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de

IEGM: Índice de Efetividade da Gestão
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AMMVI: Associação dos Municípios do
Médio Vale do Itajaí
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para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento
Sustentável

APP: Área de Preservação Permanente

IPTU: Imposto Predial e Territorial Urbano
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Ceab: Clube de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia de Brusque
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CEGMC/SC: Colegiado Estadual de Gestores
Municipais de Convênios de Santa Catarina
Ciaps:
Consórcio
Intermunicipal
Atendimento Psicossocial

ITBI: Imposto de Transmissão de Bens
Imóveis
LAI: Lei de Acesso à Informação
LDO: Lei de Diretrizes Orçamentárias
LOA: Lei Orçamentária Anual
MEC: Ministério da Educação

de

MEG-Tr: Modelo de Excelência em Gestão
das Transferências da União

Cimvi: Consórcio Intermunicipal do Médio
Vale do Itajaí

MPSC: Ministério Público de Santa Catarina
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Médio Vale do Itajaí
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do

PEC: Proposta de Emenda à Constituição
PME: Plano Municipal de Educação

CNM: Confederação Nacional de Municípios

PPA: Plano Plurianual

Crea: Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia

Siconfi: Sistema de Informações Contábeis
e Fiscais do Setor Público Brasileiro

Dime: Declaração do ICMS e do Movimento
Econômico

Siope: Sistema de Informações sobre
Orçamentos Públicos em Educação

e-Sfinge: Sistema de Fiscalização Integrada
de Gestão

Siops: Sistema de Informações sobre
Orçamentos Públicos em Saúde

e-Social: Sistema de Escrituração Digital
das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e
Trabalhistas

STN: Secretaria do Tesouro Nacional

Feas: Fundo Estadual de Assistência Social
Fecam:
Federação
Municípios

Catarinense

de

FPM: Fundo de Participação dos Municípios
Furb: Universidade Regional de Blumenau

RELATÓRIO DE ATIVIDADES AMMVI - 2019

CBTC: Currículo
Catarinense

TCE/SC: Tribunal de Contas do Estado de
Santa Catarina
UCA: Universidade Costa Azul
Undime: União dos Dirigentes Municipais
de Educação de Santa Catarina
VA: Valor Adicionado
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MENSAGEM DO PRESIDENTE
Trabalhar diuturnamente pelo bem-estar da população e ampliar os serviços
públicos, prezando pela qualidade e transparência. Estes são alguns dos objetivos
do prefeito que, quando assume o comando da cidade, doa-se para atender aos
anseios dos cidadãos que esperam por respostas. Para que a administração pública
municipal seja aperfeiçoada e, por consequência, a população beneficiada, também
existe a Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí, nossa AMMVI.
Há 50 anos, a entidade trabalha em prol do desenvolvimento da região, integra
os municípios em projetos comuns e une os gestores públicos por bandeiras que
são defendidas para que os municípios possam trazer mais resultados diretos aos
cidadãos. Somos quase 800 mil habitantes em uma região promissora de Santa
Catarina e exemplo no país em muitas iniciativas. Nosso povo ordeiro e trabalhador,
que preserva seus traços culturais e mantém viva a tradição europeia, contribui
para nossos elevados índices de desenvolvimento.
Foi uma alegria estar na presidência da AMMVI em um momento tão importante
como os 50 anos comemorados no dia 2 de agosto de 2019. Ao longo dessas
cinco décadas, a Associação teve uma participação fundamental no processo de
construção do modelo de gestão administrativa das prefeituras.
O apoio e a parceria da AMMVI ajudaram em muito cada um dos 14 municípios
associados em todas as áreas da gestão municipal. Destaque também para a
presença, sempre forte, da Associação nas mobilizações e nos debates regionais,
estaduais e federais pela causa municipalista. Este é o jeito que a AMMVI encontrou
de defender cada uma de nossas cidades.
Nós, prefeitos, unidos à AMMVI, trabalhamos com responsabilidade e dedicação
para fomentar medidas de desenvolvimento econômico sustentável e de
responsabilidade social, pois sabemos o quanto desafiador é o futuro de nossas
cidades e o quanto ainda precisamos evoluir para concretizar nosso ideal de cidade
inteligente com serviços ágeis e políticas públicas pautadas na transparência, na
eficiência e na garantida dos direitos aos cidadãos.

Acompanhe nosso relatório e contribua conosco para o
aprimoramento do movimento municipalista e a defesa
da autonomia dos municípios.

Mario Hildebrandt
Presidente da AMMVI
Prefeito de Blumenau

AMMVI
A Associação dos Municípios do Médio
Vale do Itajaí (AMMVI) é uma entidade
com personalidade jurídica, sem fins
lucrativos, com o objetivo de fortalecer
a autonomia dos municípios. Fundada
em 2 de agosto de 1969, a trajetória
da AMMVI é marcada pela defesa dos
direitos dos municípios, integração

e desenvolvimento regional com
vistas à uma administração pública
moderna e transparente. Para tanto, a
entidade presta serviços nas diversas
áreas da administração pública e
promove a representatividade políticoinstitucional.

Municípios que
compõem a AMMVI:

Conheça nossa história!

MISSÃO

VALORES

Assessorar as administrações públicas
municipais nas suas diversas áreas
de atuação por meio da prestação
de
serviço
e
representatividade
político-institucional, promovendo o
desenvolvimento regional, a cooperação
intermunicipal e a modernização da
gestão pública.

• Integração: atuar regionalmente
e fomentar a integração dos
municípios associados.

VISÃO
Ser reconhecida como referência de
Associação de Municípios no apoio e
no assessoramento à ampliação da
capacidade administrativa, econômica e
social dos municípios e na promoção do
desenvolvimento regional.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES AMMVI - 2019

• Apiúna
• Ascurra
• Benedito Novo
• Blumenau
• Botuverá
• Brusque
• Doutor Pedrinho
• Gaspar
• Guabiruba
• Indaial
• Pomerode
• Rio dos Cedros
• Rodeio
• Timbó.

• Cooperação: interagir com esferas de
governo e entidades congêneres em
prol dos interesses dos municípios.
• Autonomia:
atuação
técnica
apartidária, com vistas à manutenção
da impessoalidade.
• Comprometimento:
agir
com
determinação para atingir e superar
os resultados almejados.
• Transparência: adotar processos
claros e voltados à publicidade dos
atos.
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• Sustentabilidade e responsabilidade
social: agregar e fomentar iniciativas
voltadas
ao
desenvolvimento
sustentável e às causas sociais e
ambientais que contribuem para a
melhoria de vida dos cidadãos.

• Moralidade:
agir conforme os
preceitos éticos e em harmonia com
as políticas internas.
• Eficiência: perseguir a excelência
nos processos e atividades com
vistas à otimização de recursos.

ASSEMBLEIA DE PREFEITOS
da entidade garante o equilíbrio das
forças políticas regionais, que atuam em
conjunto para preservar os interesses
dos municípios e fortalecer a causa
municipalista.

Mário Hildebrandt
Presidente 2019/2020
Prefeito de Blumenau

Simoni Mercia Mesch Nones

Jean Michel Grundmann

Vice-presidente institucional
Prefeita de Doutor Pedrinho

Vice-presidente de Políticas Públicas
Prefeito de Benedito Novo

Jorge Augusto Krüger

Ércio Kriek

Vice-presidente de Articulação Política
Prefeito de Timbó

José Gerson Gonçalves

Tesoureiro
Prefeito de Pomerode

Prefeito de Apiúna
Membro do Conselho Fiscal

José Luiz Colombi

Prefeito de Botuverá
Membro do Conselho Fiscal

Kleber Edson Wan-Dall

Matias Kohler

Marildo Domingos Felippi
Prefeito de Rio dos Cedros
Membro do Conselho Fiscal

Paulo Roberto Weiss

Prefeito de Rodeio
Membro do Conselho Fiscal

Lairton Antônio Possamai

Jonas Oscar Paegle

André Luiz Moser

Prefeito de Guabiruba
Membro do Conselho Fiscal

Prefeito de Ascurra

Prefeito de Brusque

Prefeito de Gaspar
Membro do Conselho Fiscal

RELATÓRIO DE ATIVIDADES AMMVI - 2019

As ações da AMMVI são decididas
pela Assembleia Geral, que é o órgão
soberano com função normativa e
deliberativa e composta pelos prefeitos
dos 14 municípios associados à
entidade. A composição pluripartidária

Prefeito de Indaial
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CONQUISTAS
Os municípios brasileiros alcançaram conquistas em 2019 que são resultado do
movimento municipalista e da articulação de entidades como a AMMVI, a Fecam e
a CNM. Dentre os avanços, estão:
•

Andamento das obras de duplicação
da rodovia BR - 470.

• Aumento de R$ 8 milhões para
custear o transporte e scolar.

• Dispensa
dos
municípios
de
licenciamento
ambiental
para
atividades de lavra a céu aberto por
escavação de cascalheiras para fins
de manutenção de estradas.
• Aprovação da lei que regulamenta o
Feas.
• Repasse de recursos federais
de parcelas atrasadas, total ou
parcialmente, na área da Assistência
Social.
• Aumento de prazo para responder
os questionamentos enviados acerca
do Plano Nacional de Resíduos
Sólidos.

• Prorrogação do prazo para entrega
dos Planos Municipais de Mobilidade
Urbana.
• FPM
extra
aos
municípios,
totalizando R$ 168 milhões.
• Publicação da Portaria nº 558/2019,
que reduz os custos administrativos
na gestão de convênios e dá
celeridade nos processos.
• Aprovação da PEC nº 48/2019, que é
uma nova regra de transferência de
recursos aos estados e municípios
mediante emendas ao projeto de lei
orçamentária anual.
• Promulgação
da
Emenda
Constitucional nº 100/2019, que
torna obrigatória a execução das
emendas apresentadas pelas
bancadas
estaduais
ao
orçamento federal.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES AMMVI - 2019

• O Projeto de Lei 81.7/2019, que
dispõe sobre a isenção do ICMS em
algumas situações, não prejudicou
os municípios, já que a isenção se
dará na cota-parte referente ao
Estado.

• Aprovação da Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) paralela da
Previdência.

• Divisão dos recursos do bônus de
assinatura da cessão onerosa do
pré-sal.
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AMMVI:

HÁ 50 ANOS A SERVIÇO DO
MÉDIO VALE DO ITAJAÍ
Quando uma entidade nasce pautada
pelo respeito, ética e é comprometida
com seus associados, o resultado é
a consolidação do trabalho por meio
do reconhecimento público. Este foi
o tom da cerimônia realizada no dia 2
de agosto de 1969, que comemorou as
bodas de ouro da AMMVI.

Em seguida, o prefeito fundador, os expresidentes da entidade e o primeiro
funcionário da AMMVI receberam uma
especial homenagem. Na ocasião,
receberam a comenda Ordem do Mérito
Municipalista os atuais prefeitos que
integram a AMMVI, os presidentes das
Câmaras de Vereadores, as entidades
municipalistas, os consórcios públicos,
as lideranças empresariais e entidades
de imprensa.
A cerimônia de 50 anos encerrou com
o corte do bolo dos 50 anos e recepção
aos convidados.
Veja mais!

Crédito

s Miche

l Amilton

Créd

itos

Mich

m
el A

ilton

O presidente da AMMVI e prefeito de
Blumenau, Mário Hildebrandt, reforçou
este fortalecimento de parcerias e a
trajetória de conquistas da entidade.
Disse que era uma honra estar à frente
da Associação neste momento especial
de 50 anos, porém fez questão de
mencionar a importância de todos os
presidentes que contribuíram para esta
história.

A cerimônia de 50 anos da AMMVI
culminou com a entrega de moções,
comendas e diversas homenagens. A
Câmara de Vereadores de Blumenau
foi a primeira a entregar uma moção de
louvor e, na sequência, a Fecam prestou
uma homenagem.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES AMMVI - 2019

Na presença da vice-governadora
de Santa Catarina, Daniela Cristina
Reinehr, autoridades locais e regionais,
empresários,
ex-presidentes
da
AMMVI, prefeitos dos 14 municípios
que integram a entidade e convidados
especiais reconheceram a importância
da entidade na orientação aos prefeitos
e fortalecimento da economia regional.

HOMENAGENS

Créditos Michel Amilton
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HOMENAGEM DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
A Alesc realizou uma sessão especial
na sede da AMMVI no dia 15 de agosto.
Na ocasião, o Legislativo estadual
entregou uma homenagem especial
à AMMVI pela comemoração dos 50
anos de fundação. Esta sessão foi um
requerimento do deputado estadual

Laércio Schuster Junior, ex-prefeito de
Timbó, que também foi presidente da
Associação em 2013.
Durante
a
solenidade,
foram
homenageados os prefeitos dos
14 municípios do Médio Vale, os
funcionários com mais de 20 anos
de Associação, os ex-presidentes, os
membros-fundadores e a Furb.

PARCERIAS INSTITUCIONAIS
INSTITUTO ETHOS

PROGRAMA EUROPEU DE
COOPERAÇÃO URBANA
INTERNACIONAL - BENEDITO
NOVO

• desenvolvimento de um banco de
dados para a região da AMMVI;
• exibição
da
obra
“Paisagem
de Outono”, da artista Andréia
Dirschnabel, de Brusque, em
exposição na Romênia;
• implementação do aplicativo City
Health da empresa romena Life is
Hard e do aplicativo Zoniz (turismo
e outras divulgações) em Benedito
Novo;
• definição inicial sobre a marca para o
município de Benedito Novo;
• estágio com a universidade em Alba
Iulia;

RELATÓRIO DE ATIVIDADES AMMVI - 2019

O Programa de Integridade e
Compliance
Público
da
AMMVI
será realizado em parceria com o
Instituto Ethos, de São Paulo, que é
uma organização especializada em
ferramentas de gestão embasadas
na responsabilidade social e no
desenvolvimento sustentável. Por meio
da parceria pretende-se promover a
troca de conhecimento e informações,
a realização de eventos para a troca de
experiências, a articulação de formação
de rede voltada à responsabilidade
social e o apoio às ações de integridade
e compliance da Associação.

alguns destes equipamentos em
Benedito Novo;

• estabelecimento de cidades-irmãs.

O município de Benedito Novo possui
uma cooperação com a cidade romena
de Alba Iulia, na qual a AMMVI tem
sido parceira e participado de algumas
ações, tais como:
• visitas técnicas em Benedito Novo e
em Alba Iulia;
• digitalização do circuito turístico,
com internet e máquinas inteligentes
e possibilidade de instalação de
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INSTITUTO MEDITERRÂNEO DE
RISCO PARA O MEIO AMBIENTE E O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
(IMREDD) E UNIVERSIDADE COSTA
AZUL (UCA)

PROGRAMAS
PROGRAMA OBSERVADOR
SOCIAL MIRIM
O Observatório Social de Brusque
concedeu autorização à AMMVI para
que este programa seja replicado em
todos municípios do Médio Vale através
de parcerias com os observatórios
sociais,
entidades
representativas
da sociedade, prefeituras e a própria
Associação. O projeto foi aplicado em
2019 nas escolas municipais de Apiúna,
Ascurra, Botuverá, Brusque, Gaspar,
Guabiruba, Indaial, Pomerode e Rodeio.

AGÊNCIA DE FOMENTO DE
ENERGIAS RENOVÁVEIS
Em parceria com a Alemanha, a Agência
será responsável pela elaboração
e execução de ações, programas e
projetos relacionados ao uso racional
e sustentável de energia na região do
Médio Vale do Itajaí. A Agência é fruto
de uma parceria entre o município de
Blumenau e a cidade alemã Weingarten
e será subsidiada, nos primeiros três
anos, pelo governo federal alemão.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES AMMVI - 2019

Para tratar de ações voltadas à gestão
de riscos e resiliência no Médio Vale do
Itajaí, a AMMVI firmou parceria com
estas instituições francesas. Por meio
disso será desenvolvido um estudo
experimental destinado a melhorar a
gestão de riscos naturais e a resiliência
na região por meio de ferramentas
digitais, cujos dados vão contribuir na
tomada de decisão nos momentos de
crise. A parceria vai possibilitar ainda
a identificação de todos os atores
envolvidos no gerenciamento de riscos

nos municípios e a validação de uma
ferramenta metodológica capaz de
detectar, monitorar e gerenciar eventos
relacionados a riscos.

Em 2020, o Programa continua e será
aplicado nos demais municípios da
região. Para tanto, foi formada uma
rede de parceiros e educadores fiscais
capacitados para aplicar o Observador
Social Mirim nas escolas e incentivar
atitudes positivas e voltadas à cidadania.
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PROGRAMA DE
INTEGRIDADE E
COMPLIANCE PÚBLICO

O Programa será realizado em parceria
com o Instituto Ethos e o Instituto de
Governo Aberto, de São Paulo. Esta
parceria irá contribuir para realização de
eventos voltados à troca de experiências,
fornecimento
de
informações
e
publicações sobre aspectos diversos de
integridade e responsabilidade social.

Através do Programação Ação Fiscal
é possível assessorar os municípios
na aplicação da legislação tributária,
em atos da fiscalização fazendária e
na recuperação de créditos fiscais,
bem como orientar na atualização da
legislação tributária local e a respeito
de atos de renúncia de receita ou
constituição de créditos tributários.
Além disso, o Programa proporciona
aos municípios orientação sobre
jurisprudências
relacionadas
à
prática fiscal, estudos de alterações
tributárias constitucionais que afetem
as finanças municipais ou atentem
contra a autonomia dos municípios,
estudos e orientações a respeito da
aplicação do Simples Nacional e apoio
à implementação do Programa Saúde
Fiscal, do MPSC.

PROGRAMA AÇÃO FISCAL

PROGRAMA ÁGUA LIMPA
SÓ COM ESGOTO TRATADO

O Programa Ação Fiscal nasceu em
2018 como um plano de ação para
as administrações tributárias dos
14 municípios do Médio Vale do
Itajaí abrangendo diversos focos
de atuação: estrutura de pessoal,
capacitação, equipamentos, sistemas,
legislação, procedimentos e processos.
Com o Programa, a AMMVI objetiva
potencializar as ações fiscais dos
municípios da região por meio da

“Quem previne, preserva. Água limpa,
só com esgoto tratado”. Este é o tema
do programa desenvolvido pela AMMVI
e iniciado em setembro de 2015. O
objetivo é conscientizar a população
sobre a necessidade de manutenção
e limpeza periódica dos sistemas
individuais de tratamento de esgoto
domiciliar, conhecido como fossa
séptica seguido de filtro anaeróbico.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES AMMVI - 2019

Implementar nos municípios um
conjunto estruturado de diretrizes e
medidas institucionais voltadas para
prevenção, detecção, punição e correção
de práticas de corrupção, fraudes,
subornos,
irregularidades,
conflito
de interesse e desvios éticos e de
conduta. Este é o objetivo do Programa
de Integridade e Compliance Público
que foi implementado como piloto nos
municípios de Blumenau, Pomerode e
Guabiruba.

estruturação dos órgãos e capacitação
dos
agentes
responsáveis
pelo
lançamento, fiscalização e arrecadação
dos tributos municipais
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O assunto está sendo trabalhado
em todos os municípios da região
e foi tema de uma das Semanas da
Água promovida pelo Comitê do
Itajaí. Além disso, material instrutivo
foram distribuídos aos cidadãos a fim
de buscar o engajamento deles na
educação ambiental e na importância da
manutenção do sistema nas residências.

A premiação aconteceu durante a
programação do 1º Fórum Regional das
Administrações Tributárias do Médio
Vale do Itajaí, na sede da Associação,
em Blumenau, no dia 9 de dezembro. Os
trabalhos foram avaliados considerando
critérios como clareza da descrição da
prática, potencial de utilização da prática
como modelo de gestão tributária por
outros municípios, menor investimento,
maior resultado efetivado, maior
resultado previsto e sustentabilidade da
prática ao longo do tempo.
Unidade de Conciliação de Préexecutivos e Executivos Fiscais, da
prefeitura de Indaial, foi a experiência
vencedora. Em segundo lugar ficou
o trabalho de Pomerode intitulado
Observatório imobiliário: prática do
levantamento de anúncios imobiliários
para subsidiar o lançamento do ITBI
quanto ao valor de mercado. Já na
terceira colocação ficou Blumenau com
a prática Valor Adicionado: auditoria
quadro 48 Dime versus conhecimento
de transporte eletrônico.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES AMMVI - 2019

Um diagnóstico com o número de
residências em situação regular com a
obrigatoriedade da implementação de
fossa e filtro anaeróbio foi realizado
em 12 municípios do Médio Vale.
A pesquisa foi feita em alguns
domicílios, em que os cidadãos também
foram orientados sobre a necessidade
da manutenção da limpeza periódica do
sistema.

tributária dos municípios da região foi
instituído o 1º Prêmio AMMVI de Boas
Práticas Tributárias.

PRÊMIO DE BOAS PRÁTICAS
TRIBUTÁRIAS
Em 2019, a Associação condecorou
práticas bem-sucedidas na região.
Com o objetivo de identificar, valorizar,
compartilhar e difundir ações exitosas
e experiências bem-sucedidas na área
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EIXO 1
ARTICULAÇÃO POLÍTICA E
INSTITUCIONAL

Foram 707 ofícios enviados em 2019, dos quais muitos pleitos foram atendidos,
e também foi possível obter respostas a questionamentos feitos aos governos
federal e estadual.
GRÁFICO 1: OFÍCIOS ENVIADOS

AGENDAS
Foram feitas reuniões com:
• Governador do Estado de Santa
Catarina;
• vice-governadora do Estado;
• secretários de Estado da Saúde,
do Desenvolvimento Econômico
Sustentável, da Infraestrutura e

Mobilidade, da Fazenda, comandante
geral da Polícia Militar;
• presidente da Celesc;
• procuradores do MPSC;
• presidente e técnicos do TCE/SC;
• secretário
do
Desenvolvimento
da Infraestrutura do Ministério da
Economia;

RELATÓRIO DE ATIVIDADES AMMVI - 2019

Fonte: AMMVI

• Frente Parlamentar Catarinense.
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MOBILIZAÇÕES

Em 2019, foram oito reuniões da
Diretoria Executiva e 10 assembleias
gerais, que geraram encaminhamentos
de demandas e também a aprovação
de importantes projetos e parcerias.
Durante o ano, dentre os diversos temas
da administração pública, os prefeitos
discutiram sobre região metropolitana,
mobilidade urbana, saneamento básico,
finanças municipais, desenvolvimento
econômico, saúde pública e educação.

A Associação e os prefeitos participaram
de importantes mobilizações em prol
das pautas do movimento municipalista,
com destaque para a Marcha a Brasília
em Defesa dos Municípios e o Congresso
de Prefeitos, como também encontros
e reuniões em prol da manutenção do
Programa Mais Médicos, das obras
de duplicação da rodovia BR__470, da
Ferrovia da Integração, dos repasses
para saúde, educação e assistência
social.

COLEGIADO DE EXECUTIVOS

das Associações; avaliação da nova fase
do Sistema Fecam, com a integração
das associações de municípios e dos
consórcios públicos; fortalecimento das
associações de municípios, ampliação
do portfólio de serviços, inovação nos
processos, governança; planejamento
para orientações sobre vedações do ano
eleitoral e final de mandato.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES AMMVI - 2019

PREFEITOS

A AMMVI está na coordenação do
Colegiado de Secretários Executivos
das Associações de Municípios de
Santa Catarina. Durante o ano,
foram promovidas cinco reuniões. As
principais pautas foram: padronização
de regulamentos de compras e pessoal;
prestação de contas e transparência
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EIXO 2
APOIO À GESTÃO
MUNICIPAL

AGRICULTURA

ASSISTÊNCIA SOCIAL
A assessoria prestada pela AMMVI na
área da Assistência Social auxilia os
gestores na tomada de decisão, como
também orienta, fomenta, articula e
promove ações relacionadas a esta
política pública. Em 2019, a Associação
prestou consultoria sobre o processo
de escolha dos conselheiros tutelares,
readequou o planejamento para o ano,
disponibilizou uma técnica na área
para atendimento aos municípios e ao
Colegiado, como também atendeu às
demandas emergenciais dos gestores
de assistência social.
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Com a parceria dos secretários
municipais de Agricultura, foram feitas
discussões acerca do regimento para
as feiras livres municipais e ainda
continuou o trabalho pelo Projeto
Kochkäse, o qual objetiva que o queijo
típico da colonização alemã na região
do Vale do Itajaí torne-se patrimônio
imaterial e obtenha o selo de Indicação
Geográfica, incentivando a pesquisa e a
regulamentação para a comercialização.
Além disso, o Colegiado de Agricultura
participou da Exposição Técnica de
Horticultura, Cultivo Protegido e
Culturas Intensivas (Hortitec), em
Holambra/SP.
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COMPRAS, LICITAÇÕES
E CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS
Orientações e assessoria na elaboração
de editais de licitações e/ou em processos
de dispensa ou inexigibilidade, atas e
termos relacionados aos processos de
licitação, contratos para aquisição de
materiais e serviços, bem como termos
aditivos ou termo de rescisão contratual.

Orientação sobre aplicação da LC
nº 123/2007 na área de licitações
e contratos e assessoramento na
adaptação legal de editais de licitação
e regulamentações de pregão e/ou
registro de preços.

COMUNICAÇÃO
A
Associação
desenvolve
ações
de
comunicação
institucional,
compreendendo
atividades
de
assessoria de imprensa, publicidade e
relações públicas, bem como mantém
o arquivo das notícias relacionadas à
entidade e às bandeiras do movimento
municipalista e o banco de imagens
dos cursos, reuniões, colegiados,
assembleias, eventos em geral e
atividades realizadas pela AMMVI.

A AMMVI mantém um arquivo das
notícias relacionadas à entidade e às
pautas do movimento municipalista,
bem como um banco de imagens das
reuniões e eventos que a entidade
participa. Além disso, desenvolve
anualmente o relatório de atividades
como uma das formas de prestação de
contas à sociedade.
Durante o ano foi lançado ainda o vídeo
institucional da entidade e elaborado
o livro de memórias dos 50 anos da
AMMVI.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES AMMVI - 2019

Assessoria em processamento e
julgamento de impugnações e recursos
administrativos ou judiciais, alteração,
suspensão, revogação ou anulação de
licitações.

pautas municipalistas. Em 2019, foram
publicadas 295 notícias da AMMVI e/ou
dos municípios. No menu Agenda foram
publicados 157 eventos relacionados
à Associação. O site atingiu 59.874
acessos.

O site institucional é também uma fonte
de pesquisa, em que estão publicadas
informações e notícias de interesse do
movimento municipalista e do trabalho
da entidade, auxiliando estudantes
na pesquisa, servidores públicos no
acesso aos materiais dos eventos e das
reuniões e os interessados em geral na
atualização de conteúdo a respeito das
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CONTÁBIL E
ORÇAMENTÁRIO

$

A Assessoria Contábil e Orçamentária
da AMMVI orienta os municípios nas
áreas de orçamento, contabilidade e
controle interno, bem como auxilia na
prestação de contas dos prefeitos e no
relacionamento entre os municípios e
os órgãos congêneres. Igualmente, tais
atividades também são desempenhadas
na Associação e, quando necessário,
nos consórcios públicos.

A Associação participou das reuniões na
Câmara Técnica de Normas Contábeis e
de Demonstrativos Fiscais da Federação
(CTCONF) da STN. Foram prestadas
orientações quanto à classificação e
aplicação de receitas, empenhamento
e liquidação de despesas, elaboração
e alteração do PPA, LDO e LOA, bem
como suplementação de dotações ou
abertura de créditos especiais.

Em 2019, foram emitidos:
• 188 documentos oficiais à AMMVI e
aos consórcios públicos relacionados
às normas aplicáveis. Dentre estes
documentos formalizados foram
emitidas notificações e orientações,
observando-se a probidade, a correta
e regular aplicação dos recursos
públicos, dando cumprimento às
exigências legais aplicáveis;
• pareceres de regularidade dos
documentos comprobatórios de
despesas dos recursos repassados
por meio de diária e adiantamentos.
O trabalho de controladoria interna
da AMMVI atuou com o TCE/SC na
coleta de dados dos municípios do
Médio Vale dos questionários do IEGM,
obedecendo os prazos estabelecidos
pela Corte catarinense. Além disso,
houve forte atuação nas iniciativas de
monitoramento dos Planos Municipais
de Educação e as alterações do e-Sfinge
para 2020 dos módulos tributário e
recursos humanos, como também
articulação com o Tribunal no que tange
a resolução de problemas técnicos no
sistema de fiscalização.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES AMMVI - 2019

Mais uma vez teve-se a aprovação
das contas de todos os prefeitos dos
municípios associados pelo TCE/SC.
Isso é resultado do comprometimento
dos técnicos e dos gestores municipais,
como também da assessoria prestada
pela AMMVI aos municípios nas áreas
contábil e orçamentária.

CONTROLE INTERNO

A AMMVI foi pioneira ainda em algumas
ações relacionadas à transparência
e participou das discussões iniciais
da Comissão de Transparência do
Colegiado de Secretários Executivos
das Associações de Municípios sobre
as providências para atender as
recomendações do MPSC relativas
à transparência das associações
microrregionais,
bem
como
na
formulação dos regulamentos internos
de compras e pessoal.
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O trabalho do Grupo Técnico de Estudos
de Controle Interno, iniciado em 2013,
promover ações regionais de fomento
à transparência, firmar parcerias com
órgãos de controle externo e empresas
de informática e ampliar o controle
social por parte dos cidadãos. Em 2019
este grupo continuou ativo e em prol
de ações que possam aperfeiçoar as
controladorias internas dos municípios.

CULTURA
Na área da Cultura, a AMMVI
busca incentivar e desenvolver as
manifestações artísticas e culturais no
Médio Vale, promover o intercâmbio
dos produtos culturais dos municípios,
divulgar as atrações culturais, fomentar
a formação de plateia, promover a
consolidação da política pública de
cultura e a organização dos órgãos
gestores da pasta.

Dentre as ações na Cultura, os gestores
incentivaram os profissionais ou
amadores que fabricam produtos
através de um processo manual
para aderirem à Carteira Nacional
do Artesão. Além disso, planejaram
e, por meio do Cimvi, iniciaram o
processo de formatação e revisão dos
Sistemas Municipais de Cultura, com a
contratação de assessoria especializada
para elaboração dos Planos, Conselhos
e Fundos Municipais de Cultura.
Foi feito ainda, por meio da gestão
de Cultura do Cimvi, um processo de
diagnóstico dos museus dos municípios
para, posteriormente, efetuar os
Planos Museológicos. O Colegiado teve
novamente destaque no Prêmio de
Boas Práticas Culturais, da Fecam, em
que os municípios de Botuverá e Gaspar
foram premiados. Além disso, uma obra
de Brusque participou da exposição
romena Raízes.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES AMMVI - 2019

Grupo Técnico

fortalecimento da identidade cultural.
Neste ano, os gestores municipais
participaram
de
capacitações
promovidas pela AMMVI, pelo Cimvi e
pela Fecam. Além disso, realizaram uma
visita técnica à Fundação Catarinense
de Cultura para troca de conhecimento
e experiências e aproximação do
relacionamento.

Os gestores municipais de cultura se
reúnem periodicamente para discutir
assuntos do momento e propor
iniciativas em prol da formação e do
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ECONOMIA

$

A tabela abaixo apresenta o Valor
Adicionado (VA), a preços constantes,
dos 14 municípios que compõem a
AMMVI. Os dados correspondem
de 2010 a 2018, com seus valores

devidamente ajustados para dezembro
de 2018 através do Índice de Preços
ao Consumidor (IPCA). Em 2018,
os municípios da AMMVI, juntos,
representaram pouco mais de 10% do
total gerado na economia do Estado
ante os 11% ano anterior.

TABELA 1: VALOR ADICIONADO A PREÇOS CONSTANTES

RELATÓRIO DE ATIVIDADES AMMVI - 2019

Fonte: AMMVI
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O Gráfico 2 ilustra a participação dos municípios na composição do VA da Associação
no ano base de 2018.
GRÁFICO 2: PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO VALOR ADICIONADO DE 2018

O Valor Adicionado da AMMVI diminuiu
0,16% em relação ao ano anterior.
Desta forma, o índice ficou 10,90394%
para 2020. Mesmo considerando a
participação no VA do Estado (11,71%),
significará um retorno menor de ICMS
para a região em 2020.

para a região. As alterações feitas pelo
Estado nas normas da apuração dos
índices de retorno do ICMS prejudicaram
a manutenção frente às despesas das
prefeituras. Embora o fechamento seja
parcial do exercício de 2019, a região
deve concluir um crescimento acima de
17%, que representa cerca de R$ 100
milhões.

Os valores no Gráfico 3 mostram a
evolução dos valores oriundos do ICMS

GRÁFICO 3: EVOLUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO
ICMS PARA OS MUNICÍPIOS DA AMMVI

RELATÓRIO DE ATIVIDADES AMMVI - 2019

Fonte: AMMVI
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2013
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ICMS
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

345.989.996,85

344.834.214,92

361.506.672,58

439.819.352,83

464.217.791,04

501.118.623,66

546.147.056,08

572.564.344,78

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

595.704.052,19

622.849.762,34

853.068.441,01

488.636.953,04

586.456.894,79

548.393.756,16

642.491.299,59

Fonte: AMMVI
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Banco de Dados
A AMMVI desenvolve banco de
dados
econômicos
anualmente,
que compreende um apanhado de
informações socioeconômicas com
a finalidade de servir de apoio ao
Executivo Municipal na tomada de
decisão. As atualizações são periódicas
e as informações são compiladas e
disponibilizadas através de um volume
impresso.

Ao final de 2019, a região possuía
24.114 propriedades cadastradas, das
quais 11.786 pertencem a proprietários
que produzem e emitem nota fiscal de
produtor rural. As produções verificadas
em 2018 das propriedades agrícolas
são da ordem R$ 188.608.214,76.

A Fecam, juntamente com a Undime/SC
e a Secretaria de Estado da Educação,
fizeram reuniões para iniciar um grande
processo de desenvolvimento de ações
em regime de colaboração entre Estado e
Municípios em prol da educação pública
do estado. Entre os estudos, tem-se a
busca pela definição de um sistema de
gestão do transporte escolar. A AMMVI
está envolvida nesse processo.
Na área da Educação, teve-se ainda a
discussão de outras pautas, tais como
formações continuadas nos municípios,
sistema de gestão escolar, hora-aula,
hora-atividade, educação inclusiva e
regionalização do calendário escolar.

EDUCAÇÃO
A AMMVI presta assessoria na área
da Educação e, em conjunto com
os
secretários
municipais,
atua
pela melhoria da política pública
de Educação. Em 2019, participou
das discussões acerca do Currículo
Base do Território Catarinense. Além
disso, acompanhou os municípios nas
ferramentas e exigências dos órgãos
de controle para o monitoramento dos
Planos Municipais de Educação (PME),
buscando alternativas que atendessem
às demandas das Secretarias Municipais
de Educação.
O MEC cancelou a assessoria técnica que
realizava atividades de monitoramento
e avaliação dos Planos. Atualmente,
algumas metas do PME vêm sendo
fiscalizadas pelos órgãos externos de
controle e os municípios têm atendido à

RELATÓRIO DE ATIVIDADES AMMVI - 2019

Coordenação e Controle de
Notas Fiscais de Produtor
Rural

inúmeras diligências e notificações. Por
isso, o Colegiado assumiu este papel
de monitoramento e as secretarias de
Educação têm acompanhado todos os
encontros de capacitação promovidos
para este fim.

GESTÃO DE CONVÊNIOS
A AMMVI presta assessoria aos
municípios na área de gestão de
convênios. Possui um colegiado
ativo e fortalecido para tratar da
realização dos atos e procedimentos
relativos à formalização, execução,
acompanhamento, prestação de contas
e informações acerca de tomada
de contas especial dos convênios,
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contratos de repasse e termos de
parceria celebrados pela União.
O Colegiado fortaleceu a integração
dos gestores com os demais colegiados
da AMMVI e com o CEGMC/SC,
ampliando a atuação com as políticas
públicas financiadas com recursos de
transferências voluntárias das esferas
de governo e de outras fontes de
captação de recursos.

São elaborados pareceres jurídicos para
as mais diversas áreas da administração
pública
envolvendo
consultas
relacionadas ao Direito Administrativo,
Constitucional,
Tributário,
Previdenciário, Eleitoral, Trabalhista
ou Civil, bem como elaboração de atos
administrativos e anteprojetos de leis
ordinárias ou complementares para
disciplinar situações e assuntos de
interesse específico dos municípios
associados.

– OAB/SC 20.137 – ASSESSORIA

JURÍDICA AMMVI

De: ALEXANDRE CARVALHO BRIGIDO
DE RECURSOS
CEDROS – DEPARTAMENTO
Para: MUNICIPIO DE RIO DOS
HUMANOS
– Período aquisitivo distinto –
– Servidor efetivo eleito Prefeito
Assunto: : Férias não usufruídas
Indenização indevida

JURÍDICO
A AMMVI fornece orientações técnicas
e elaboração de pareceres sobre atos,
ações, interpretações legais e demais
assuntos relacionados à administração
pública, além da advocacia preventiva
e da defesa jurídica da entidade e do
Ciaps.
A orientação jurídica da AMMVI
enfatiza a importância da prevenção
e do planejamento nas ações da
administração pública, bem como
assessora
os
agentes
políticos
municipais quanto à materialização das
políticas públicas, à viabilização jurídica
das licitações e dos contratos.

DOS FATOS E FUNDAMENTOS:
que pleiteia pagamento
a respeito de requerimento funcional
O Município solicita parecer jurídico
transitório de mandato
vencidas e não gozadas no exercício
de indenização de períodos de férias
de Prefeito.
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consultou
Humanos
o departamento de Recursos
No requerimento administrativo,
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Em 2019, foram, em média, 13
atendimentos diários online aos agentes
públicos para solução de problemas e
dúvidas latentes que exigem solução
imediata e mais de 126 orientações
formais sobre procedimentos e atos
administrativos de rotina. Além disso, foi
prestado auxílio às procuradorias gerais
ou assessorias jurídicas dos municípios,
quando solicitado, para opinar e/ou
auxiliar em processos judiciais, sem
atuação direta nestes.
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PLANEJAMENTO URBANO
A AMMVI elabora aos municípios
projetos de arquitetura, engenharia,
planejamento urbano e perspectivas 3D,
além de fornecer toda documentação
técnica, como as estimativas de custos,
memoriais descritivos e cálculo e
cronogramas físico-financeiros.

A entidade realiza levantamentos através
de medições in loco, ampliações, laudos,
pareceres, revitalização de espaços,
projetos de drenagem, pavimentação e
assessora os municípios em seus Planos
Diretores e legislação complementar.
Além disso, atua na regularização e na
elaboração de projetos de convênios
federal e estadual, atendendo às
portarias exigidas pela Caixa Econômica
Federal.

Projetos
Foram aproximadamente 120 mil metros quadrados em projetos de arquitetura,
engenharia, planejamento urbano e perspectivas 3D.

Revisão dos
planos diretores

100.000

4

Reforma e
amplificação
da sede

3
80.000

2

60.000

40.000
1
20.000

0

Técnicos
Total em projetos
Área (m2)

0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3

3

4

3

3

3

4

4

4

4

4

47

65

35

35

28

19

33

43

37

28

52

80.793,50

59.601,93

33.867,52

22.537,40

29.137,84

5.655,04

10.821,11

15.427,49

46.601,52

89.595,88

119.423,45

Fonte: AMMVI
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GRÁFICO 4: DEMANDA DE TRABALHO DO SETOR
120.000

Somando as estimativas de custos e planilhas orçamentárias prontas para licitação
realizadas em 2019, chega-se ao valor total de R$ 8.341.848,49.
GRÁFICO 5: TOTAL DE ORÇAMENTOS REALIZADOS PELO SETOR

Fonte: AMMVI
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Estimando o custo na elaboração dos projetos realizados em 2019 pela AMMVI,
se os municípios optassem por terceirizar estes serviços, teriam despendido um
montante de mais de R$ 2 milhões. Considerando os últimos três anos, este valor
chegaria em mais de R$ 4 milhões.
GRÁFICO 6: ESTIMATIVA DE CUSTOS DE SERVIÇOS
REALIZADOS PELO SETOR NOS ÚLTIMOS 3 ANOS
R$ 2.000.000

metragem quadrada (m2) x custos (R$)
120.000

R$ 1.500.000

80.000
R$ 1.000.000

40.000

0

Total em projetos

2017

2018

2019

Total

37

28

52

117

Projetos (m )

46.601,52

89.595,88

119.423,45

255.620,85

Custos (R$)

R$ 773.593,30

R$ 1.505.314,70

R$ 2.019.440,00

R$ 4. 298.348,00

2

R$ 0

Fonte: AMMVI

Alguns dos projetos feitos em 2019
pela AMMVI
• Levantamento
técnico
de
acessibilidade dos postos de
saúde de Apiúna: levantamentos
in loco utilizando o checklist de
acessibilidade determinado pelo
MPSC nos postos de saúde Centro,
Vargem Grande, Subida e Santa
Rosa.

• Reforma da Biblioteca Municipal
Dr. Fritz Muller e pequeno auditório
Edith Gartner, da Fundação Cultural
de Blumenau: visita in loco, projeto
arquitetônico de reforma, memorial
descritivo, memorial de cálculo e
orçamento. Recurso Caixa.
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R$ 500.000
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• Reforma do Arquivo Histórico
Professor José Ferreira da Silva, de
Blumenau: visita in loco, projeto
arquitetônico de reforma, memorial
descritivo, memorial de cálculo e
orçamento. Recurso Caixa.

• Revitalização e nova cobertura para
Pavilhão de Eventos Henry Paul, em
Timbó: anteprojeto arquitetônico,
imagens 3D.

Exemplo de perspectiva de alguns dos
projetos realizados em 2019
• Parque Municipal, em Doutor
Pedrinho: anteprojeto, imagens 3D,
estimativa de custo.

• Unidade Chapeuzinho Vermelho, em
Doutor Pedrinho: projeto arquitetônico,
projetos complementares, orçamento,
memorial de cálculo e memorial
descritivo.

RECURSOS HUMANOS
• Ampliação de refeitório, cozinha e
administração da escola Amadeu
da Luz, em Pomerode: anteprojeto
arquitetônico, imagens 3D.
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• Relocação de edificação existente
e novo uso: restaurante OCA,
em Benedito Novo: anteprojeto
arquitetônico.

Regularmente a AMMVI presta assessoria
em projetos novos, regulamentação
ou alterações pontuais na legislação
funcional, como também em atos de
reclassificação de vencimentos ou
salários, criação ou extinção de cargos
ou empregos, designação, lotação ou
remoção de servidores.
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Na gestão de recursos humanos,
a Associação orienta ainda sobre
direitos sociais e trabalhistas, folha
de pagamento, rescisões de efetivos
e comissionados, bem em processos
administrativos,
sindicâncias
e
processos disciplinares.

terá como objetivo conhecer, analisar
e discutir o estudo sobre os efeitos
cumulativos e sinérgicos das obras
propostas pela Secretaria de Estado da
Defesa Civil (SDC) para a prevenção
de desastres hidrológicos na Bacia
Hidrográfica do Rio Itajaí.

SANEAMENTO E MEIO
AMBIENTE
A AMMVI assessora os municípios na
implementação das obrigações legais
referentes às questões ambientais em
geral, principalmente no que diz respeito
ao saneamento básico que abrange
abastecimento de água, esgotamento
sanitário, drenagem pluvial, resíduos
sólidos e limpeza urbana.
A
Associação
fez
ainda
o
acompanhamento da revisão dos Planos
Municipais de Saneamento Básico,
da elaboração do Plano Municipal de
Conservação e Recuperação da Mata
Atlântica e a finalização do diagnóstico
dos sistemas individuais/locais para o
município de Gaspar.

Foram inscritos dois projetos no
Programa de Ações Transformadoras
(TAP), que visa melhorar os fluxos de
capital para cidades, vilas e regiões,
e fortalecer a capacidade de acessar
financiamento
climático
e
atrair
investimentos.
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Foi prestado auxílio, a partir dos
diagnósticos realizados na região, na
elaboração da Proposta nº 035425/2019,
na Plataforma + Brasil, para obter
recurso financeiro para contemplar
1.320 domicílios rurais sem tratamento
de esgoto sanitário na região da AMMVI.
A proposta contemplou o valor de R$
1.650.000,00.

Por meio de recurso obtido do Crea/
SC, no valor de R$ 8.983,98, em 2019,
pelo projeto elaborado em parceria
com o Ceab e com o Comitê do Itajaí,
será possível, em 2020, a realização do
XII Fórum Permanente de Prevenção
aos Riscos de Desastres na Bacia
Hidrográfica do Rio Itajaí. O evento
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Estudo Técnico
Socioambiental

O estudo é um documento norteador
para o município em relação à atuação
de políticas urbanas que identificam os
Núcleos Urbanos (NUr) e os Núcleos
Urbanos Informais (NUI), as áreas de
risco e as áreas de relevante interesse
ecológico.
Em 2019, a AMMVI fez a entrega oficial
dos Estudos para Apiúna, Ascurra,
Benedito Novo, Botuverá, Brusque,
Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba,
Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros,
Rodeio e Timbó.

Missão para Lisboa e Ponta
Delgada, em Portugal
AMMVI e Agir realizaram missão nas
cidades portuguesas de Lisboa e Ponta
Delgada. Na ocasião, participaram
do Seminário de Gestão de Águas
Residuais e Reutilização de Água em
Pequenos Agregados Populacionais,
momento em que a AMMVI apresentou
o trabalho Diagnóstico dos Sistemas
Locais de Tratamento de Esgoto
Sanitário nos Municípios desenvolvido
pela Associação em 12 municípios.
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A concepção e a estruturação do
Estudo Técnico Socioambiental foi
fundamentada na Lei Federal nº
12.651/12, na Lei Federal 13.465, de
11/07/2017 e na Lei Municipal de Jaraguá
do Sul nº 7.235/16, nos enunciados de
delimitação de APPs em áreas urbanas
consolidadas elaborado pelo MPSC, no
Parecer Técnico nº 34/2014/GAM/CIP
que trata dos elementos que devem
compor referido diagnóstico, bem como
em cerca de 50 reuniões de trabalho
realizadas entre a equipe técnica da
AMMVI, técnicos das prefeituras e
integrantes do Ministério Público.

Houve a aprovação do Estudo nas
Câmaras de Vereadores de Gaspar,
Pomerode e Rio dos Cedros, bem como
a elaboração de parecer à Promotoria
de Gaspar manifestando-se sobre as
divergências apontadas no documento.
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EIXO 3
DESENVOLVIMENTO DE
COMPETÊNCIAS DOS
AGENTES PÚBLICOS

Dentre os eixos de atuação, a AMMVI
preza pela capacitação dos agentes
públicos e, para tanto, promove
eventos de aperfeiçoamento, discussão
e orientação, a fim de que gestores
e técnicos municipais estejam a par
da legislação, das implicações nos
municípios e das políticas públicas
vigentes. Os eventos envolvem os
mais diferentes temas e trazem à tona
assuntos polêmicos e de interesse dos
servidores públicos e da comunidade.

• Dia de Avaliação para Confecção da
Carteira Nacional do Artesão
5 de fevereiro – Blumenau/SC
• Curso Técnicas de Terraplanagem:
Projeto e Execução
21 e 22 de fevereiro; 14 e 15 de
março – Brusque/SC
• Capacitação sobre Inserção de
Documentos Técnicos no Siconv
19 e 25 de março – Blumenau/SC
• Workshop Tributação e Fiscalização
do ISS de Instituições Financeiras –
3 edições
20 de março, 30 de abril e 21 de
outubro – Blumenau/SC
• Curso Como Conduzir Reuniões
Produtivas
3 de abril – Blumenau/SC
• Capacitação Ruralweb
9 de abril – Blumenau/SC

• Curso Práticas em Gestão
Resíduos Sólidos Urbanos
15 de maio – Timbó/SC

de

• Encontros sobre Sistema G-Simples
– 2 edições
29 de maio e 6 de novembro –
Blumenau/SC
• Curso Gestão Administrativa
Financeira da Cultura Municipal
26 de junho – Blumenau/SC

e

• Seminário Regional de Apoio ao
Planejamento da Infraestrutura do
Médio Vale do Itajaí
26 de julho – Blumenau/SC
• Curso Tutoria e Prática do Mapa de
Valores Genéricos do Solo Urbano e
Definição de Políticas Tributárias
5 de agosto a 27 de setembro –
Blumenau/SC
• Fórum Regional de Fiscalização
Ambiental do Médio Vale do Itajaí
4 de setembro – Blumenau/SC
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Em
2019,
foram
promovidas
capacitações em diversas áreas e cedido
apoio da Associação a eventos que
contribuíram para uma gestão pública
eficiente.

• Programa de Desenvolvimento de
Lideranças
12 de abril a 9 de agosto – Blumenau/
SC

• Curso Incentivo à Produção de
Alimentos para Merenda Escolar
16 de setembro – Blumenau/SC
• Curso Plataforma + Brasil: Siconv
- Módulo A – Atos Preparatórios e
Execução
2 e 3 de outubro – Blumenau/SC
• Oficina Técnica das Vigilâncias
sanitárias do Médio Vale do Itajaí
11 de outubro – Blumenau/SC
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• Formação sobre o Currículo Base do
Território Catarinense
20 de novembro – Blumenau/SC

• Curso
de
Formação
de
Multiplicadores no Modelo de
Excelência das Transferências da
União - MEG-Tr
16 a 18 de outubro – Blumenau/SC

• Oficina Técnica de Apresentação,
Discussão e Aprofundamento sobre
as Áreas e Ações Prioritárias nos
Planos Municipais da Mata Atlântica
26 de novembro – Blumenau/SC

• Curso Fiscalização do Simples
Nacional com Ênfase no Aumento
da Arrecadação
29 e 30 de outubro – Pomerode/SC

• Curso Fiscalização de Obras
Públicas
28 de novembro; 2, 3 e 4 de dezembro
– Blumenau/SC

• Oficina sobre o Cadastro Estadual
de Usuários de Recursos Hídricos
(CEURH)
6 de novembro – Blumenau/SC

• 1º
Fórum
Regional
das
Administrações
Tributárias
do
Médio Vale do Itajaí
9 de dezembro – Blumenau/SC

• Curso Formação de Termo de
Referência
19 e 27 de novembro – Blumenau/
SC
GRÁFICO 7: NÚMERO DE SERVIDORES
CAPACITADOS NOS EVENTOS
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• 1º Fórum Regional de Segurança
Alimentar e Nutricional
15 de outubro – Blumenau/SC

Fonte: AMMVI
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• XXII Marcha a Brasília em Defesa
dos Municípios
8 a 11 de abril – Brasília/DF
• Palestra
Mobilidade
Urbana
Sustentável
10 de maio – Blumenau/SC
• 4º Congresso Catarinense de
Cidades Digitais
22 e 22 de março – Criciúma/SC
• IX Fórum Catarinense de Gestores
Municipais de Cultura
8 a 10 de maio – Garopaba/SC
• XIX Ciclo de Estudos de Controle
Público da Administração Municipal
10 de julho – Itajaí/SC
• II Seminário de Turismo e Cultura
do Vale Europeu
10 e 11 de julho – Timbó/SC

• III Fórum de Cidades Digitais do
Médio Vale do Itajaí
18 de julho – Indaial/SC
• 2º Fórum Brasileiro de Pepinos para
Conserva
14 de maio – Indaial/SC
• X Seminário Estadual de Assistência
Social
29 a 31 de maio – Florianópolis/SC
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Apoio a eventos

• 1º Encontro sobre Mobilidade
Urbana Sustentável
12 de setembro – Blumenau/SC
• Congresso de Prefeitos
24 a 26 de setembro – São José/SC
• Seminário de Educação – Inovação
em Educação: do Currículo às
Práticas Pedagógicas
22 a 24 de outubro – Blumenau/SC
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COLEGIADOS
Como entidade de convergência dos
interesses dos municípios, a AMMVI
fomenta a integração regional em
prol de iniciativas comuns. Para tanto,
alinha as ações da entidade consoante
as demandas apontadas pelos prefeitos
e pelos Colegiados. Estes, que reúnem
profissionais de cada segmento da
Colegiado

Reuniões

gestão municipal, garantem a execução
de ações desempenhadas para suprir as
carências dos municípios e aprimoram
os serviços prestados à população,
primando pela troca de experiências
bem-sucedidas e resolução conjunta
das problemáticas comuns.
As atividades dos Colegiados podem
ser acompanhadas no site ammvi.org.br.

Principais pautas

56

Flexibilização da carga horária
do responsável técnico nas
agroindústrias; regulamentação
da atividade de inspeção e
comercialização de produtos de
origem animal e vegetal para
estabelecimentos de pequeno
porte e agroindústria familiar

141

Adequação das leis do Conselho
Tutelar; repasses de recursos;
Conferências Municipais de
Assistência Social.

81

Licitação e compras de peças
para veículos; compra de
passagens aéreas; gestão
e fiscalização de contratos
administrativos.

150

IEGM; Portais da Transparência;
LAI; Programa Observador Social
Mirim; Siops; Siope; Siconfi;
Matriz de Saldos Contábeis;
e-Sfinge; contas dos prefeitos.

Agricultura

5

Assistência Social

9

Compras e Licitações

3

Contadores Públicos e
Controladores Internos
Municipais
3
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Participações
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Colegiado

Reuniões

Participações

Principais pautas

25

Emendas parlamentares;
operações de crédito; contratos
de repasse e convênios;
Plataforma +Brasil; linhas de
crédito; MEG-Tr.

87

Sistema Municipal de Cultura
(Plano, Conselho e Fundo);
patrimônio público; gestão
administrativa e financeira; plano
de museus; plano de livro, leitura
e bibliotecas.

84

Resiliência e risco; Defesa Civil
nas escolas e Agente Mirim;
gestão municipal integrada de
riscos de inundação; estruturação
dos órgãos municipais; legislação
sobre produtos perigosos.

74

Legislação municipal dos
incentivos econômicos e
benefícios fiscais; empregos,
atividades econômicas; sala do
empreendedor; parcerias.

9

271

Hora-atividade; educação
inclusiva; formação continuada;
PME; sistema de gestão escolar;
CBTC.

2

19

Campanha nota fiscal; receitas
municipais; contribuição de
melhoria; Reforma Tributária.

1

15

Esclarecimento de dúvidas sobre
sentenças na administração
pública.

Convênios

2

Cultura

7

Defesa Civil

Desenvolvimento Econômico
6

Educação
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8

Fazenda

Procuradores

35

Colegiado

Reuniões

Participações

Principais pautas

95

Reforma da Previdência; e-Social;
reflexos da Lei nº 13.655/2018
no regime de pessoal, a
aposentadoria e a extinção do
vínculo funcional.

49

Estudo Técnico Socioambiental;
reajuste e revisão de resíduos
sólidos; enquadramento
dos cursos d’água na Bacia
Hidrográfica do Rio Itajaí;
estudo integrado das obras de
melhoramento fluvial.

114

Programa Saúde Fiscal; boas
práticas tributárias; fiscalização
ISS bancos; contencioso
tributário; campanha Nota
Vale; ISS x Simples Nacional;
ISS software; Lei Liberdade
Econômica; Planta de Valores
IPTU e ITBI.

Recursos Humanos

3

Saneamento Ambiental

3

6

RELATÓRIO DE ATIVIDADES AMMVI - 2019

Tributação
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EIXO 4
APRIMORAMENTO DAS
COMPETÊNCIAS TÉCNICAS
E DA INFRAESTRUTURA DA
AMMVI

Aprimoramento de processos, estruturação de rotinas e modernização da
infraestrutura interna e de equipamentos são periodicamente feitos pela equipe da
Associação. Em 2019 foram feitas melhorias, tais como:
• implantação de ferramenta de gestão de documentos, transferindo o trâmite
de várias documentações e processos para o meio digital, o que possibilitou
eficácia e celeridade nas rotinas administrativas e redução no uso de papel;

• manutenção diária da rede e suporte aos usuários internos e dos consórcios
públicos;
• início de renovação do parque de máquinas, com aquisição de novas estações
de trabalho e notebooks;
• início de upgrades de hardware visando à atualização de sistema operacional do
parque de máquinas, com início de migração de sistema operacional;
• renovação da infraestrutura audiovisual do Auditório Lino Grützmacher, com a
instalação de novos equipamentos;
• apoio ao Cisamvi na disponibilização de infraestrutura e ambiente para
implantação e desenvolvimento de solução de BI;
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• implantação de ferramenta para o gerenciamento de projetos, que possibilita
acompanhamento de tarefas, melhoria da visibilidade das atividades, prazos e
prioridades;

• os atos relacionados às compras e às contratações de bens e serviços devem
ser conduzidos em observância ao Regulamento de Compras e Contratações da
AMMVI, instituído em 2016 e destinado essencialmente a efetivar as aquisições
de serviços, bens e alienações com boas práticas jurídicas de direito privado
e respeitando os princípios da impessoalidade, transparência, moralidade,
publicidade e economicidade. Em 2019, foram feitos 617 processos de compras
e contratações;
• reserva e locação dos espaços para eventos. Foram 319 reservas;
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GRÁFICO 8: RESERVAS 2019

• reforma dos espaços comuns e para realização de eventos, como a Galeria do
Médio Vale, as salas de reuniões e os auditórios.
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Fonte: AMMVI

Vista interna do auditório Lino Grützmacher, após a aquisição de
luminárias no teto do palco e de retroprojetores no teto.
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EQUIPE
SECRETARIA EXECUTIVA E
ASSESSORIA CONTÁBIL E
ORÇAMENTÁRIA

José Rafael Corrêa

Diretor Executivo e Assessor Contábil
rafael@ammvi.org.br
ADMINISTRATIVO E INSTITUCIONAL

Giovana Peron

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL

Michele Prada

Assessora de Comunicação
comunicacao@ammvi.org.br
FINANCEIRO E CONTÁBIL

Beatriz Padilha

Auxiliar Administrativa
beatriz@ammvi.org.br

Daiane Pedroso da Silva
Auxiliar Administrativa
rh@ammvi.org.br

Isabella Otaviano Furlan Sanada
Auxiliar Administrativa
isabella@ammvi.org.br

Larissa Umbelino

Auxiliar Administrativa
larissa@ammvi.org.br

Lucas Cirilo

Auxiliar Administrativo
lucas@ammvi.org.br

Auxiliar Administrativa
rh@ammvi.org.br

Nair Teodoro Machado
Auxiliar Contábil
nair@ammvi.org.br

Valdete Korz Marques
Contadora
valdete@ammvi.org.br

Wilson de Souza

Estagiário
wilson@ammvi.org.br
OPERACIONAL E DE CONTROLE

Sabrina Furlani

Agente de Controle Interno
sabrina@ammvi.org.br
ASSESSORIA ECONÔMICA E
FAZENDÁRIA

Célio Francisco Simão
Assessor Econômico
celio@ammvi.org.br
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Secretária Executiva
secretaria@ammvi.org.br

Luiza Sens Weise

ASSESSORIA JURÍDICA

Alexandre Carvalho Brigido
Advogado
alexandre@ammvi.org.br

Camila Vieira Scher

Estagiária
camila@ammvi.org.br

Artur Helder Lima Duarte

Estagiário
estagiario.juridico@ammvi.org.br
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ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
URBANO, ARQUITETURA E
ENGENHARIA

Alfredo Tasca Puel

Estagiário
alfredo@ammvi.org.br

Aline Luiza Campos

Estagiária
Aline.campos@ammvi.org.br

Anísio Fantini

Engenheiro Civil
anisio@ammvi.org.br
Arquiteta e Urbanista
isadora@ammvi.org.br

Jaqueline Mota França
Estagiária
jaqueline@ammvi.org.br

Richard Buchinski

Arquiteto e Urbanista
richard@ammvi.org.br

Engenheira Civil
vanessa@ammvi.org.br

ASSESSORIA DE SANEAMENTO E
MEIO AMBIENTE

Lucca Pazini Moratelli

Estagiário
lucca.pazini@ammvi.org.br

Patrícia Scaburri

Estagiária
patricia.scaburri@ammvi.org.br

Simone Gomes Traleski

Assessora de Saneamento
e Meio Ambiente
simone@ammvi.org.br
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Miguel Angelo Cavalcante Ferreira
- Técnico de Apoio ao Usuário de
Informática
miguel@ammvi.org.br
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Isadora Reis

Vanessa Cristina de Sousa
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CONHEÇA OS MUNICÍPIOS ASSOCIADOS
APIUNA

População: 10.743

População: 11.652

BOTUVERÁ

População: 5.246

População: 7.934

BLUMENAU

População: 357.199
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BENEDITO NOVO

ASCURRA

BRUSQUE

População: 134.723

42

CONHEÇA OS MUNICÍPIOS ASSOCIADOS
DOUTOR PEDRINHO

GASPAR

População: 69.639

GUABIRUBA

INDAIAL

População: 23.832

População: 69.425

POMERODE

RIO DOS CEDROS

População: 33.447

RODEIO

População: 11.551

RELATÓRIO DE ATIVIDADES AMMVI - 2019

População: 4.064

População: 11.676

TIMBÓ

População: 44.238
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EXPEDIENTE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E BALANÇO SOCIAL DA
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO VALE
DO ITAJAI - AMMVI 2019
SUPERVISÃO GERAL

Richard Buchinski

José Rafael Corrêa

Sabrina Furlani

COORDENAÇÃO
Michele Prada

Alexandre Carvalho Brigido
Beatriz Padilha

Vanessa Cristina de Sousa
PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO
Samara Telma Martins
FOTOS

Célio Francisco Simão

Aline Luiza Campos

Giovana Peron

Gilberto Viegas

Isadora Reis

Isadora Reis

José Rafael Corrêa

Jaqueline Mota França

Lucca Pazini Moratelli

Lucca Pazini Moratelli

Márcia Zilá Longen

Michele Prada

Marise Teresinha Heinig

Nair Teodoro Machado

Michele Prada

Vanessa Cristina de Sousa

Miguel Angelo Cavalcante Ferreira

2AE

Nair Teodoro Machado

Michel Amilton
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PRODUÇÃO DE CONTEÚDO

Simone Gomes

Janeiro 2020
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