
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE SERVIDORES DE 
RECURSOS HUMANOS DOS MUNICÍPIOS ASSOCIADOS À AMAVI – CRH-

AMAVI, REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2019. 
 

Às nove horas do dia doze de abril de dois mil e dezenove em segunda chamada, no auditório 

da AMAVI – Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, à Rua XV de Novembro nº. 

737, Bairro Laranjeiras, Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, reuniram-se os 

servidores municipais membros do Colegiado de Recursos Humanos dos Municípios 

Associados à AMAVI – CRH-AMAVI, tendo como pauta: 1) Discussão sobre a qualificação 

cadastral do e-Social (Luiz Antônio – JB);  2) Práticas sobre o Vale Alimentação, 

Contribuição Previdenciária e Imposto de Renda  (Neusa – CL), 3) Apresentação e discussão 

de CHECKLIST para o RH, 4) Eleição da Diretoria para 2019, 5) Assuntos diversos. Iniciada 

a reunião o Sr. Valmir falou que a Ata e Lista de Presença são publicadas no site da AMAVI e 

comentou que na FECAM quando um membro sugere um assunto para a pauta este também 

media a discussão. Em relação a qualificação cadastral do e-Social Luiz Antônio falou que o 

primeiro passo seria a qualificação em lote e a qualificação individual seria nas novas 

contratações, Neusa sugeriu um curso mais completo sobre o e-Social, e o grupo sugeriu um 

treinamento com as empresas fornecedoras dos softwares, e ela se dispôs a fazer a 

intermediação com as empresas; sugerido para a próxima reunião em trinta dias, todos 

trazerem o relatório de inconsistências do e-Social. Ato contínuo das discussões foi sobre o 

vale alimentação que segundo parecer do IGAM, tanto o vale alimentação em pecúnia quanto 

o vale em cartão incidem contribuição previdenciária e  IRRF, ficando a dúvida se entra no 

índice de pessoal, onde o Sr. Valmir se comprometeu a verificar se o TCE/SC já emitiu 

prejulgado a respeito e Neusa irá solicitar parecer ao IGAM. Após o Sr. Valmir apresentou o 

CHECKLIST que está sendo elaborado pelos Controladores Internos e solicitou sugestões. 

Ficou definida a próxima reunião para o dia 16 de maio de 2019. Por fim foi eleita a nova 

diretoria para o ano de 2019 ficando assim constituída Coordenador Geral: Luiz Antônio 

Schlup (José Boiteux), Vice-coordenadora: Carmela Suzana da Veiga Ferreira (Rio do Sul), 

Secretária Geral:  Neusa Francisco Luckmann (Chapadão do Lageado), 1° Secretário: Maiara 

Marluci Espindola (Mirim Doce) e 2° Secretário: Nelita dos Santos Neuber (Agrolândia). 

Nada mais havendo a tratar a senhora coordenadora encerrou a presente reunião. 

Rio do Sul, 12 de abril de 2019. 


