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AMOSC
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 28/01/2021 Encaminhado processo seletivo para repor Vaga de TI. Orçamento com 3 empresas.

S/P 29/01/2021 Encaminhado aviso prévio , aviso de férias e cálculo de rescisões

S/P 29/01/2021 Encaminhado ao financeiro demonstrativo de NFS de terceiros

S/P 29/01/2021 Contratação para Pro poços,

S/P 24/02/2021 Processamento de folha, vale alimentação e vale transporte para a AMOSC e Cidema

S/P 24/02/2021 Realização de entrevistas para contratação de novos funcionários, arquiteto e T.I

S/P 25/02/2021 Realizado agendamento de exames admissionais para novos funcionários.

S/P 17/03/2021 Encaminhado foto e oficio para confecção de novos crachás para funcionários.

S/P 18/03/2021 Realizado todo o encaminhamento para contratação de novos funcionários de acordo com a Resolução
03/2018 e enviado por email a Sec Executiva e diretoria técnica para aprovação.

S/P 18/03/2021 Finalizado o chamado aberto com a betha para ajustes do ponto e liberação de novos funcionários para
bater o ponto

S/P 18/03/2021 Realizado pedido de Vale Alimentação

S/P 18/03/2021 Realizado pedido de vale alimentação para funcionários

S/P 19/03/2021 Realizado levantamento do controle de férias de cada funcionário, com limite para gozo.

S/P 16/04/2021 Agendamento de exames admissionais para novos funcionários.

S/P 01/06/2021 Treinamento Esocial sobre envio de eventos grupos 3

S/P 01/06/2021 Realizado calculo rescisão

S/P 14/10/2021 Levantamento situação programas de saúde ocupacional negociação com novos convênios

S/P 21/10/2021 Cronograma das férias individuais e coletivas Amosc

S/P 22/10/2021 Enquadramento tributário da Amosc

S/P 25/10/2021 Treinamento sobre utilização sistema Dominio, fechamento folha, férias, rescisão, emissão relatórios,
correção informações sistema, e-social, envio dos eventos periódicos

S/P 25/10/2021 Rescisão Marjory.

S/P 25/10/2021 Rescisão Israel.

S/P 26/10/2021 Ajustes nos cadastros dos colaboradores, envio dos eventos de retificação ao e-social

S/P 27/10/2021 Fechamento folha de pagamento, INSS, FGTS, IRRF, Pis, Carga Vale Alimentação, Carga Vale
transporte, envio ao financeiro para pagamentos

S/P 28/10/2021 Orientação controle de ponto aos colaboradores

S/P 03/11/2021 Fechamento cartão ponto

S/P 04/11/2021 Fechamento folha impostos Cidema

S/P 04/11/2021 Calculo e ajustes das provisões de férias e 13º da Amosc

S/P 08/11/2021 Ajuste sistema e provisões de férias e 13º

S/P 08/11/2021 Ajuste de documento banco de horas

S/P 09/11/2021 Coleta assinaturas e orientações sobre férias coletivas.

S/P 09/11/2021 Orientações e coleta de assinaturas das férias coletivas

S/P 10/11/2021 Ajuste provisão de férias de Claudete, Luciano e Tatiane, sistema com divergências de cálculos.
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S/P 10/11/2021 Protocolo do comunicado de férias coletivas via sistema do ministério da economia.

MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 05/01/2021 Orientações sobre pagamento de férias vencidas a comissionados e exonerações

S/P 06/01/2021 Esclarecimentos sobre prorrogação de contratos.

S/P 15/01/2021 Orientações referente a ordem de chamada de processo seletivo vigente e outro em andamento.

S/P 18/01/2021 Enviado por email modelo de plano de cargos e Estatuto desenvolvido pela amosc

S/P 26/02/2021 Esclarecimentos sobre contratação de ACT em dois processos seletivos distintos.

S/P 23/03/2021 Orientações referente reintegração de servidora que fora exonerada sendo gestante. Como realizar a
reintegração para cumprir mandato de segurança.

S/P 19/04/2021 Esclarecimentos sobre chamada de processo seletivo para PCD.

S/P 19/04/2021 Esclarecimentos sobre retificação de ATA que ja fora publicada.

S/P 31/05/2021 Orientações referente a regulamentação de diárias aos servidores.

S/P 14/06/2021 Orientações sobre remanejamento de servidores e processo seletivo simplificado.

S/P 24/06/2021 Esclarecimentos sobre servidor aposentado que diz não ter efetuado o primeiro saque. Verificado junto ao
INSS este servidor efetuou o primeiro saque e está aposentado.

MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 05/01/2021 Esclarecimentos sobre rescisão, verbas rescisórias

S/P 12/01/2021 Orientações referente piso de agentes de saúde.

S/P 18/01/2021 Esclarecimentos sobre débito FGTS

S/P 18/01/2021 Orientações sobre convocação processo seletivo para pessoas que são pertencentes ao grupo de risco e
Gestantes.

S/P 29/01/2021 Realizado auxilio com acesso remoto para fechamento da SEFIP

S/P 22/03/2021 Esclarecimentos sobre cbo dos agentes de saúde para informar na RAIS. Orientações referente novo
decreto publicado pelo estado no dia 20/03/2021.

S/P 22/03/2021 Esclarecimentos sobre asos períodos para câmara de vereadores.

S/P 16/04/2021 Orientações referente encaminhamento de servidores ao INSS.

S/P 25/06/2021 Orientações referente suspenção de reajuste e pagamento 13

7562 14/12/2021 acesso remoto

MUNICIPIO DE ARVOREDO
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 05/01/2021 Esclarecimentos sobre valor do FAP e cálculo do RAT

S/P 06/01/2021 Esclarecimentos sobre exoneração por aposentaria.

S/P 08/01/2021 Esclarecimentos sobre atualizações novas tabelas de INSS E IR e lançamentos na folha.

S/P 11/01/2021 Esclarecimentos sobre cadastramento de novos servidores, resultado de processo seletivo dentro do
programa folha de pagto.

S/P 12/01/2021 Esclarecimentos sobre oficio aposentadorias INSS
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7596 13/01/2021 Nesta solicitação o Setor Juridico e Educação também estiveram presentes atendendo a demanda local
junto ao setor de Recursos humanos

7600 29/01/2021 realizada orientações sobre dúvidas

S/P 29/01/2021 Orientações referente contrações de ACTS para Saúde.. e medico veterinário.

S/P 25/02/2021 Esclarecimentos sobre modelo de decreto para criação de comissão para COVID

S/P 19/03/2021 Esclarecimentos sobre readaptação de servidor que recebeu alta do INSS, porém com limitações nas
capacidades laborativas.

S/P 23/03/2021 Esclarecimentos sobre como realizar o afastamento de 15 dias de atestado e o afastamento para licença
saúde.

S/P 14/04/2021 Esclarecimentos sobre atualização e custos de exames toxicológicos de motoristas que são prestadores
de serviços.

7691 18/05/2021 Reunião com equipe e prefeito para encaminhamentos Setor administrativo e social e Rh

S/P 31/05/2021 Orientações sobre encaminhamentos de atestado por tempo indeterminado ao INSS, benefício cessado.
Encaminhamentos de servidores ao INNS que contribuem com dois regimes.

7729 17/11/2021 ok concluido.

MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 05/01/2021 Esclarecimentos sobre eSocial órgãos Púlicos

S/P 18/01/2021 Orientações referente tabela INSS e como fazer a atualização, e como consultar FAP

S/P 22/03/2021 Esclarecimentos sobre transmissão da sefip, erro na pagina Caixa.

S/P 22/03/2021 Atendimento realizado ao técnico de RH aqui na amosc para transmissão arquivo SEFIP

MUNICIPIO DE CHAPECO
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 09/11/2021 Orientação de envio ao e-social, de dois contratados pela prefeitura que foram cedidos para outros
CNPJ's.

MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 12/01/2021 Esclarecimentos sobre contratações e vedações da 173/2020

S/P 22/03/2021 Orientações sobre novas contratações de acordo coma lei 173/2020

7658 16/04/2021 Esclarecimentos e auxilio para Retificação da DIRF e SEFIP, e orientações sobre contratação.

7684 07/05/2021 Auxilio para realização de envio da Sefip Funrural

MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 05/01/2021 Esclarecimentos sobre aliquota do FAP

S/P 06/01/2021 Esclarecimentos sobre conselheira tutelar grávida que precisa ser chamada para cobrir férias.

7638 17/11/2021 ok

MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 08/01/2021 Esclarecimentos sobre prorrogações de Convênios de 2009.
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S/P 01/06/2021 Esclarecimentos sobre possibilidade de fazer o pagamento progressão por mérito neste ano.

MUNICIPIO DE GUATAMBU
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 05/01/2021 Esclarecimentos sobre substituição de licença maternidade para conselheira Tutelar.

S/P 05/01/2021 Esclarecimentos sobre formas de rescisão de comissionada gestante.

MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 16/04/2021 Orientações referente Certidão de tempo de contribuição regime próprio, enviado ao INSS oficio para
rever o CNIS do Município em relação quitação de divida regime próprio.

MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 29/01/2021 Orientações referente edital de chamamento com gestantes na Educação

S/P 29/01/2021 Orientações referente servidores ACT, pode ser feita exoneração a qualquer tempo, Sendo o vínculo
precário e não se justificando mais a permanência na função não é necessário seguir o prazo estipulado
no edital,

S/P 29/01/2021 Enviado por email modelo de minuta de lei LGPD e orientações quando a normatizações internas.

S/P 19/03/2021 Esclarecimentos sobre novo decreto do estado som medidas restritivas com vigência a partir de amanhã
20/03

S/P 09/11/2021 Visita e conversa sobre demandas prioritárias

S/P 16/11/2021 Perguntas enviadas para portal Jira Service Desk, para completar parecer.

S/P 16/11/2021 Parecer sobre pagamento de Insalubridade e adicional de Regência de Classe em casos de afastamento
e home office.

7804 17/11/2021 Envio do parecer sobre pagamento de Insalubridade e adicional de Regência de Classe em casos de
afastamento e home office.

MUNICIPIO DE PINHALZINHO
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 05/01/2021 Esclarecimentos sobre prorrogação de convênios.

S/P 05/01/2021 Orientações quando ao a validade do decreto Covid-19 em SC, servidores com horas negativas e
possível retorno ao trabalho.

S/P 05/01/2021 Esclarecimentos sobre nova tabela do INSS para 2021

S/P 07/01/2021 Orientações referente a cedência de profissional que atua no estado para atuar no município.

S/P 08/01/2021 Orientações referente portaria para cedência de servidor do Estado para o Município.

S/P 13/01/2021 Orientações referente a lei piso salarial agentes de saúde e índice ipca de acordo com a 173/2020 para
2021.

S/P 26/02/2021 Esclarecimentos sobre pagto de horas extras para conselheiro tutelar

7651 01/04/2021 Enviado orientações por email

S/P 31/05/2021 Esclarecimentos sobre datas que entrarão em vigor E-social para órgãos públicos.

7676 08/06/2021 ok

S/P 09/11/2021 Visita e conversa sobre demandas prioritárias

S/P 16/11/2021 Parecer sobre Banco de Horas Negativo, deduções em rescisão, compensação de horas faltas.
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S/P 16/11/2021 Perguntas enviadas para portal Jira Service Desk, para completar parecer.

7803 17/11/2021 Envio do parecer sobre Banco de Horas Negativo, deduções em rescisão, compensação de horas faltas

MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 12/01/2021 Orientações referente lei do reajuste das agentes comunitárias de saúde

S/P 13/04/2021 Encaminhado ao INSS oficio do município referente servidores aposentados.

S/P 15/04/2021 Encaminhado ao INSS oficio do Município referente servidores aposentados.

S/P 16/04/2021 Encaminhado ao Município retorno do INSS sobre ofícios de aposentadoria.

S/P 01/06/2021 Esclarecimentos sobre servidor aposentado e exoneração.

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 17/11/2021 Declaração que a Amosc disponibiliza de Arquitetos no quadro de colaboradores.

MUNICIPIO DE SÃO CARLOS
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 07/01/2021 Esclarecimentos sobre vice prefeito possuir empresa, e como exercer suas atividades.

S/P 19/03/2021 Esclarecimentos sobre diferença Sefip e versão dez 2020

S/P 22/03/2021 Esclarecimentos sobre alteração de lei Conselheiros Tutelares.

S/P 23/03/2021 Orientações referente transmissão de SEFIP, elaboração de decreto publicado pelo Estado no dia
20/03/2021.

7706 10/06/2021 retificação Sefip, reunião com procuradores sec de saúde para contratação de pessoas enfrentamento
Covid

S/P 16/06/2021 Continuidade retificação Sefip

7713 07/07/2021 Reestruturação administrativa,

7735 17/11/2021 Colaboradora demitida em 26/07/2021.

7731 17/11/2021 Status sem informação de atendimento.

7721 17/11/2021 ok

MUNICIPIO DE SERRA ALTA
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 02/02/2021 Orientações referente pagamento de insalubridade.

S/P 19/03/2021 Esclarecimentos sobre erro rais 2020 ao gerar relatório de insconsitências.

S/P 22/03/2021 Esclarecimentos sobre licença remunerada concedida, quais as verbas que incidem.

S/P 31/05/2021 Acessada a maquina remotamente para auxilio no fechamento da SEFIP e auxilio para fazer a SEFIP
funnrural.

S/P 01/06/2021 Realizado atendimento remoto para auxiliar no fechamento e envio da Sefip mensal e Funrural.

S/P 22/10/2021 Orientação sobre colaborador afastado que prefere voltar ao trabalho antes de passar pela perícia médica
do INSS, orientado que pode mediante laudo do médico assistente conforme orientação do decreto 3048.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3048.htm

S/P 12/11/2021 Consulta ao INSS e orientação quanto pedido de aposentadoria e continuação da atividade na prefeitura
de um servidor. Atendimento ao Maurício fone 9 9152 2078.



ESTADO DE SANTA CATARINA

Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO/RH

Página 6/6 SIGAWEB - Sistema de Solicitação de Serviços 18/01/2022

MUNICIPIO DE SUL BRASIL
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 29/01/2021 Repassada senha de acesso para fazer novas solicitações de serviço no site da AMOSC

S/P 23/03/2021 Esclarecimentos sobre os valores que devem contar de cada servidor na RAIS

S/P 31/05/2021 Orientações sobre procedimentos adotados no caso de aposentadoria por invalidez. Enviado Orientação
TCE/SC pelo Whtas.

MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 05/01/2021 Esclarecimentos sobre atualização de salário mínimo e salário família dentro do sistema folha.
Orientações referente tabela INSS 2021

S/P 07/01/2021 Esclarecimentos sobre documentação para contratação de profissional de saúde com emergência

S/P 11/01/2021 Esclarecimentos sobre pagamento de vale alimentação para Conselheiros Tutelares.

S/P 28/01/2021 Orientações referente entrega de comprovante de IR para servidores que se mudaram e não deixaram
endereço.

TODOS OS MUNICIPIOS
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 04/01/2021 Comunicados expedidos versando sobre Novo Salário Minimo, e nova versão da SEFIP

S/P 05/01/2021 Informações enviadas sobre Programa da DIRF publicadas no DOU no dia 04/01/2021

S/P 13/01/2021 Comunicado enviado nova tabela de INSS e Salário Familia

S/P 08/04/2021 Reunião Colegiado Sec de ADM e RH

S/P 14/10/2021 Organização interna da documentação do RH e do Administrativo da Amosc

S/P 15/10/2021 Reunião kelly sobre colegiado.

S/P 15/10/2021 Organização interna da documentação do RH e do Administrativo da Amosc

S/P 20/10/2021 Levantamento dos contatos dos Rh dos 20 municípios

S/P 21/10/2021 Criação Grupo Colegiado RH's da região da Amosc

S/P 22/10/2021 Levantamento dos sistemas de gestão de pessoas utilizados por cada prefeitura

S/P 26/10/2021 Programação anual de orientações folha, férias, tabelas do INSS, FGTS, IRRF, Salário Família, Caged,
Rais, Dirf.

S/P 29/10/2021 Orientações quando ao sistema e-Sfinge, tabela de cargos, agendamento reunião com equipe técnica do
tribunal de contas para repassar orientações gerais do sistema e-Sfinge

S/P 05/11/2021 Reunião do colegiado dos Rh's dos municípios com a Diretoria de Informações Estratégicas e equipe
técnica do e-Sfinge e atos de pessoal, tirando dúvidas sobre o sistema e preenchimentos, erros, multas,
datas de envio e assuntos diversos.

S/P 17/11/2021 Informações rápidas para implantação do eSocial.

S/P 18/11/2021 Estudo sobre eSocial para órgãos públicos e LGPD para Municípios.


