 Contato com a Secretária de Saúde sobre medidas a serem tomadas pelo Município

S/P 08/07/2020 Telefonema ao Diretor de Compras do Município de Chapecó, a fim de constatar se o ente possui ou nÃo
Decreto Regulamentando o PregÃo EletrÃ´nico. Segundo o Diretor, o Município ainda utiliza o Decreto nº
14.182/05.

S/P 31/07/2020 Contato telefônico com Gabinete do prefeito sobre encaminhamentos iniciais relativos ao pedido de
projeto de engenharia de adequação e ampliação do futuro prédio do Poder Legislativo

S/P 05/08/2020 Participação de reunião com o Secretário de Desenvolvimento Urbano sobre tratativas e
encaminhamentos do projeto de adequação e ampliação da nova sede do Poder Legislativo Municipal.
Presentes: Jorge e Claudete da Amosc, Secretário Américo e os Engenheiros Fernando e Darlan

S/P 26/08/2020 Contrato telefônico com o Procurador Geral a respeito da adoção de eventuais medidas judiciais em face
das exigências requeridas pelo Ministério Público deferidas pelo Poder Judiciário, quais sejam, de
implementação de medidas preventivas pelo Estado nos territórios dos Municípios em grau de risco
gravíssimo

S/P 18/09/2020 Consulta sobre inscrição e participação nos jogos abertos deste ano. Fomos informados que o município
está fazendo as inscrições em todas as modalidades e que vai participar dos jogos

S/P 18/11/2020 Informações ao Procurador do Município de Chapecó acerca do funcionamento e forma de eleição do
Colegiado de Procuradores.

S/P 24/11/2020 Análise e sugestão de encaminhamento acerca de edição/publicação de atos que perpassam o final do
mandato do atual prefeito municipal.

MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 28/07/2020 Orientações sobre projeto de lei dispondo sobre antecipação de faturamento aos transportadores
escolares

S/P 10/08/2020 Confirmação ao Procurador Municipal, via whatsApp, sobre a data máxima para desincompatibilização
dos servidores interessados em concorrer as próximas eleições

MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 25/03/2020 Repasse de informações acerca do decreto de suspenSão das aulas da rede municipal, onde os
primeiros 15 dias serão contados como adiantamento de recesso escolar. Os demais dias, serão tratados
pelo colegiado de educação

S/P 03/04/2020 Orientações à Controladora Interna sobre prazos de desincompatibilização de servidores que pretendem
concorrer ás próximas eleições

S/P 07/04/2020 Orientações sobre atos de pessoal, encaminhamento da minuta elaborada pelo grupo GT1 e da minuta
padrão do colegiado da educação

S/P 21/05/2020 Análise de projeto de lei elaborado pelo município com base na minuta sugerida pelo GT1-Atos de
Pessoal criado pela Fecam.
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S/P 27/05/2020 orientações sobre pedido de afastamento de servidor para ser nomeado Secretário da Câmara Municipal.

S/P 08/06/2020 Encaminhamento de minuta de decreto que regulamenta teletrabalho, banco de horas e afastamentos de
servidores

S/P 11/08/2020 Retorno ao questionamentos a respeito da recomendação de retirada do ar todas as notícias, áudios e
vídeos da página e das redes sociais do município. Foi esclarecido que são todas as matérias de cunho
institucional e desde o início do ano.

S/P 17/08/2020 Orientações sobre concessão de adicional de titulação. A LC 173 não veda a concessão dessa vantagem
e a Lei das Eleições nada disciplina a respeito, a única proibição diz respeito a revisão geral anual.

S/P 24/11/2020 Encaminhamento de Ofício com orientações para que o município responda a CELESC no tocante ao
pedido de dados georreferenciados.

MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 31/01/2020 Atendimento ao Procurador Municipal e coordenador do colegiado de procuradores, objetivando o
agendamento de pauta e encontro

S/P 03/02/2020 Atendimento ao Procurador Jurídico na sede da AMOSC sobre planejamento e pauta dos trabalhos do
colegiado de procuradores para o exercício de 2020

S/P 07/02/2020 Atendimento à Secretária de Administração acerca do Plano de Cargos do Magistério que trata das horas
atividades. Aprofundar o estudo

S/P 19/03/2020 Orientações e encaminhamento de modelo de decreto de situação de emergência em saúde

S/P 24/03/2020 Orientações e encaminhamento de modelo de decreto de prorrogação de medidas de prevenção e
administrativas de enfrentamento à pandemia

S/P 31/03/2020 Atendimento telefônico e discusSão sobre alteração de datas das sessões legislativas feitas por Decreto
Legislativo. Perguntar ao grupo de Procuradores sobre essa prática em seus respectivos municípios

S/P 02/04/2020 Orientações sobre suspenSão de contratos

S/P 06/04/2020 Informações sobre inscrição na palestra a ser proferida pela Betha Sistemas

S/P 07/04/2020 Repasse de informações a respeito da prorrogação da quarentena e da possibilidade de retorno às
atividades

S/P 29/04/2020 Orientações ao procurador municipal a respeito da suspenSão de concessões de vantagens pessoais

S/P 07/05/2020 Orientações sobre atos de afastamento de servidores que estão no grupo de risco

S/P 14/05/2020 Resposta telefônica sobre projeto de lei que mudou UFIR para real

S/P 14/05/2020 Orientações sobre medidas preventivas à Covid-19, uso de máscara com aplicação de penalidade de
multa. Fixação de valor de multa por decreto. Impossibilidade

S/P 21/05/2020 Orientações sobre adoção de medidas administrativas, via projeto de lei e Decretos, utilizando-se das
minutas sugeridas pelo GT1-Atos de Pessoal da Fecam. Também foi encaminhado das minutas
solicitadas

S/P 03/06/2020 Confirmação, via telefone, dos prazos de desincompatibilização dos servidores públicos que pretendem
concorrer a cargo político

S/P 12/06/2020 Ciência da ComisSão que foi criada para analisar e responder aos questionamentos advindos da LC 173.
Integrantes: Nestor (Amosc); Dr Diego, de Formosa do Sul; Dr Bernardo de Coronel Freitas; Dra Cláudia,
de Chapecó; Dra Dandara, de Nova Erechim; e Dra Maiara de União do Oeste

S/P 30/06/2020 DiscusSão com o Procurador sobre desincompatibilização de servidores municipais na hipótese de
prorrogação das eleições

S/P 10/07/2020 informaçãµes ao pregoeiro sobre o procedimento e uso da plataforma Portal de Compras Públicas

S/P 13/07/2020 Orientaçãµes sobre plataforma a ser utilizada para fazer pregÃµes eletrÃ´nicos
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S/P 17/07/2020 Orientaçãµes sobre convocação de nutricionista aprovada em concurso público. A candidata ocupa
atualmente cargo em comisSão. Foi sugerido para aguardar o retorno das aulas, salvo se justificada a
nomeação antes disso por motivo da pandemia. NÃo caracteriza aumenta da despesa de pessoal, desde
que comprovada a reposição. Sai do cargo em comisSão e vai para o quadro permanente

S/P 06/08/2020 Contato com a Procuradoria para tomar conhecimento das recomendações da Defensoria Pública

S/P 29/09/2020 Discussão e esclarecimentos acerca da possibilidade de aprovação de lei dispondo sobre destinação de
honorários de sucumbência aos procuradores municipais. Nosso entendimento é que está vedado pela
LC 173

MUNICIPIO DE GUATAMBU
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 23/01/2020 Atendimento ao Prefeito acerca de execução de obra pública em rua do perímetro urbano que é
prolongamento de rodovia estadual

S/P 03/02/2020 Atendimento ao Prefeito em exercício e Procurador Jurídico sobre regularização fundiária

S/P 04/02/2020 Encaminhamento de materiais/modelos versando sobre regularização fundiária

S/P 11/03/2020 ReUnião com o Procurador Municipal e equipe de técnicos do município, na sede da AMOSC, sobre
edital para contratação de software administrativo

S/P 31/03/2020 Orientações sobre desnecessidade de desincompatibilização do Vice-Prefeito para concorrer ao cargo de
Prefeito Municipal, desde que não substitua o titular nos últimos 6 meses do final do mandato

S/P 06/04/2020 Retorno e orientações sobre o entendimento repassado pelo Diretor de Contas do TCE/SC, mais
precisamente sobre a aplicação do art. 65 da LRF.

S/P 14/04/2020 Orientações sobre edital destinado a contratação de sistemas administrativos

S/P 09/06/2020 Orientações sobre des(necessidade) de decretação de estado de calamidade no município. Foi
respondido que o Decreto Legislativo nº 6/2020, do Congresso Nacional, estende os efeitos aos
municípios brasileiros, logo desnecessário um Decreto Municipal. A Fecam/Amosc sempre
recomendaram a decretação de situação de emergência.

S/P 16/07/2020 Esclarecimentos e orientaçãµes sobre publicidade governamental, de obras e açãµes, contendo foto do
Prefeito municipal. Foi recomendado cautela para nÃo ficar caracterizada promoção pessoal

S/P 22/07/2020 Orientaçãµes sobre exigência de garantia de execução de loteamento urbano. Obrigatório pela lei
municipal, lei nacional e também pelo Registro de Imóveis no ato do registro

S/P 23/07/2020 Encaminhamento de minuta de Decreto sobre medidas de enfrentamento à Covid-19

S/P 28/07/2020 Orientações ao prefeito sobre projeto de lei dispondo sobre antecipação de parte do faturamento aos
transportadores escolares

7539 10/09/2020 ENCAMINHADAS AS MINUTAS DE DECRETO E DE EDITAL TRATANDO DO REPASSE DE
SUBSÍDIOS AOS RESPONSÁVEIS/TITULARES DE ESPAÇOS PÚBLICOS, NOS TERMOS DA LEI Nº
14.017 (LEI ALDIR BLANC)

S/P 01/10/2020 Recomendações sobre estabelecimento de prazo de pagamento, isenção de tributos e pagamento
antecipado aos interessados que se habilitarem nos editais da lei Aldir Blanc. No tocante ao
estabelecimento de prazo de pagamento no mês de dezembro não vejo nenhum problema. Quanto à
isenção de tributos e pagamento antecipado, foi sugerido para não implementar essas possibilidades no
âmbito do município.

S/P 19/11/2020 A Procuradoria Municipal submete para conhecimento desta Assessoria expediente recebido da
CELESC, no qual solicita o envio de dados georreferenciados das areas legalmente protegidas. Após
análise, encaminhar orientações ao município

S/P 20/11/2020 Encaminhamento de resposta ao Procurador Municipal sobre o expediente recebido da CELESC
solicitando dados georreferenciados da Áreas Legalmente Protegidas. Responder à Concessionária que
o município nem a Amosc possuem tais dados

S/P 01/12/2020 Participação de reunião com a Assessoria em Tributos da Amosc e servidores do Município de
Guatambu, na sede da Amosc, que tratou de sugestão de alteração do Código Tributário Municipal para
adequação de Leis Complementares Nacional
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MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 07/02/2020 Orientações à Procuradora Municipal sobre ampliação de carga horária de professor de educação física
de 20 para 40 horas semanais

S/P 30/03/2020 Retorno à Procuradora Municipal sobre a aplicabilidade do art. 65 da LRF, o que foi feito nos termos das
orientações do TCE

S/P 07/04/2020 Orientações a respeito da prorrogação da quarentena e do retorno das atividades da administração
municipal assemelhadas as liberadas à iniciativa privada

S/P 10/08/2020 Foram repassadas informações sobre quais medidas de combate à pandemia seguir. Foi orientado para
seguir os Decretos do Estado e alertado sobre a competência do município, também por decreto,
restringir ainda mais as medidas de combate à Covid-19.

S/P 07/10/2020 Orientações sobre retorno às aulas.

S/P 19/10/2020 Orientações a respeito de procedimento legal para alienação de imóvel recebido em doação com cláusula
de reversão. Sugestão: firmar ato com o doador, a fim de cancelar a cláusula. Depois do registro em
cartório, proceder o processo de alienação.

MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 29/01/2020 ConcluSão e encaminhamento de parecer jurídico versando sobre aposentadoria voluntária de servidor
público preste a completar 70 anos

7434 29/01/2020 NESTA DATA FOI CONCLUÍDO E ENCAMINHADO O PARECER JURÍDICO SOLICITADO

S/P 04/02/2020 Orientações sobre repasse de recursos públicos ao hospital de Nova Erechim. Sugestão: Encaminhar
novo projeto de lei fixando o valor ano. Orientações sobre reajuste de contrato de prestação de serviços.
Observar as disposições contidas no edital e no contrato

S/P 14/02/2020 Orientações acerca de retenção de INSS dos serviços prestados pelo consórcio CIDIR e prazo para
concesSão da reviSão geral

S/P 17/02/2020 Atendimento telefônico sobre regularização de imóveis junto ao Cartório de Registro de Imóveis e
prestação de contas de despesas pagas ao consórcio CDIR junto ao BRDE

S/P 18/02/2020 Orientações acerca da prestação de contas junto ao BRDE, relativamente a obra executada pelo
consórcio CIDIR

S/P 03/03/2020 Pedido de orientações advinda da Procuradora Municipal acerca da obrigação legal ou não da
Procuradoria Jurídica elaborar Parecer Jurídico sobre projeto de lei, solicitado pelo Poder Legislativo

S/P 11/03/2020 Orientações sobre desapropriação de área particular após processo iniciado em 2003, sem as devidas
formalidades, ter sido extinto pelo Juízo no ano de 2019.

S/P 17/03/2020 Orientações sobre suspenSão das aulas

S/P 23/03/2020 Orientações sobre higienização das ruas, contratação de empresas e eficácia da ação. Foi dito que a
lavação, propriamente, não tem serventia, salvo os serviços de pulverização.

S/P 01/04/2020 Orientações sobre criação de campanha de arrecadação de alimentos a serem distribuídos às pessoais
vulneráveis. Foi sugerido que uma entidade local, sem fins lucrativos, coordene a campanha e, ao final,
repasse o que foi arrecadado à Secretaria de Assistência Social para a devida entrega aos necessitados

S/P 02/04/2020 Orientações sobre prazos de desincompatibilização de servidores públicos que pretendem concorrer aos
cargos de Vereador, Vice-Prefeito e Prefeito

S/P 14/04/2020 Sugestão a respeito de pedido de afastamento para cuidar de pessoa da família, apresentado por
servidora da Secretaria de Saúde. Indeferir, com fundamento na discricionariedade prevista no Estatuto.

S/P 17/04/2020 Esclarecimentos de dúvidas a respeito da contabilização da despesa dos servidores da educação
designados para outras secretárias. O entendimento é que deve continuar sendo considerado como
despesas da educação
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S/P 27/04/2020 Opinião, via contato telefônico, sobre projeto de lei que tramita na Câmara de Vereadores, por sua vez,
questionado em relação a possibilidade de suspenSão dos contratos de professores temporários

S/P 28/04/2020 Orientações a Procuradora Municipal sobre indicação de Vereador ao Executivo para este encaminhe
projeto de lei dispondo sobre isenção de tributos

S/P 05/05/2020 Análise e sugestões à minuta de decreto municipal que restringe os cuidados no enfrentamento da
Covid-19

S/P 07/05/2020 Contato com a Procuradora Jurídica para esclarecimento do pedido de parecer formulado pela Secretaria
de Administração e pelo Prefeito Municipal

S/P 11/05/2020 Atendimento à Procuradora Municipal sobre retorno de pedido de parecer sobre Contribuição de
Melhoria. Recebi a orientação para desconsiderar o pedido, pois o assunto principal versa sobre outra
matéria.

S/P 18/05/2020 Manifestação formal sobre aditivo contratual com o Badesc, nos termos do PL 039/2020, pendente de
sanção presidencial

7476 25/05/2020 A Procuradoria Jurídica do Município dispensou a elaboração do Parecer. O objeto do pedido já havia
sido tratado internamente.

S/P 12/06/2020 Orientações sobre contratação dos serviços de LTCAT e de Exames Complementares. Foi sugerido fazer
licitação para contratação do Laudo e compra direta ou credenciamento dos exames complementares,
desde que o valor nao ultrapasse o limite de dispensa

S/P 23/06/2020 Atendimento ao prefeito, por telefone, sobre nomeação de um Diretor para assumir uma Secretaria
Municipal. Possibilidade, o cargo está vago, razão pela qual, nos termos da LC 173, considera-se
reposição, o não enseja aumento de despesa com pessoal

S/P 29/06/2020 Orientações sobre concesSão de progresSão por mérito aos servidores municipais. Recomendação:
devida aos que já implementaram o direito. Para os demais, suspender o prazo. Sobre recontratação de
estagiários, foi dito que a LC 173 não veda expressamente, e como se trata de reposição, em tese poderá
ser repetido o procedimento de contratação de estagiários

S/P 30/06/2020 Atendimento ao Prefeito, por telefone, sobre pagamento de horas extras. Solicitou parecer jurídico.

S/P 30/06/2020 Elaboração de Parecer Jurídico sobre pagamento de horas extras.

S/P 03/07/2020 Repasse de informaçãµes à Procuradora sobre a EC 107

S/P 09/07/2020 DiscusSão sobre escolha de plataforma de leilÃo de bens inservíveis e sobre doação/venda de resíduos
de camada asfáltica. Sobre este último ponto, ver a possibilidade do DNIT entregar diretamente ao
particular.

S/P 16/07/2020 Encaminhamento de minutas de decretos e orientaçãµes sobre decretação de situação de emergência

7508 17/07/2020 PARECER SOBRE OPERAÇÃO DE CRÃ‰DITO EM ANO DE ELEIÇÃO

S/P 28/07/2020 Orientações sobre aquisição de serviços (testagem) pela Câmara de Vereadores. As despesa pode ser
paga pela própria Câmara. Ver com os contadores

S/P 12/08/2020 Contato telefônico com a Procuradora para tratar do pedido formulado ao Juiz Eleitoral sobre
continuidade ou não dos grupos de WhatsApp nos três meses que antecedem o pleito.
Encaminhamentos: reenviar o pedido ao TRE, via Amosc, em nome dos municípios e/ou bloquear a
ferramenta para permitir a interlocução apenas do administrador do grupo

S/P 17/08/2020 Orientações/recomendações para excluir integrantes do grupo de WhatsApp, servidores ou não,
considerados pré-candidatos às próximas eleições

S/P 24/08/2020 Discussão sobre pagamento de licença prêmio, na forma de indenização, a familiares de servidor
falecido. A recomendação foi no sentido de não efetuar o pagamento, em razão da omissão legislativa.

S/P 02/09/2020 Análise do pedido de cessão de uso de equipamento apresentado pelo corpo de bombeiros,
considerando as vedações da Lei 9.504/97. Tendo em conta a existência de convênio entre as partes
(bombeiros e município), e da previsibilidade de aquisição/doação de bens adquiridos com a arrecadação
decorrente da execução do convênio, entende-se que pode ser feita a cessão de uso do equipamento
solicitado.

S/P 30/09/2020 Orientações a respeito de habilitação de empresa em processo licitatório
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S/P 05/10/2020 Encaminhamento de parecer sobre disponibilidade de caixa e da necessidade de licitação para escolha
de instituição financeira para pagamento da folha de servidores

S/P 16/10/2020 Esclarecimentos sobre concessão de progressão por mérito a servidores em estágio probatório. A
legislação do município não é clara, mas o edital disciplina a concessão apenas aos servidores que já
adquiriram a estabilidade. Observar o edital, a fim de não abrir precedente

S/P 02/12/2020 Informações à Procuradora Municipal acerca da ocorrência de reunião com o Governador e Prefeitos

MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 31/01/2020 Atendimento e orientações ao responsável pelo Departamento de Licitações sobre licitação destinada a
aquisição de veículo, cuja vencedora pretende entregar veículo emplacado. Foi interposto recurso por
outra participante

S/P 31/03/2020 Orientações sobre contratados por licitação para prestação de serviços na área da cultura. Foi sugerido
para não efetuar pagamento, em razão da suspenSão dos contratos estabelecidos em Decreto Municipal
que adotou medidas de enfrentamento ao Covid-19.

S/P 06/04/2020 Repasse de informações acerca da minuta de decreto dispondo sobre a redução de subsídio e de
vencimentos

S/P 30/04/2020 Contato telefônico com o Procurador. Identificar e repassar o nome do diretor do fórum de Chapecó para
fins de envio de ofício solicitando repasse de recursos a serem dispensadas ao enfrentamento da
Covid-19

S/P 13/05/2020 Contato com o Prefeito Municipal sobre assessoramento à ComisSão Interna de Processo Administrativo.

S/P 14/05/2020 Orientações à ComisSão de PAD e elaboração de minuta de Decreto dispondo sobre a prorrogação do
prazo de concluSão dos trabalhos da comisSão.

S/P 13/07/2020 Atendimento por telefone à responsável pelo RH, sobre pagamento de férias equivocado no mês de
junho. Servidora recebeu a remuneração e nÃo gozou o período de férias. SugestÃo: agendar fruição em
período futuro.

S/P 28/07/2020 Orientações sobre contratação de profissionais da educação para enfrentamento do Covid por dispensa
de licitação

S/P 14/09/2020 Orientações sobre abertura de processo administrativo disciplinar. Em função do tempo decorrido, do
afastamento do agente para concorrer às eleições e do prazo previsto no Estatuto, foi recomendado
aguardar para depois das eleições

S/P 15/09/2020 Resposta a uma consulta telefônica sobre abertura de processo administrativo nos três meses que
antecedem o pleito.

S/P 09/10/2020 Orientações quanto à resposta de pedido de documentos protocolado por um Conselheiro que está
concorrendo às eleições

S/P 17/11/2020 Esclarecimentos a respeito da vedação de transferência de servidores de uma lotação para outra em
respeito ao Lei nº 9.504/97 (Art. 73, V). De outro lado, foi orientado positivamente a respeito da reposição
de servidores em decorrência do instituto da vacância

S/P 24/11/2020 Análise e resposta a pedido de consulta telefônica acerca de estabilidade de agente pública ocupante de
cargo em comissão que encontra-se grávida.

S/P 27/11/2020 Orientações sobre designação de servidor com horas negativas em banco de horas para realizar serviços
de transporte de água no final de semana. Possibilidade.

MUNICIPIO DE PAIAL
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 12/02/2020 Orientações contratação de serviços de recapagens de pneus remanescentes da Ata de Registro de
Preços.

S/P 16/07/2020 DiscusSão e orientaçãµes sobre os encaminhamentos recomendados pela Amosc no respeitante à
suspenSão dos contratos com os transportadores escolares.
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MUNICIPIO DE PINHALZINHO
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 23/01/2020 Atendimento ao Prefeito sobre eventuais vedações em contratações de operações de crédito no último
ano de mandato

S/P 28/01/2020 Contato com a COHAB e repasse de orientações para fins de entrega de escrituras aos mutuários

S/P 27/03/2020 Orientações acerca da liberação de obras. foi informado que somente obras públicas declaradas
essenciais estariam liberadas

S/P 07/04/2020 Orientações ao Secretário de Administração sobre suspenSão de contrato de concesSão e sobre a
necessidade de prorrogação da quarentena

S/P 27/04/2020 Contato com o Secretário de Saúde solicitando-lhe sejam repassadas a principais necessidades do
município e região, na área da saúde, para atendimento das pessoas em eventual aumento de casos
confirmados.

S/P 20/05/2020 Orientações sobre a possibilidade de contratação de entidades do Sistema S com dispensa de licitações.
Foi respondido que sim, isto é, que pode ser contratado os serviços dessas entidades por dispensa de
licitações, mediante justificativa e observância do procedimento da Lei 8666/93

S/P 18/06/2020 Orientações sobre entendimentos pontuais da LC 173 à responsável pelo Recursos Humanos do
município.

S/P 23/06/2020 Encaminhamento de link da ReUnião de Prefeitos e Secretários de Saúde agendada para o dia
24/06/2020

S/P 03/07/2020 Repasse de informaçãµes sobre as disposiçãµes da Emenda Constitucional 107

S/P 10/07/2020 Orientaçãµes sobre gastos com publicidade, nos termos da Emenda Constitucional nº 107

S/P 13/07/2020 Orientaçãµes e encaminhamento de resumo do entendimento extraído da Emenda Constitucional 107

S/P 10/08/2020 Manifestação, por telefone, acerca de endereço de empresa do ramo da construção civil ter seu endereço
comercial onde funciona um bar. Veio a informação de que tal empresa foi vencedora da licitação e em
dia com as obrigações tributárias. Foi orientado para dar continuidade ao processo, sem descuidar-se de
acompanhar a execução e, sendo o caso, instaurar uma diligência.

S/P 22/09/2020 Esclarecimentos repassados ao Prefeito sobre a flexibilização das atividades de casas
noturnas/boates/casas de show. Foi informado que as portarias publicadas na sexta-feira não trataram da
reabertura dessas atividades.

S/P 26/10/2020 Estudo e repasse de recomendações acerca da possibilidade de terceirização dos serviços de limpeza e
manutenção. Justificativa: ausência de servidores no quadro de pessoal motivada por auxílio doença e
outros por serem do grupo de risco. Foi encaminhado materiais e a recomendação para discutir a questão
com a Promotoria e Juiz Eleitoral

S/P 10/12/2020 Encaminhamento de sugestões acerca de procedimento licitatório destinado a contratação de mão de
obra mecânica

MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 11/02/2020 Visita ao Município para participar de ReUnião com os Prefeitos de Planalto Alegre, Guatambu e Ipuaçu,
sobre a invaSão de hakers nas contas municipais. Encaminhamentos: medidas administrativas, políticas,
acionamento da imprensa e por último ajuizamento de ação judicial. Envio de Ofício à FECAM, ao
Presidente da Assembleia Legislativa com audiência, contato com Procurador de justiça, Presidente da
CNM.

S/P 29/05/2020 Orientações acerca da exigência de pregão eletrônico em licitação que foi lançada antes do mês de
junho. Foi recomendado seguir na modalidade do edital lançado anteriormente.

S/P 10/06/2020 Orientações sobre contratação de pessoal emergencialmente (Farmacêutico), em razão da pandemia, o
que poderá ser feito via contratação direta, sem a necessidade de processo seletivo simplificado

S/P 16/06/2020 Orientações e encaminhamento de documentos e minutas ao Procurador Municipal sobre contratos
terceirizados suspensos em decorrência da pandemia (Transporte escolar)
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S/P 17/06/2020 Orientações sobre aquisição de EPIs, via CIS-AMOSC ou diretamente pelo Município.

S/P 14/08/2020 Reiteração do entendimento já divulgado pela Amosc, qual seja, de que o Conselheiro Tutelar se
equipara a servidor público e, por conseguinte, deve se afastar no cargo três meses antes do pleito, com
remuneração

S/P 16/09/2020 Recebimento de questionamento sobre procedimento licitatório, especialmente sobre aquisição direta (24,
II), quanto a obrigatoriedade ou não de formalização de processo de dispensa. Pesquisar nos demais
municípios e dar retorno

S/P 10/11/2020 Orientações sobre contratação de monitores para o transporte escolar. Esclarecimentos: se os serviços
são terceirizados, alterar o contrato ou licitar os serviços incluindo tal custo ao transportador. Se os
serviços são próprios, aguardar resposta consulta formulado ao TCE/SC

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 20/01/2020 Atendimento, na sede da AMOSC, ao responsável pelo Departamento de Recursos Humanos

S/P 07/02/2020 Atendimento ao Procurador Municipal sobre atualização do piso nacional dos profissionais do magistério
e possibilidade de reviSão dos vencimentos. Responder por meio de parecer jurídico.

S/P 10/02/2020 Elaboração de Parecer Jurídico acerca do disposto no Plano Municipal de Educação (ConcesSão de 35%
de adicional de graduação aos professores graduados)

7446 12/02/2020 ENCAMINHAMENTO DE PARECER JURÍDICO

S/P 12/02/2020 ConcluSão e encaminhamento de Parecer Jurídico sobre piso do magistério e concesSão de adicional de
graduação

S/P 06/04/2020 Retorno sobre a concluSão da minuta de decreto dispondo sobre a redução de subsídio e de
vencimentos

S/P 27/04/2020 Parecer verbal acerca da suspenSão de adimplemento de vantagens pessoais nesse momento.
Orientações para que ao final da pandemia sejam as concedidas as vantagens e indenizado valor dos
meses que eram devidas

S/P 11/05/2020 Contato com o prefeito para informar acerca da elaboração e encaminhamento de parecer jurídico sobre
utilização de recursos PAB/MAC

S/P 25/05/2020 Encaminhamento de Parecer Jurídico e Minuta de Projeto de Lei versando sobre ajuste de equívoco em
lei local

7466 25/05/2020 Foi dispensado a elaboração e encaminhamento de Parecer sobre nomeação de candidata aprovada em
concurso público que, por sua vez, já era detentora de outro cargo efetivo no município. A orientação foi
repassada à Procuradoria Municipal por telefone

S/P 01/06/2020 Orientações sobre contratação de agente público temporário para a educação. Foi sugerido para
suspender a contratação, sobretudo porque a função a ser desenvolvida está suspensa por decreto do
governador do estado.

S/P 03/06/2020 Informações ao Procurador Municipal sobre a minuta que trata do auxílio financeiro aos contratados como
prestadores de transporte escolar. Caso concedido, recomenda-se consignar a devolução do numerário
ao tempo do retorno das atvidades

S/P 08/06/2020 Ligação ao Prefeito sobre utilização da modalidade pregão eletrônico na hipótese de utilização de
recursos de emendas parlamentares

S/P 18/06/2020 Orientações acerca da desincompatibilização de conselheiro tutelar. Três meses antes do pleito com
retorno após a eleição

S/P 24/06/2020 Atendimento ao Procurador sobre desincompatibilização de conselheiro tutelar x lei municipal que prevê
perda da função pública.

S/P 24/06/2020 Atendimento por telefone ao prefeito. Assuntos tratados: programa habitacional, intenção de aquisição de
imóvel para programa habitacional e de um poço artesiano. Encaminhamento: pedido de parecer jurídico

S/P 29/06/2020 Inicio estudo e elaboração de parecer jurídico versando sobre aquisição de imóveis para programa
habitacional e edital para chamamento de interessados
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7499 07/07/2020 ENCAMINHAMENTO DE PARECER SOBRE AQUISIÇÃO DE IMÃ“VEL E CRIAÇÃO DE PROGRAMA
HABITACIONAL EM ANO DE ELEIÇÃO

S/P 09/07/2020 Orientaçãµes sobre edital de credenciamento de serviços de próteses, permitindo a participação apenas
de empresas, a fim de nÃo desviar a finalidade dessa modalidade de contratação.Serviços prestados por
pessoas físicas oneram mais do que os serviços prestados por pessoas jurídicas

S/P 31/07/2020 Encaminhamento das Portarias da SES que tratam das medidas direcionadas às indústrias

S/P 07/08/2020 Recomendações ao procurador municipal acerca de pedido cessão de crédito de uma empresa
contratada. Foi sugerido indeferir o pedido pelo fato do edital e contrato não disciplinarem essa questão.

S/P 10/08/2020 Orientações sobre desligamento de temporário por iniciativa da Administração Municipal. Como a lei local
exige comunicação prévia de 30 dias, foi sugerido para dar ciência ao contratado antes de sexta-feira

S/P 18/08/2020 Orientação de resposta ao Ministério Público de Contas sobre adequação de percentuais de recolhimento
previdenciário dos servidores. Informar que os servidores do município são vinculados ao RGPS, logo
dispensado de atender ao pedido posto.

S/P 02/09/2020 Orientações e repasse de entendimento a respeito da fruição das férias do Prefeito Municipal. 30 dias
anuais, podendo ser cumulativa, isto é, gozadas até o final do mandato.

S/P 16/09/2020 Contato com o Prefeito sobre procedimentos adotados pelos demais municípios em relação aos
afastamentos de servidores em grupo de risco. Fazer pesquisa nos municípios e dar retorno

7561 22/10/2020 Encaminhamento de parecer sobre pretensão de área pública destinada à rua pública

S/P 03/11/2020 Retorno ao Procurador Municipal acerca do conteúdo da resposta dada pela Secretaria de Estado de
Infraestrutura sobre a manutenção das margens das rodovias estaduais

S/P 19/11/2020 Esclarecimentos repassados ao Prefeito Municipal sobre aumento de despesas de pessoal

S/P 27/11/2020 Análise pedido de esclarecimentos e documentos encaminhados pelo Contador do Município. Assunto:
Se é ou não possível a utilização de recursos de emendas parlamentares para pagamento de despesas
com pessoal.

S/P 30/11/2020 Análise ao pedido de parecer submetido pelo responsável do Departamento de Recursos Humanos

S/P 03/12/2020 Retorno ao Procurador do Município sobre projeto de lei dispondo sobre aumento do valor da bolsa de
estágio

7572 04/12/2020 PARECER JURÍDICO SOBRE A INTERPRETAÇÃO DO PREJULGADO TCE 1773

S/P 04/12/2020 Encaminhamento de Parecer Jurídico ao Recursos Humanos, versando sobre a interpretação dos itens
que integram o Prejulgado TCE 1773

S/P 11/12/2020 Sugestões ao Prefeito para encaminhamento de decisão judicial que determinou o acolhimento de uma
criança. Acatar a ordem judicial e na segunda-feira solicitar aos advogados do município para estudar as
medidas cabíveis.

S/P 15/12/2020 Recomendações ao Prefeito Municipal para encaminhamento de insatisfação de moradores pelo fato de
servidor do Município ter passado herbicida na grama do passeio em frente a residência

MUNICIPIO DE SÃO CARLOS
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 28/02/2020 Contato com o Chefe de Gabinete do Prefeito acerca do andamento do programa de regularização
fundiária. Foi obtida a informação de provável contratação de empresa para dar continuidade.
Aguardando a visita do Prefeito na Sede da AMOSC.

S/P 30/03/2020 Orientações sobre a validade do Decreto de suspenSão das aulas e como fica os dias de afastamento
dos professores após o fim do adiantamento do recesso escolar (15 dias)

S/P 30/03/2020 Consulta sobre a possibilidade de criar campanha de arrecadação de alimentos para distribuição aos
mais vulneráveis. Discutir o assunto com a Área social

S/P 29/04/2020 Orientações/sugestões acerca da legalidade de repasse de subsídio financeiro aos agricultores que
dependem do fornecimento de água para consumo animal
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S/P 01/06/2020 Informações, via telefone, sobre projeto de lei que suspende contrato de transportador escolar mediante
pagamento de parte do faturamento a que seria devido dentro da normalidade

S/P 16/06/2020 Atendimento ao Procurador Municipal acerca de manifestação exigida pelo TCE-SC referente a alienação
do parque de pratas

S/P 14/07/2020 Deslocamento até a sede do município para tomar conhecimento das divergências existente em projeto
de engenharia e se cabe ou nÃo termo aditivo.

S/P 11/08/2020 Retorno ao questionamento apresentado pelo Prefeito, respeitante à possibilidade ou não de repassar
imóvel ao grupo de escoteiro neste ano de eleição. Foi recomendado, por cautela e em obediência à Lei
Geral das Eleições, deixar para fazer a transferência no próximo ano. Alternativamente, agendar reunião
com o Promotor da Comarca, levando junto, especialmente, a responsável da escola interessada

S/P 13/08/2020 Orientações sobre nomeação de servidor efetivo para ocupar cargo de secretário municipal de obras.
Como desistiu de concorrer às eleições, vai retornar ao cargo que ocupava antes do afastamento.
Entendimento de que não vai haver aumento de despesa de pessoal, pois trata-se de reposição de cargo
comissionado

S/P 18/08/2020 Reiteração do entendimento da Amosc acerca da concessão de progressões por mérito e de adicional de
titulação. Tais vantagens não afrontam a LC 173 nem a Lei das Eleições.

S/P 15/09/2020 Esclarecimentos sobre o repasse do subsidio amparado na Lei Aldir Blanc. Não há vedações na lei
eleitoral

S/P 16/09/2020 Esclarecimentos sobre prazo de edital de chamamento da cultura. A lei não fixa prazo.

S/P 05/10/2020 Esclarecimento sobre a liberação das atividades esportivas previstas na portaria ses 703

S/P 19/11/2020 Orientações acerca da publicidade de ato de instauração de processo administrativo, instalação dos
trabalhos pela Comissão e, ao mesmo tempo, suspensão dos trabalhos enquanto a apuração estiver sob
sigilo

MUNICIPIO DE SERRA ALTA
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 22/01/2020 Atendimento/orientações ao Procurador Municipal sobre impasses na habilitação de empresas em
certame licitatório

S/P 30/01/2020 Análise e orientações a respeito da exigência de certidões negativas de falência e concordata das
empresas com sede no Estado de Santa Catarina. Exigir duas certidões. Uma emitida pelo E-PROC e
outra pelo SAJ

S/P 03/02/2020 Orientações sobre a participação do Controlador Interno como integrante da APP

S/P 03/02/2020 Orientações ao procurador jurídico acerca de pedido de prorrogação de licença de saúde apresentado
por conselheira tutelar que estava em licença maternidade. Recomendação: encaminhar ao INSS em
razão do término do vínculo com o Município

S/P 14/02/2020 Orientações sobre redução de objeto contratado (aulas de música) e lançamento de nova licitação para
contratação da parte rescindida

S/P 17/02/2020 Orientações sobre contratação de agentes comunitários de saúde. Recomendado contratar via processo
seletivo e não por edital de chamamento público

S/P 18/02/2020 Orientações ao Procurador Municipal sobre contratação de agentes comunitários de saúde

S/P 26/02/2020 Orientações sobre prazo de desincompatibilização de Presidente do Grupo de Idosos. Pelo fato de
receber recursos públicos foi orientado a se afastar 6 meses antes do pleito para concorrer a Vereador

S/P 03/03/2020 Orientações sobre implantação de programas sociais no ano de eleição. Foi alertado que a lei das
eleições veda a criação de programas novos no ano da eleição, salvo se em execução no ano anterior

S/P 13/03/2020 Atendimento telefônico ao Agente de Controle Interno a respeito de lei local que fixou taxa vinculada ao
salário mínimo

S/P 31/03/2020 Orientações sobre adoção de turno único de 6 horas aos servidores com carga horária de 8 horas e
redução de horas proporcionais aos servidores com carga horária inferior a 8 horas. Foi orientado para os
servidores lotados em secretarias e departamentos não essenciais ao serviço público fossem submetidos
a trabalho home office, licença prêmio ou férias.
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S/P 13/04/2020 Sugestões acerca do encaminhamento a ser dado a respeito da manifestação do Ministério de
Desenvolvimento Regional (Solicitação de devolução de valores corrigidos monetariamente)

S/P 15/04/2020 Orientações sobre aquisição de materiais do consórcio CIDIR com dispensa de licitações

S/P 06/05/2020 ReUnião no município, presentes o Prefeito, Controle Interno, Contadora, Procurador Jurídico e
Secretário de Administração, a fim de tratar de diversos assuntos de interesse local.

S/P 11/05/2020 Orientações sobre atendimento de pedido protocolado na LAI, requerendo cópia integral do processo de
concurso público. Sugerido para responder que as informações estão disponibilizadas no portal do
município

S/P 12/05/2020 Orientações à Contadora sobre contratação de projeto para execução de obra em imóvel do Estado.
Sugestão: firmar convênio.

S/P 13/05/2020 Atendimento ao Prefeito e Procurador Jurídico na sede da Amosc, a fim de discutir e encaminhar
assuntos de interesse local.

S/P 09/06/2020 Orientações sobre reposição de servidor aposentado. Foi recomendado um processo seletivo
simplificado, nos termos autorizado na LC 173.

S/P 09/06/2020 Informações á Contadora sobre despesas com publicidade, especialmente em função da pandemia. Foi
dado ciência de uma consulta que a FECAM encaminhou ao TRE-SC e que está prevista para ser
respondida até o dia 17/06/2020.

S/P 17/06/2020 Orientações acerca do instituto de permuta. Caso concreto: permuta de área privada (próxima ao
cemitério) por dois imóveis públicos. Valor dos imóveis públicos superior ao da área privada. Cartório
nega-se a registrar. Sugestão: nova avaliação e projeto de lei alterando a lei original

S/P 18/06/2020 Contato com a responsável pelo departamento de compras e licitações sobre necessidade de pregão
eletrônico quando da utilização de recursos encaminhados pelo governo federal (PNAE, PNAT e PDDE)

S/P 19/06/2020 Orientações sobre programa de rádio, a fim de repassar informações aos idosos dobre a pandemia. Foi
recomendado fazer antes do dia 30/06/2020

S/P 03/07/2020 Orientaçãµes sobre projeto de lei que pretende reduzir área non edificandi para 5 metros

S/P 08/07/2020 Atendimento telefÃ´nico (Contadora) sobre amparo legal para concesSão de benefício ao comércio local,
preferencialmente, por Decreto Municipal.

S/P 28/07/2020 Esclarecimentos a respeito da extensão da minuta de Decreto dispondo sobre medidas de prevenção à
Covid-19. Funcionamento de bares, restaurantes até determinado horário.

S/P 10/08/2020 Análise e retorno a respeito da legalidade de repasse de recursos públicos à APAE, no importe de R$
12.000,00, nos termos de lei aprovada pelo Poder Legislativo. Foi orientado para não transferir neste ano,
a fim de não afrontar à Lei nº 9.504/97. Foi recomendado ao Prefeito falar com o Promotor da Comarca.

S/P 11/08/2020 Orientações sobre a obrigatoriedade de exoneração de servidor aposentado pelo RGPS. No tocante ao
pedido de complementação de aposentadoria de servidores aposentados pelo RGPS, foi recomendado
para indeferir o pedido, isso porque não há lei autorizativa e o servidor está submetido às disposições da
lei 8.213/91 (RGPS)

S/P 26/08/2020 Recomendações a despeito de pedido de repetição de indébito de ISS sobre materiais apresentado por
empresa executora de obra pública. Foi sugerido analisar o edital, as planilhas de custos e o contrato
firmado com a empresa. Não constando nesses instrumentos metodologia de cálculo, indeferir o pedido e
contestar eventual ação judicial.

S/P 02/09/2020 Esclarecimentos ao Prefeito acerca do procedimento legal que dá nome a prédios públicos (próprios
públicos).

S/P 18/09/2020 Consulta sobre distribuição de brindes. foi orientado para não fazer nada de anormal e seguir o
procedimento de entrega do material escolar e do kit alimentação tudo como vinha sendo feito e sem
distribuição de brindes

S/P 29/09/2020 Atendimento ao Prefeito na sede da Amosc. Assunto: instalação de indústrias no território municipal.
Concessão de Alvará. Situações consolidadas. Alteração do Plano Diretor

S/P 30/09/2020 Contato com o Procurador Municipal, a fim de discutir sobre o fornecimento de Alvará de Funcionamento
à empresas que estão localizadas fora da área definida pelo Plano Diretor. Encaminhamento da Lei
aprovada em Chapecó para ser analisada pelo município.
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S/P 13/10/2020 Orientações a respeito da obrigatoriedade de elaboração do plano de mobilidade urbana. Até 2023 para
municípios com até 250 mil habitantes

S/P 28/10/2020 Orientações sobre pagamento de precatório. Credor solicita o pagamento antecipado. Valor da
condenação superior ao fixado em lei local para pagamento como RPV. Seguir as disposições legais
acerca do precatório.

MUNICIPIO DE SUL BRASIL
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 13/03/2020 Orientações acerca de edital de concurso para escolha do Hino do Município

S/P 01/04/2020 Orientações à Procuradora Municipal a respeito da necessidade de prorrogação do prazo das medidas de
isolamento social, encaminhamento do modelo elaborado pela Amosc; Orientações sobre prazo de
desincompatibilização de Secretários Municipais que pretendem concorrer na próximas eleições e
resposta ao questionamento sobre municípios com turno único.

S/P 06/04/2020 Orientações à Procuradora Municipal acerca das hipóteses de suspenSão e resciSão de contratos
administrativos

S/P 22/04/2020 Contato com Procuradora Municipal a respeito de contratado que se sega a retomar a execução de obra
contratada. Notificação Extrajudicial

S/P 27/04/2020 Orientações sobre suspenSão de contratos terceirizados

S/P 04/05/2020 Orientações acerca da reviSão geral anual. Foi informado que a maioria dos municípios concederam a
reviSão até março/2020. A esse altura, restaria a hipótese de conceder a inflação acumulada neste ano
(jan a abril).

S/P 06/05/2020 Orientações acerca da reviSão geral anual, pelo fato do município ainda não concedido neste exercício.
Sugestão: conceder apenas o acumulado do INPC de jan a abril ou deixar de fazê-lo neste momento em
atenção à recomendação do MPC

S/P 13/05/2020 Contato com o Prefeito para orientar se é ou não permitido deflagrar processos licitatórios neste período.
Foi respondido que a legislação não veda o lançamento de editais de licitações, devendo observar
apenas a vedação imposta pela LRF no tocante ao aumento de gastos nos dois últimos quadrimestres

S/P 25/05/2020 Contato telefônico com o Contador do Município, a fim de esclarecer as bases do pedido de parecer
encaminhado a esta Assessoria Jurídica

S/P 29/05/2020 Repasse de entendimento sobre realização de leilão de bens inservíveis em ano de eleição. Não há
nenhuma vedação, basta seguir os procedimentos recomendados pela legislação

S/P 01/06/2020 Finalização de Parecer Jurídico sobre liquidação e pagamento de despesas devido a credor que não
apresentou comprovação de regularidade trabalhista e previdenciária. Recomendação: alterar o TAC com
a Promotoria de Justiça e a IN vigente no Município, e para que o Prefeito determine a liquidação e o
pagamento dos credores

7486 01/06/2020 ENCAMINHADO PARECER JURÍDICO

S/P 29/06/2020 Repasse de informações sobre retorno de atividades dos conselhos municipais e orientações sobre
alteração de lei de desapropriação para fins de averbação no cartório de registro de imóveis

S/P 03/07/2020 Orientaçãµes a respeito de programa de nota premiada

S/P 13/07/2020 Orientaçãµes sobre pedido de ressarcimento de valor de multa de trÃ¢nsito apresentado por um cidadÃo
m u n i c i p a l . L i n k d :
http://www.detran.sc.gov.br/arquivos-detran/formularios-downloads/requerimentos-de-recursos-para-infracoes-de-transito

S/P 03/08/2020 Recomendações sobre pedido de deferimento de redução de carga horária de 40 para 20 apresentada
por servidora municipal ocupante de cargo de Enfermeira

S/P 04/08/2020 Recomendações acerca de compensação de área para fins de derrubada de árvores de imóvel onde será
edificado o centro de idosos. Em vez de desapropriação de imóvel particular para pagamento por meio do
instituto da dação em pagamento, recomenda-se seja avaliada a possibilidade de utilização do instituto da
permuta

S/P 11/08/2020 Sugestão de relotação de ocupante comissionado para exercer, cumulativa e temporariamente, suas
funções em outra lotação
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S/P 03/09/2020 Orientações sobre a retomada do transporte coletivo urbano. Competência do município. Foi
encaminhado as diretrizes e portaria editadas pela SES

S/P 04/09/2020 Orientações/recomendações sobre pedidos de partidos políticos para realização de convenções
partidárias. As convenções podem ser realizadas presencialmente, desde que observadas as diretrizes
sanitárias (documento anexo). A fiscalização deve ser feita pela Vigilância sanitária do município e a
lotação deve ser de, no máximo, 30% da capacidade do local do evento. Exigir requerimento dos partidos

S/P 14/09/2020 Orientações acerca de desincompatibilização / suspensão de contrato de prestação de serviços de
agente público que vai concorrer às eleições

S/P 22/09/2020 Exposição de veículos novos na frente da Prefeitura. Não recomendado. Foi sugerido guardá-los na
garagem juntamente com os demais veículos

S/P 08/10/2020 Sugestões acerca de habilitação/inabilitação de empresa participante de processo licitatório que deixou
de entregar parte dos documentos exigidos no edital

S/P 14/10/2020 Orientações sobre contratação de agente comunitária de saúde. Foi questionado e sugerido o seguinte:
Caso município tenha um processo seletivo ou concurso vigente e agente comunitária classificada para
ser chamada, bastaria convocar a candidata, do contrário, entendo que o município poderia, sim, fazer
um processo seletivo para contratar a substituta até a realização de um concurso público, justificando a
possibilidade de perda dos recursos públicos repassados pela União pela falta da agente e que a
atividade desenvolvida pela agente também está relacionada à pandemia.

S/P 06/11/2020 Esclarecimentos acerca da contratação de servidores públicos por concurso público. Possibilidade, desde
que para reposição de vagas decorrentes de vacância de cargos públicos.

S/P 18/11/2020 Sugestões à Procuradora Municipal respeitante a contratação de professores temporários. Tendo em
conta que os atuais contratos já foram prorrogados, foi sugerido a deflagração de um novo processo
seletivo, podendo ser presencial se a matriz de risco não estiver no vermelho. Do contrário, nada impede
que se faça o processo tendo como critério de escolha apenas títulos

S/P 27/11/2020 Orientações sobre nomeação de funcionário do correio, afastado legalmente, para exercer cargo em
comissão no Município. Possibilidade

MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 04/03/2020 Contato com a Controladora Interna sobre conteúdo da resposta enviada ao Ministério Público de Contas
tratando da Corregedoria vinculado ao Controle Interno

S/P 07/04/2020 Retorno à Procuradora Municipal sobre a publicação do novo Decreto do Governador

S/P 22/04/2020 Orientações à Procuradora Municipal sobre uso de ginásio de esportes para prática de esportes coletivos.
Impossibilidade para prática de esportes que tenha contato físico, somente para atividades físicas com
distanciamento

S/P 13/05/2020 Elaboração e encaminhamento de minuta de decreto dispondo sobre liberação de servidor em banco de
horas

S/P 28/05/2020 Encaminhamento de modelos de Decretos de Pregão Eletrônico

S/P 10/06/2020 Informações à Procuradora Municipal sobre publicidade do pregão eletrônico em jornal
impresso.Sugerido publicar no DOM, no portal do Município e do Portal do Pregão Eletrônico

S/P 24/06/2020 EmisSão de opinião sobre alteração de percentual de adicional de insalubridade. Foi sugerido manter o
percentual fixado no LTCAT enquanto este vigorar

S/P 09/07/2020 Orientaçãµes sobre a possibilidade de instituição de turno único no município. foi informado que essa é
uma deciSão da Administração que passa pela análise da conveniência e oportunidade. Os Promotores,
exceto a da Comarca de São Carlos, nÃo interferem nessa deciSão.

S/P 17/07/2020 Resposta ao questionamento sobre homologação de licitação após 15 de agosto que utiliza recursos de
emendas impositivas. Possibilidade.

S/P 04/08/2020 Orientações sobre colocação de placa em obras a ser executada com recursos da União

S/P 10/08/2020 Orientações sobre desnecessidade de atendimento ao pedido do Ministério Público de Contas de
adequação dos percentuais de descontos previdenciários. Tendo em vista que o município não tem
RPPS, denota-se desobrigado a fazer os referidos ajustes
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S/P 22/09/2020 Orientações sobre a edição ou não de Decreto Municipal acatando as determinações previstas nas Portarias da SES. Foi sugerido aguardar a
publicação do mapa de risco que vai sair hoje. Entendimento de que a edição de Decreto é facultativa. Foi sugerido mencionar o número da Portaria
SES no Ato que versar sobre a retomada dos contratos suspensos

S/P 15/10/2020 Repasse de instruções sobre a concessão de pensão à viúva de servidor municipal aposentado pelo
município. Exigir o requerimento e instruir um processo, juntando cópia dos documentos do falecido da
viúva filhos menores, se for o caso, e a certidão atualizada de casamento. a concessão é por decreto.

S/P 30/10/2020 Esclarecimentos sobre notificação do Ministério Público que está sendo enviada ao setor privado a
respeito de afastamento de empregados em grupo de risco. Recomendação: Seguir as determinações
dos atos municipais

S/P 04/11/2020 Esclarecimentos a respeito de afastamento de ocupante de cargo de serviços gerais por ser do grupo de
risco. sugestão: concessão de férias ou em banco de horas negativo. Afastar com remuneração não tem
previsibilidade.

S/P 11/12/2020 Encaminhamento de informações acerca da lei de liberdade econômica, a fim de esclarecer dúvidas do
consulente sobre liberação de alvará e pagamento da taxa

TODOS OS MUNICIPIOS
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 27/01/2020 Orientações ao agente de controle interno sobre as hipóteses de afastamento do vice-prefeito da sede do
município por tempo determinado

S/P 30/01/2020 Acompanhamento, via internet, a realização do evento da FECAM

S/P 04/02/2020 Participação da Assembleia Geral de Prefeitos

S/P 05/02/2020 Elaboração de ofícios a serem encaminhados ao Ministro e Diretor do Ministério da Infraestrutura do
Governo Federal, versando sobre pedido de continuidade das obras na BR-282

S/P 12/02/2020 Contato telefônico com Diretor da Fecam para agendamento de audiência com os prefeitos de Guatambu
e Planalto Alegre. Horário agendado: 9h

S/P 14/02/2020 Elaboração de edital de convocação de ReUnião com o colegiado de procuradores jurídicos.
Encaminhamento do edital, extensivo ao prefeitos, secretários de administração e assessores de
imprensa

S/P 18/02/2020 Encaminhamento de esclarecimento sobre benefícios previdenciários dos servidores públicos municipais
vinculados ao RGPS

S/P 21/02/2020 Participação ReUnião do Colegiado de Procuradores Municipais

S/P 04/03/2020 Encaminhamento aos Procuradores Municipais, as informações/materiais, recebidos da Fecam, tratando
da dispensa de licenciamento ambiental de cascalheiras.

S/P 09/03/2020 Auxílio na organização do evento do Tribunal de contas do Estado de Santa Catarina, a ser realizado no
Centro de Eventos

S/P 10/03/2020 Participação no evento do Tribunal de contas do Estado de Santa Catarina, realizado no Centro de
Eventos

S/P 11/03/2020 Contato com Consórcio Público sobre elaboração de Plano Diretor aos municípios associados

S/P 13/03/2020 Encaminhamento de mensagem aos Procuradores Jurídicos, via whatsApp, solicitando informações
sobre ofício recebido do Ministério Público de Contas que, por sua vez, está requisitando informações
sobre o Plano diretor

S/P 19/03/2020 Contato com os municípios para solicitar o nome e telefone dos Assessores de Imprensa

S/P 23/03/2020 Início das atividades do Grupo de Atos de Pessoal criado pela Fecam. Coube a mim, a elaboração de
uma pré-minuta para ser analisada, discutida e aperfeiçoada pelo grande grupo

S/P 23/03/2020 Acompanhamento diário das informações advindas do governo do estado e dos grupos de trabalho da
Fecam.

S/P 23/03/2020 Encaminhamento de relação dos Assessores de Imprensa à Casa Civil
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S/P 24/03/2020 Participação da ReUnião do grupo GT1 - Atos de Pessoal, via web conferência, para discutir as
disposições da minuta de decreto contendo as medidas administrativas a serem sugeridas aos prefeitos
municipais.

S/P 25/03/2020 Participação da ReUnião do grupo de Atos de Pessoal. DiscusSão sobre assuntos de interesse dos
municípios.

S/P 26/03/2020 Participação de ReUnião do Grupo de Atos de Pessoal para analisar todas as disposições da minuta de
decreto proposta pelos seus integrantes

S/P 27/03/2020 Encaminhamento da minuta de decreto elaborada pelo grupo, como sendo minuta padrão Fecam, aos
municípios da Amosc.

S/P 27/03/2020 Participação da ReUnião do Grupo de Procuradores, via web conferência, às 16 horas, para
apresentação da minuta de decreto do grupo de Atos de Pessoal e alinhamento das orientações vigentes
no estado e nos municípios.

S/P 27/03/2020 Análise de editais destinados a contratação de licença de uso de sistema administrativo (contabilidade,
compras. etc....)

S/P 29/03/2020 Acompanhamento da ReUnião de Prefeitos, via web conferência, realizada às 20 horas

S/P 29/03/2020 Acompanhamento de ReUnião da CNM, via web conferência, realizada às 11h30, com a participação do
Ministro da Economia, Paulo Guedes

S/P 30/03/2020 Participação de ReUnião virtual de Grupos de Procuradores da Fecam, às 16h e 20h.

S/P 30/03/2020 Participação, como ouvinte, de ReUnião virtual de Prefeitos às 20 horas

S/P 31/03/2020 Elaboração de minuta de Decreto de prorrogação de prazo das medidas preventivas de enfrentamento ao
Covid-19. Elaboração de Comunicado (AMOSC ORIENTA) sobre prazos de desincompatibilização e
suspenSão de pagamento aos prestadores de serviços na área da cultura

S/P 31/03/2020 Participação de ReUnião virtual do grupo de Procuradores da Fecam às 16h

S/P 01/04/2020 Participação de ReUnião virtual com Procuradores Municipais. Assunto: condutas vedadas

S/P 01/04/2020 Encaminhamento de convite aos Procuradores e Secretários Municipais para participarem da palestra
com o Dr. Joel Menezes Niebuhr, a ser realizada virtualmente no dia 02/04/2020

S/P 02/04/2020 Participação da palestra virtual proferida pelo Dr. Joel de Menezes Niebuhr. Tema: Contratos
Administrativos em tempos de coronavírus

S/P 02/04/2020 Acompanhamento das informações enviadas aos grupos de WhatsApp, interpretação das normas legais
publicadas pelos órgãos governamentais e encaminhamento de informações aos procuradores,
secretários e servidores dos municípios

S/P 02/04/2020 Elaboração de comunicado sobre concesSão de férias aos professores municipais a ser encaminhado
aos Prefeitos e Secretários Municipais de Educação e Administração

S/P 03/04/2020 Encaminhamento de Informações e normas de interesse dos municípios (Minuta de Decreto Atos de
Pessoal, Resumo da palestra do Dr. Joel e Portaria SES 223

S/P 03/04/2020 Acompanhamento e filtragem das informações encaminhadas pelos 4 Grupos de WhatsApp da Fecam

S/P 03/04/2020 Participação em palestra proferida pelo Diretor de Contas do Tribunal de Contas de SC

S/P 03/04/2020 Participação de ReUnião virtual que tratou das eleições municipais, desincompatibilização, informações
sobre atos de pessoal

S/P 03/04/2020 ReUnião virtual com o grupo de trabalho GT1 para alinhar as informações da ReUnião da tarde

S/P 06/04/2020 Início da lavra de parecer jurídico acerca das possibilidades de redução de subsídios e vencimentos de
agentes públicos

S/P 07/04/2020 Encaminhamento de áudio tratando das atividades que podem ser executadas pela administração, em
situação análoga as autorizadas pelas Portarias do Secretário de Saúde

S/P 07/04/2020 ConcluSão de Parecer tratando das possibilidades de redução de subsídio dos agentes políticos e de
vencimentos dos servidores comissionados
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S/P 07/04/2020 Encaminhamento de informações aos Procuradores Municipais, Secretários de administração e ao Grupo
de Licitações

S/P 07/04/2020 Participação de ReUnião virtual dos grupos de Procuradores da Fecam

S/P 07/04/2020 Consulta aos Procuradores Municipais sobre ReUnião virtual a ser realizada no dia de amanhã
(08/04/2020). confirmada.

S/P 08/04/2020 Coordenação ReUnião virtual com Procuradores, Secretários de Administração de Prefeitos Municipais, a
fim de repassar informações de interesses comuns dos municípios.

S/P 08/04/2020 Elaboração de Minuta de Decreto prorrogando a quarentena e retomando as atividades da administração
pública

S/P 09/04/2020 Acompanhamento e análise das orientações emanadas da Fecam e do Governo do Estado para serem
reenviadas aos Municípios, mais precisamente aos Procuradores, Secretários de Administração e
Recursos Humanos.

S/P 09/04/2020 Elaboração de Minuta de Decreto Municipal dispondo sobre a retomada das atividades da Administração
Municipal

S/P 13/04/2020 Encaminhamento de Minutas de Decretos aos Procuradores Municipais, Secretários de Administração e
Recursos Humanos acerca das medidas de prevenção e retomada das atividades

S/P 13/04/2020 Participação em ReUnião virtual dos contadores e controladores internos, coordenada pela Assessoria da
Amosc

S/P 15/04/2020 Participação de ReUnião virtual da Educação e repasse de informações sobre o trabalho do grupo da
Fecam que está empenhado na elaboração de minutas de atos para regular os profissionais da educação

S/P 15/04/2020 Elaboração de pré-minuta de atos para serem avaliados no grupo GT1 - Atos de Pessoal

S/P 16/04/2020 Participação em ReUnião virtual do grupo da Fecam - GT1 - Atos de Pessoal, a respeito dos
esclarecimentos das minutas elaboradas pelo grupo

S/P 16/04/2020 Encaminhamento das minutas de projeto de lei e de decreto dispondo sobre medidas administrativas a
serem adotadas na Secretaria de Educação

S/P 22/04/2020 Análise e encaminhamento de ofício à Epagri e ao Senado Federal

S/P 22/04/2020 Participação em ReUnião virtual sobre explanação de minuta de decreto tratando de atos de pessoal

S/P 27/04/2020 ReUnião interna sobre questionamentos apresentados pelo Sindicato dos Servidores e de solicitação
advinda da Fecam para que a Associação informe as necessidades da ReUnião para atendimento da
população acometida da Covid-19

S/P 28/04/2020 Elaboração e encaminhamento de informações a respeito do cancelamento da pauta de julgamento das
ADI’s 4916, 4917, 4918, 4920 e 5038, tendo como tema a “distribuição dos royalties devidos em função
da produção de petróleo e de gás natural”.

S/P 29/04/2020 Encaminhamento de minuta de oficio aos Procuradores versando sobre pedido de recursos a serem
destinados ao enfrentamento da pandemia

S/P 29/04/2020 Participação de ReUnião virtual da saúde, organizada pela Fecam e Secretaria de Estado da Saúde de
Santa Catarina

S/P 29/04/2020 Elaboração de expediente informativo a respeito do Decreto Legislativo que reconheceu o Estado de
Calamidade Pública no território catarinense. Continua vigente, todavia, com projeto de alteração em
tramitação na ALESC, mas sem reflexo no objetivo do ato, que é a dispensa da aplicação do art. 65 da
LRF

S/P 05/05/2020 Estudo da legislação e dos procedimentos passíveis de serem adotados pelos municípios/secretarias de
saúde para utilização dos recursos de incremento de PAB/MAC

S/P 07/05/2020 Elaboração e encaminhamento de parecer jurídico sobre utilização dos recursos PAB/MAC

S/P 08/05/2020 Participação em ReUnião virtual sobre a pandemia. Presentes: Secretário de Estado da Saúde, Prefeitos
e Secretários Municipais e Associações de Municípios

S/P 11/05/2020 Elaboração de minuta de decreto municipal versando sobre medidas de isolamento aos pacientes com
Covid-19, assinatura de Termo de Declaração, sujeitos à sanções
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S/P 12/05/2020 Análise das indagações postas e elaboração de orientação ao Prefeito e Procuradoria Municipal

S/P 12/05/2020 Participação em ReUnião virtual coordenada pela Assessoria de Recursos Humanos que tratou de
assuntos relacionados aos procedimentos do INSS

S/P 12/05/2020 Participação em parte da ReUnião virtual da Assistência Social

S/P 13/05/2020 Elaboração e encaminhamento de minuta de decreto dispondo sobre encaminhamento de servidor para o
regime de compensação de banco de horas

S/P 14/05/2020 Elaboração e encaminhamento de minuta de decreto dispondo sobre medidas preventivas de
enfrentamento ao coronavírus

S/P 14/05/2020 Encaminhamento de deciSão do STF confirmou medida liminar de flexibilização da LRF e de
recomendação do MPC para excluir dispositivo de Minuta de Decreto elaborada pelo GT1- Atos de
Pessoal

S/P 19/05/2020 Elaboração de ofício solicitando afastamento da diretoria executiva da Amosc

S/P 25/05/2020 Participação de ReUnião virtual organizada pelo Tribunal de Justiça e Fecam tendo como assunto
principal pedidos de bloqueios de ativos financeiros de devedores de tributos municipais

S/P 26/05/2020 Participação de ReUnião virtual organizada pelo Banco do Brasil sobre prefeituras que foram lesadas por
rackers

S/P 27/05/2020 Elaboração de Ofícios a serem encaminhados à Fecam, CNM, presidente do Senado Federal e da
Câmara dos Deputados

S/P 28/05/2020 Participação de ReUnião por videoconferência da CNM às 14h30 e da ReUnião da AMOSC às 16 horas.
A primeira sobre a LC 173 e a segunda sobre a possibilidade ou não de retorno às aulas

S/P 01/06/2020 Encaminhamento de Decreto Estadual versando sobre alteração do Decreto 562,2020

S/P 02/06/2020 Estudo e interpretação da Lei Complementar nº 173

S/P 03/06/2020 Estudo da Lei Complementar para futura orientação aos agentes públicos

S/P 05/06/2020 Estudo da Lei Complementar 173 para repassar na ReUnião virtual do dia 10/06/2020

S/P 08/06/2020 Participação em ReUnião virtual do colegiado de tributação. recomendação para utilização de formulário
padrão do TJSC para facilitar o pedido de bacenjud

S/P 08/06/2020 Orientações sobre a possibilidade de fazer licitações públicas neste ano de eleições. Não há
impedimento. Atentar-se as despesas nos últimos 2 quadrimestres. Se a despesa for direcionada ao
enfrentamento da pandemia, não se aplica o art. 42 da LRF

S/P 09/06/2020 Participação em ReUnião virtual que tratou das disposições da Lei Complementar nº 173

S/P 12/06/2020 Convocação dos procuradores interessados em fazer parte da comisSão que vai analisar e responder as
duvidas oriundas dos municípios acerca da aplicação da Lei Complementar 173

S/P 15/06/2020 Encaminhamento de informações sobre a criação de uma comisSão de Procuradores Municipais
encarregada de analisar e responder aos questionamentos e dúvidas decorrentes da aplicação da LC 173

S/P 15/06/2020 Orientações ao procurador municipal acerca do prazo de desincompatibilização dos conselheiros
tutelares

S/P 15/06/2020 Consolidação das consultas a serem submetidas à ComisSão de Procuradores na ReUnião virtual
agendada para amanhã (terça-feira)

S/P 16/06/2020 Participação de ReUnião virtual com integrantes da ComisSão que está analisando as disposições e
aplicação da LC 173. Horário: 10:30 às 11:40

S/P 17/06/2020 Análise e elaboração de respostas às consultas formuladas pelos RH dos municípios sobre a LC 173

S/P 17/06/2020 Participação em ReUnião virtual da comisSão encarregada de analisar e uniformizar o entendimento
sobre o art. 8º da LC 173

S/P 18/06/2020 Participação em ReUnião virtual da comisSão que estuda as disposições do art. 8º da LC 173, a fim de
orientar os municípios em sua aplicação
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S/P 19/06/2020 Participação de ReUnião virtual com os integrantes da comisSão de procuradores encarregada de
analisar e uniformizar entendimentos sobre a LC 173

S/P 19/06/2020 Encaminhamento de recomendação sobre a utilização de pregão eletrônico quando se tratar de
aquisições/contratações com recursos dos programas PNAE, PNATE e PDDE, por terem sido
classificados como transferências voluntárias.

S/P 22/06/2020 Encaminhamento de informações e documentos sobre a pandemia aos Procuradores Municipais. O
conteúdo da Portaria SES 417 não inclui a liberação de esporte coletivo (escolinhas e futebol)

S/P 22/06/2020 Encaminhamento de informações e documentos sobre a pandemia aos Secretários Municipais. O
conteúdo da Portaria SES 417 não inclui a liberação de esporte coletivo (escolinhas e futebol)

S/P 22/06/2020 Reencaminhamento de orientações sobre desincompatibilidade de Conselheiro Tutelar

S/P 22/06/2020 Estudo e uniformização de entendimentos a respeito da LC 173

S/P 23/06/2020 Estudo dos documentos enviados pelo Ministério Público Estadual e pelo CNMP versando sobre
recomendações pertinentes as medidas de enfrentamento da Covid-19

S/P 24/06/2020 Contato com os integrantes da ComisSão de Procuradores sobre ajustes no documento que trata da
análise e uniformização de entendimentos sobre a LC 173. Foi deliberado pelo encaminhamento do
referido documento ao TCE e à FECAM

S/P 24/06/2020 Participação de ReUnião virtual sobre adoção de medidas conjuntas (todos os municípios) para
enfrentamento do coronavírus

S/P 25/06/2020 Participação de ReUnião virtual organizada pelo colegiado da Fecam, com a participação da Diretora de
Atos de Pessoal do TCE, das 9h às 11h, tendo como assunto a interpretação da Lei Complementar 173

S/P 25/06/2020 Participação de parte da ReUnião virtual organizada pelo Colegiado da Fecam com a participação do
TCE, das 15h50 às 16h50, tendo como assunto Vedações Eleitorais neste ano de eleições

S/P 26/06/2020 Encaminhamento de cópia de lei e material que versa sobre vedações eleitorais

S/P 30/06/2020 Participação de ReUnião virtual do GT1 - Atos de Pessoal. A ReUnião foi cancelada após 20 minutos
para ser reagendada em data a ser definida pelo grupo.

S/P 02/07/2020 Elaboração de orientaçãµes sobre o entendimento da Emenda constitucional nº 107

S/P 03/07/2020 Participação em ReUnião do colegiado da cultura

S/P 06/07/2020 Participação em ReUnião virtual com os integrantes da ComisSão de Procuradores incumbida de analisar
e uniformizar o entendimento sobre a LC 173

S/P 06/07/2020 Contato com o Presidente do COSEMS para inteirar-se sobre as prováveis decisÃµes a serem tomadas
pela Secretaria de Estado da Saúde

S/P 06/07/2020 Elaboração de Minuta de Decreto dispondo sobre medidas restritivas de combate á Pandemia (Covid-19)

S/P 08/07/2020 Encaminhamento de cartilha contendo perguntas e respostas sobre a Lei Complementar nº 173

S/P 09/07/2020 Contato com a Coordenadora da CIR sobre as recomendaçãµes/decisÃµes tomadas na ReUnião virtual
que devem ser incluídas em minuta de decreto dispondo sobre medidas de combate à Covid-19

S/P 09/07/2020 Elaboração de minuta de Decreto, dispondo sobre medidas restritivas de combate à pandemia provocada
pelo coronavírus. Seguir as recomendaçãµes da regional de saúde e as medidas adotadas pelo município
de Chapecó.

S/P 09/07/2020 Início de estudo sobre elaboração de Decreto regulamentando o PregÃo EletrÃ´nico.

S/P 16/07/2020 Encaminhamento de materiais sobre suspenSão de contratos com transportadores escolares.

S/P 17/07/2020 Participação de ReUnião virtual, presentes Prefeitos e Secretários de Educação, para discutir e deliberar
sobre o retorno às aulas. Ficou decidido pelo nÃo retorno das aulas presenciais no mês de agosto

S/P 17/07/2020 Elaboração de Minuta de Decreto dispondo sobre restrição de funcionamento de bares, lanchonetes e
estabelecimentos congêneres.

S/P 22/07/2020 Consulta aos municípios sobre publicação de Decreto com restrição de funcionamento de bares e
lanchonetes
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S/P 24/07/2020 Elaboração de Minuta de Decreto dispondo sobre medidas restritivas de combate à pandemia, com base
nas decisões tomadas pelos Secretários de Saúde e Cir da Região Oeste

S/P 24/07/2020 Contribuição à Advogada da FECAM na elaboração da resposta aos questionamentos do Colegiado de
Assistência Social.

S/P 27/07/2020 Consulta aos Secretários de Administração sobre quais medidas de enfrentamento á Covid estão em
vigor nos municípios

S/P 27/07/2020 Elaboração de planilha contendo as medidas de prevenção à covid por município

S/P 28/07/2020 Participação da reunião virtual do Colegiado de Secretários Executivos.

S/P 30/07/2020 Acompanhamento de reunião virtual do Colegiado de Secretários Executivos.

S/P 30/07/2020 Acompanhamento de reunião virtual da CIR OESTE.

S/P 03/08/2020 Elaboração de minuta de Decreto dispondo sobre a regulamentação do pregão eletrônico

S/P 03/08/2020 Estudo sobre movimentação financeira do município em banco oficial/privado e banco destinado ao
pagamento da folha de de servidores

S/P 04/08/2020 Encaminhamento de Minuta de Decreto dispondo sobre a regulamentação das modalidades de licitação
pregão eletrônico e pregão presencial

S/P 05/08/2020 Esclarecimentos sobre prazo de desincompatibilização de conselheiros municipais

S/P 05/08/2020 Acompanhamento da Live da Prefeitura do Município de Chapecó sobre a Covid-19

S/P 06/08/2020 Acompanhamento de reunião virtual da educação pela manhã e à tarde parte da reunião virtual que teve
como palestrante o Deputado Federal Osmar Terra

S/P 06/08/2020 Estudo da legislação sobre a escolha das instituições financeiras para movimentar as disponibilidades de
caixa e pagar a folha de servidores

S/P 10/08/2020 Encaminhamento de Comunicado aos procuradores, Recursos Humanos e Secretários de Administração
"AMOSC ORIENTA", tratando da suspensão da publicidade institucional a partir do dia 15/08/2020 até o
dia 15/11/2020, salvo orientações sobre a pandemia

S/P 11/08/2020 Conclusão de Parecer sobre movimentação bancária das disponibilidades de caixa e pagamento da folha
de servidores. Disponibilidade de caixa em bancos oficiais por Dispensa de Licitação ou de qualquer
outra instituição financeira mediante processo licitatório. O pagamento da folha de servidores pode ser
feito com qualquer banco, desde que mediante prévio processo licitatório

S/P 17/08/2020 Acompanhamento de reunião virtual coordenada pela Alesc. Assunto: Covid-19

S/P 17/08/2020 Encaminhamento de Portaria SES aos Procuradores e Secretários de administração, dispondo sobre
medidas preventivas a serem adotas pelos municípios conforme o grau de risco divulgado pela
ferramenta do Estado.

S/P 24/08/2020 Participação de reunião virtual sobre implementação de medidas preventivas à Covid-19, nos termos da
Portaria SES 592.

S/P 27/08/2020 Elaboração de minuta de decreto regulamentando, no âmbito municipal, a Lei nº 14.017, de 2020 (Lei
Aldir Blanc)

S/P 27/08/2020 Acompanhamento de reunião virtual sobre Vedações eleitorais

S/P 31/08/2020 Reunião com Prefeito na sede da Amsoc

S/P 01/09/2020 Acompanhamento de reunião virtual tratando sobre o 20º Ciclo do Tribunal de Contas

S/P 01/09/2020 Encaminhamento de minuta de decreto sobre a lei Aldir Blanc

S/P 02/09/2020 Acompanhamento do Ciclo de Estudos do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina

S/P 04/09/2020 Conclusão da Minuta de Decreto regulamentando, em âmbito local, a Lei nº 14.017, 2020 (Aldir Blanc)

S/P 08/09/2020 Elaboração de minuta de Edital de Chamamento Público em atenção á Lei Aldir Blanc

S/P 08/09/2020 Participação de reunião virtual sobre LGPD
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S/P 14/09/2020 Acompanhamento de parte do evento virtual da CNM tratando sobre a REFORMA TRIBUTÁRIA

S/P 15/09/2020 Encaminhamento de Nota Técnica da CNM aos Procuradores Municipais

S/P 16/09/2020 Encaminhamento de consulta no grupo de Licitações versando "formalização ou não de processo de
dispensa nos casos de aquisição direta (art. 24,II da Lei 8.666/93)

S/P 17/09/2020 Elaboração de Edital de Chamamento Público destinado ao recebimento de propostas/projetos, nos
termos da Lei 14.017

S/P 22/09/2020 Conclusão do Edital de Chamamento Público destinado ao recebimento de propostas e projetos
artísticos-culturais

S/P 24/09/2020 Encaminhamento de minuta de edital dispondo sobre recebimento de propostas e projetos relacionados á
cultura

S/P 24/09/2020 Encaminhamento de minuta de edital dispondo sobre recebimento de propostas e projetos relacionados á
cultura

S/P 24/09/2020 Acompanhamento de parte da reunião de Secretários Executivos das Associações de Municípios

S/P 24/09/2020 Acompanhamento de parte da live da CNI discutindo sobre a Reforma Tributária

S/P 25/09/2020 Análise Lei Complementar 175, que trata sobre o padrão nacional de obrigação acessória do ISSQN; Lei
nº 14.063, que dispõe sobre assinatura eletrônica e de Decreto que trata da LGPD

S/P 29/09/2020 Acompanhamento de palestra online sobre LGPD

S/P 05/10/2020 Revisão das atividades liberadas, de acordo com as respectivas portarias ses, e encaminhamento aos
procuradores e secretários municipais

S/P 08/10/2020 Participação de reunião/treinamento sobre Lei Geral de Proteção de Dados coordenada pela CNM.

S/P 09/10/2020 Elaboração de minuta de Decreto de retorno às aulas

S/P 09/10/2020 Encaminhamento de minuta de Decreto de retorno às aulas aos Secretários de Administração e
Procuradores Municipais

S/P 15/10/2020 Encaminhamento de documentos e informações de interesse dos Procuradores e Secretários de
Administração

S/P 21/10/2020 Participação em reunião coordenada pelo Colegiado CEPAM, tratando das questões relacionadas ao
transporte escolar e aos planos de contingência dos municípios e escolas.

S/P 26/10/2020 Encaminhado cópias das portarias SES 821 e 821 e quadro resumo das alterações

S/P 26/10/2020 Encaminhado cópias das portarias SES 821 e 821 e quadro resumo das alterações

S/P 27/10/2020 Acompanhamento da reunião de Secretário Executivo

S/P 27/10/2020 Elaboração de minutas de Resolução e de Decreto dispondo sobre homologação de Planos de
Contingência

S/P 29/10/2020 Acompanhamento de curso sobre LGPD coordenado pela Acamosc

S/P 30/10/2020 Elaboração de resumo das restrições impostas aos municípios que se encontram na matriz de risco grava
(cor laranja).

S/P 30/10/2020 Participação de curso sobre LGPD organizado pela Amai / Ciga

S/P 04/11/2020 Encaminhamento de informações relacionadas à Pandemia (Mapa de Risco e Resumo das Portarias
SES)

S/P 04/11/2020 Estudo da LGPD, a fim de ser repassado aos municípios associados

S/P 09/11/2020 Análise das Portarias SES 852, 853 e 854. Atualização do quadro resumo das portarias e
encaminhamento dos textos aos Procuradores e Secretários Municipais

S/P 11/11/2020 Estudo legislação e acompanhamento de palestras sobre LGPD

S/P 12/11/2020 Análise de decisões liminares judiciais sobre retorno às aulas e revogação de Portarias SES

S/P 12/11/2020 Participação de live da CNM sobre encerramento de mandato
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S/P 18/11/2020 Participação de reunião interna de funcionários

S/P 19/11/2020 Participação da Assembleia Geral Ordinária de Prefeitos, realizada por videoconferência, a partir das 14
horas

S/P 19/11/2020 Encaminhamento de Portaria SES para ciência dos Procuradores Municipais

S/P 23/11/2020 Participação da reunião dos colegiados de procuradores jurídicos, contadores, controladores internos,
secretários de administração e recursos humanos

S/P 25/11/2020 Participação em reunião do Colegiado de Procuradores (CEPAM). Assunto: banco de horas negativo

S/P 26/11/2020 Encaminhamento de Quadro Resumo das medidas de prevenção da COVID-19 estabelecidas pela
Secretaria de Estado da Saúde

S/P 26/11/2020 Elaboração de minuta de projeto de lei dispondo sobre horas negativas acumuladas no banco de horas

S/P 30/11/2020 Participação de reunião do Grupo de Trabalho da Fecam (GT1 - ATOS DE PESSOAL), sobre anistia de
horas negativas registradas em Banco de Horas

S/P 03/12/2020 Repasse de breves informações aos integrantes do colegiado de educação durante a reunião virtual.

S/P 04/12/2020 Encaminhamento de cópia do Decreto Estadual nº 970 aos Secretários de Administração e Procuradores
Jurídicos

S/P 07/12/2020 Análise e encaminhamentos aos Procuradores Municipais e Secretários de Administração, a
Recomendação que a Associação dos Municípios recebeu da Procuradoria Regional do Trabalho.
Sugestão para que seja acatada pelos Municípios associados.

S/P 09/12/2020 Encaminhamento de informações sobre a COVID-19 aos Procuradores e Secretários Municipais

S/P 14/12/2020 Análise atos expedidos pelo Governo do Estado de Santa Catarina


