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QUEM SOMOS?
A Amunesc é a Associação de Municípios da região Nordeste de Santa Catarina. Aqui estão reunidos
os municípios de Araquari, Balneário Barra do Sul, Campo Alegre, Garuva, Itapoá, Joinville, Rio
Negrinho, São Bento do Sul e São Francisco do Sul.
Fundada em 17 de maio de 1968, a então Fundação Intermunicipal para Desenvolvimento de Santa
Catarina (Fidesc) se transformou em Associação em 1973, quando passou a adotar o nome de
Associação de Municípios do Nordeste de Santa Catarina (Amunesc). A entidade, que não possui
vinculação político-partidária, é uma das primeiras associações do Estado, e foi reconhecida como de
utilidade pública estadual através da Lei n° 4313 de 19 de maio de 1969.

SOBRE O ASSOCIATIVISMO
As Associações de Municípios são entidades sem ﬁns lucrativos que reúnem administrações municipais que buscam, juntas, defender os interesses da região com agilidade, eﬁcácia e economia de
recursos. Essa união se dá através dos colegiados, que reúnem os gestores municipais de cada área
para discutirem e encontrarem soluções conjuntas para problemas comuns, e através da prestação
de serviços de assessoria e consultoria da Associação para todos os municípios.
Os benefícios do Associativismo estão relacionados também à potencialização das vozes dos
prefeitos e gestores que, reunidos, passam a ter maior representatividade. A união de esforços nos
torna mais fortes.
“O associativismo revela a crença de que juntos é possível encontrar soluções
melhores para os desaﬁos e conﬂitos que a vida em sociedade apresenta”
Aloísio Vicente Salomon

SISTEMA FECAM
A Amunesc é ﬁliada ao Sistema Fecam (Federação Catarinense de Municípios), que congrega as 21
Associações de Municípios do Estado de SC, e tem como objetivo fortalecer a gestão pública municipal e dar voz aos prefeitos. Aﬁnal, é o Município que está mais próximo da população e é onde a
atenção primária acontece com as necessidades e demandas locais. É com a força da união dos
Municípios que a entidade segue defendendo os interesses do movimento municipalista e levando-o
mais longe a cada dia.
Expediente
Presidentes: Udo Döhler e Rodrigo Adriany David
Secretária-Executiva: Simone Schramm
Jornalista responsável: Ariele Cardoso (MTB-SC n° 3994)
Projeto gráﬁco: Marcos Stadelhofer e Luiz Augusto Laval dos Santos
Endereço: Rua Max Colin, 1843, América, Joinville – SC.
Telefone: (47) 3433-3927
Website: www.amunesc.org.br
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CONSTITUIÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
GESTÃO 2020
PREFEITOS

PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE VEREADORES

CLENILTON CARLOS PEREIRA
Prefeito de Araquari

CELIO GOMES
Presidente da Câmara de Vereadores de Araquari

ADEMAR HENRIQUE BORGES
Prefeito de Balneário Barra do Sul

Presidente da Câmara de Vereadores de Balneário Barra do Sul

RUBENS BLASZKOWSKY
Prefeito de Campo Alegre

TANCREDO RONSKA
Presidente da Câmara de Vereadores de Campo Alegre

RODRIGO ADRIANY DAVID
Prefeito de Garuva

HELENA APARECIDA COSTA CHAVES
Presidente da Câmara de Vereadores de Garuva

MARLON ROBERTO NEUBER
Prefeito de Itapoá

EZEQUIEL DE ANDRADE
Presidente da Câmara de Vereadores de Itapoá

UDO DÖHLER
Prefeito de Joinville

CLAUDIO ARAGÃO
Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville

JULIO CÉSAR RONCONI
Prefeito de Rio Negrinho

LUCIANO ALVES
Presidente da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho

MAGNO BOLLMANN
Prefeito de São Bento do Sul

PETER ALEXANDRE KNEUBUEHLER
Presidente da Câmara de Vereadores de São Bento do Sul

RENATO GAMA LÔBO
Prefeito de São Francisco do Sul

ÁLVARO JOSÉ SIEBERS
Presidente da Câmara de Vereadores de São Francisco do Sul

MANOEL HENRIQUE BORGES NETO

DIRETORIA E CONSELHO FISCAL
GESTÃO 2020
DIRETORIA
Presidentes: Udo Döhler – Prefeito de Joinville (junho a dezembro)
Rodrigo David – Prefeito de Garuva (até junho)
1º Vice-presidente: Clenilton Carlos Pereira – Prefeito de Araquari (até junho)
2º Vice-presidente: Renato Gama Lôbo – Prefeito de São Francisco do Sul (até junho)
3º Vice-presidente: Magno Bollmann - Prefeito de São Bento do Sul (até junho)
CONSELHO FISCAL – EFETIVO
Udo Döhler – Prefeito de Joinville (até junho)
Júlio Ronconi – Prefeito de Rio Negrinho (até junho)
Ademar Henrique Borges – Prefeito de Balneário Barra do Sul
Rubens Blaszkowsky – Prefeito de Campo Alegre (junho a dezembro)
CONSELHO FISCAL – SUPLENTE
Claudio Aragão – Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville (até junho)
Willian Righetto – Presidente da Câmara de Vereadores de Rio Negrinho (até junho)
Manoel Henrique Borges Neto – Presidente da Câmara de Vereadores de Balneário Barra do Sul
Tancredo Ronska – Presidente da Câmara de Vereadores de Campo Alegre (junho a dezembro)
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PALAVRA DO PRESIDENTE
Assumi a presidência da Amunesc no início de 2020. Quis o destino que eu fosse presidente da
Associação em um momento de pandemia. Com minha experiência como médico, pude dialogar
com os prefeitos da região e orientar quanto à tomada de decisões. Foi um período curto, mas de
grandes aprendizados e superação de desaﬁos. Vi a Associação redirecionar completamente seus
esforços para a busca de soluções para os municípios associados, prestando consultoria com
qualidade técnica e desenvolvendo projetos de grande importância. Com orgulho do trabalho que
desenvolvemos nos primeiros meses do ano me despedi da presidência seguindo a lei eleitoral, que
exige a descompatibilização da diretoria para a candidatura à reeleição. Assim, sigo acompanhando
a Amunesc e trabalhando sempre para que a Associação continue promovendo o desenvolvimento
integrado da nossa região.

Rodrigo Adriany David
Prefeito de Garuva
Presidente da Amunesc - Gestão 2020/1

PALAVRA DO PRESIDENTE
A Amunesc é uma entidade que, em 2020, fortaleceu o apoio aos municípios da região Nordeste de
Santa Catarina. Esse compromisso foi valorizado durante a nossa gestão. Reforçamos o princípio de
prestar serviços de qualidade aos gestores municipais, garantido o aporte necessário para que seja
oferecido um serviço ágil e de satisfação aos moradores. Com a equipe técnica que a Amunesc tem,
oferecemos o amparo que resultou em agilidade e economia a projetos importantes para as cidades. Esse apoio foi fortalecido e vai continuar sendo valorizado dentro da Amunesc, pois a sua
função é atender as necessidades dos municípios. Tudo com o foco no desenvolvimento sustentável, visando o bem-estar da população. Esses pilares são as bases da Amunesc e que devem ser
constantemente fortalecidos para o crescimento social e econômico da nossa rica e bela região.

Udo Döhler
Prefeito de Joinville
Presidente da Amunesc – Gestão 2020/2
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EQUIPE ADMINISTRATIVA E TÉCNICA
SECRETÁRIO-EXECUTIVO
Simone Schramm

EQUIPE TÉCNICA
Bianca Schwartz
Analista de Projetos

Tuﬁ Michreﬀ Neto (até junho)
Bruna Carla Dancoski
Analista de Projetos de Construção Civil (até fevereiro)

EQUIPE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Suzane Nunes de Castro
Administrativo e Financeiro

Maria Leozair de Freitas
Serviços Gerais (até abril)

EQUIPE TÉCNICA CONTRATADA

Carlos Henrique Lima
Técnico Tributário

Débora Tonini
Engenheira Civil

Evelise Maria Junkes Buzzi
Assessora de Assistência Social

Fabiola Barbi de Almeida Constante
Ariele Silverio Cardoso
Assessora de Comunicação e Imprensa

Edson Roberto Auerhahn
Assessor Jurídico

Engenheira Civil

Gabriela Cardoso Guimarães
Analista de Projetos Estruturais

Glória Cristina Campos

Luiz Henrique Pereira
Contador

Geógrafa

Luiz Augusto Laval dos Santos

Marcos Gertler
Assessor Contábil (até abril)

Marise Teresinha Heinig
Assessora em Captação de Recursos

Marlon Fernando da Silveira
Assessor Jurídico em Direito Urbanístico (até julho)

Mauro Ferreira Fonseca
Assessor Jurídico (até fevereiro)

Analista de Projetos de Construção Civil (até fevereiro)

Marcos Stadelhofer
Técnico em Ediﬁcações

Nathalia de Souza Zattar
Arquiteta e Urbanista

Nathan Gomes de Oliveira
Analista de Projetos Ambientais

Tábata Yumi Fujioka
Arquiteta e Urbanista

ESTAGIÁRIOS
Bruna Souza Zimmermann
Arquitetura e Urbanismo (até abril)

Louise Pires do Amaral
Arquitetura e Urbanismo (até abril)
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EDITORIAL
Palavra da Secretária-Executiva

Foi gratiﬁcante assumir a função de Secretária-Executiva na Amunesc. Num ano com tantos
desaﬁos, conseguimos muitos avanços. Desenvolvemos o planejamento estratégico em parceria
com o voluntário Giancarlo Schneider, envolvendo toda a equipe técnica. Como realizações deste
ano destaco também o início da capacitação da equipe de engenharia e arquitetura na Plataforma
BIM, possibilitando inclusive a realização desta capacitação para os nove municípios pertencentes à
nossa Associação. Organizamos toda a parte documental e ﬁnanceira da instituição. Enalteço o
fortalecimento da equipe técnica em conjunto com os servidores de cada município nos Colegiados
e Grupos de Trabalho, com ricas trocas de experiência, nas áreas de educação, desenvolvimento
econômico, assistência social, agricultura e pesca, captação de recursos, comunicação, turismo e
cultura. Na saúde, tivemos importante articulação regional pelas medidas de prevenção e combate
à Covid-19. Ressalto, neste sentido, as importantes campanhas de conscientização realizadas de
forma conjunta com a comunicação dos municípios da Amunesc. Temos, não menos importantes,
relevantes projetos arquitetônicos e de engenharia, desenvolvidos conforme a demanda de todos
os municípios, entre os quais cito a reforma da Rodoviária de Joinville, o Mirante de Rio Negrinho, o
Mercado Municipal de Itapoá, o Núcleo de Especialidades de Garuva, o Trapiche do Iperoba em São
Francisco do Sul, os diversos projetos viários para Balneário Barra do Sul e Campo Alegre, os
Preventivos de Incêndio para Araquari. Esta mesma equipe técnica foi a responsável por articular o
desenvolvimento do Plano Municipal da Mata Atlântica dos Municípios de São Bento do Sul, Rio
Negrinho, Campo Alegre, Garuva e Balneário Barra do Sul e o Plano de Manejo da APA do Alto Rio
Turvo de Campo Alegre. Realizamos pela primeira vez um Webinar sobre a preservação ambiental e
os recursos hídricos da nossa região, e também proporcionamos de forma inédita a integração dos
municípios da região no combate à dengue, através de parceria com a Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), que realizou capacitação dos técnicos municipais. Através de diversas parcerias com
empresas privadas realizamos a tão esperada reforma no auditório da Amunesc, cuja obra está em
fase de ﬁnalização. Temos diversas realizações para celebrar, foi um ano de muito aprendizado e
crescimento. Este relatório traz um pouco do que ﬁzemos e um pouco do que somos, e nesta
edição vamos valorizar o que temos de melhor: a nossa equipe. Você verá, ao ﬁnal de cada sessão,
um minicurrículo elaborado por cada um dos nossos colaboradores, destacando as funções
desempenhadas na Amunesc e sua trajetória de formação. Agradeço pelo empenho e dedicação de
todos neste 2020.
Boa leitura!

Simone Schramm
Secretária-Executiva da Amunesc
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Covid-19

DESTAQUES

AMUNESC TEM ARTICULAÇÃO REGIONAL NO
COMBATE À PANDEMIA
A pandemia do Novo Coronavírus provocou em todos os órgãos governamentais
mobilização e estruturação. Os números
de casos e óbitos da Covid-19 ﬂutuaram
ao longo do ano, no que se chamou de
“ondas” da doença. Como primeira
medida, o governo do estado decretou
lockdown em todo o estado. A iniciativa foi
depois substituída por articulações
regionalizadas, que consideravam a
situação da pandemia em cada município.
Observando a importância da articulação
entre poderes e da integração na tomada
de decisão, os prefeitos da Amunesc
pediram ao Governo do Estado autonomia para decidirem sobre as medidas
adotadas, seguindo as especiﬁcidades da
região. A solicitação foi acatada e a articulação foi crucial também na tomada de
medidas, uniﬁcadas para terem maior
efetividade.
“O panorama que se apresenta não tem precedentes, e nossas decisões
inﬂuenciam diretamente a vida de dezenas, centenas de milhares de pessoas.
Por isso nós, prefeitos, devemos manter o diálogo e pensar a longo prazo nessa
pandemia. Precisamos tomar decisões a nível regional e buscar integração”,
aﬁrmou Dr. Rodrigo Adriany David, presidente da
Amunesc no primeiro semestre de 2020.
Além dos pedidos formais de regionalização das medidas de enfrentamento à pandemia, a
Associação também enviou diversos ofícios ao governo do estado. Um deles, enviado em 17 de junho,
pedia a habilitação do laboratório municipal de Joinville para a realização de testes RT-PCR, de detecção da Covid-19, para atender toda a região. A solicitação partiu da necessidade de agilizar os resultados dos exames, inicialmente realizados somente pelo Laboratório Central de Santa Catarina (Lacen)
e facilitar o diagnóstico precoce, evitando que muitos pacientes ocupem, sem terem a conﬁrmação
de seu quadro clínico, vagas de UTI e enfermaria destinadas exclusivamente a pacientes Covid. O
aceite do governo do estado foi anunciado pelo Secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro,
em Audiência Pública da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) realizada em 17 de agosto.
Desde junho a Amunesc se reúne também com a Associação de Municípios do Vale do Itapocu
(Amvali) e a Associação de Municípios do Planalto Norte (AmplaNorte), e as medidas sugeridas abrangem toda a macrorregião Nordeste e Planalto Norte. A articulação foi responsável pela criação de
uma comissão de enfrentamento que inclui também o Consórcio Intermunicipal de Saúde do
Nordeste de Santa Catarina, as Comissões Intergestores Regionais (CIR) Nordeste e Planalto Norte,
a coordenação macrorregional de saúde da Secretaria de Estado da Saúde, o Conselho de
Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina (Cosems) e técnicos da Secretaria Municipal de
Saúde de Joinville. No total, 26 municípios compõem a macrorregional.
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Coronavírus

MUNICÍPIOS DA AMUNESC LANÇAM CAMPANHA
DE CONSCIENTIZAÇÃO INTEGRADA
Faça por quem você ama. Faça pela vida. Este foi o
principal recado da campanha de comunicação
em julho pelos nove municípios integrantes da
Amunesc. O objetivo era conscientizar a população da região para o cumprimento das medidas
de prevenção e, assim, ajudar a conter o contágio. O material foi elaborado de forma conjunta
pelas equipes de comunicação das prefeituras de
Araquari, Balneário Barra do Sul, Campo Alegre,
Garuva, Itapoá, Joinville, Rio Negrinho, São Bento
do Sul e São Francisco do Sul com a comunicação
Campanha virou referência por unir os
da Amunesc. As publicações foram veiculadas
municípios da região - Foto: Divulgação
nas redes sociais das prefeituras e da Amunesc e
em rádios parceiras.
A campanha integrada serviu de inspiração para outras iniciativas por todo o estado. “Fomos contatados por diversas associações e prefeituras que nos procuraram para saber como tínhamos feito a
campanha, e sempre destacamos que nosso diferencial foi a união das prefeituras. Esta não é uma
campanha só da Amunesc, mas dos municípios da Amunesc. Nós tivemos a missão de integrar as
prefeituras e trabalhamos para construir algo que representasse o anseio de todos os prefeitos. As
assessorias de comunicação contribuíram cada uma conforme suas possibilidades, e tivemos este
resultado”, destacou a Secretária-Executiva da Amunesc, Simone Schramm.

Associações da macrorregião também se uniram na
conscientização

Associações se uniram em campanha para
a população continuar com os cuidados - Foto: Divulgação

Com o aumento registrado no
número de casos, em novembro foi a vez da Amunesc se
unir à Associação dos
Municípios do Vale do Itapocu
(Amvali) e a Associação dos
Municípios do Planalto Norte
(Amplanorte) para a elaboração de uma nova campanha
de conscientização da Covid19. Os materiais reforçaram a
importância das medidas de
prevenção e alertam à população de que ainda é preciso
seguir as recomendações.
“Continue priorizando a vida.
Nossa luta ainda não acabou”,
foi o slogan escolhido. No
total, a campanha abrange 26
municípios.
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Força-tarefa

AMUNESC ELABORA PROJETOS PARA
CONCLUSÃO DAS OBRAS DO HOSPITAL

DESTAQUES

A criação de uma força-tarefa para a
conclusão das obras do Hospital Regional
Hans Dieter Schmidt: esta foi a iniciativa
adotada por entidades que se mobilizam
para contribuir com a construção dos 20
novos leitos de UTI que estavam em
atraso. Fizeram parte a Amunesc, a
Secretaria da Saúde de Joinville, a Associação Comercial e Industrial de Joinville
(Acij) e o Governo do Estado, responsável
pela administração do hospital.

A urgência na conclusão das obras de
ampliação de leitos do Hospital Regional
foi agravada devido à indisponibilidade de

A Secretária-Executiva da Amunesc, Simone Schramm, entrega os
projetos à direção do Hospital - Foto: Divulgação

leitos SUS exclusivos para Covid-19 no município.
A Amunesc ﬁcou responsável pelo projeto da
casa de gás do hospital, a Acij fez aporte ﬁnanceiro e a Secretária de Saúde forneceu equipamentos e mobiliário. As obras das novas UTIs foram
concluídas no ﬁnal de agosto.

Obras foram concluídas em agosto - Foto: Ariele Cardoso

A secretária-executiva da Amunesc, Simone
Schramm, destacou a importância da união de
esforços: “Estes leitos, se concluídos, poderiam
já estar sendo utilizados desde o início para o
tratamento de Covid-19. Era urgente a conclusão para aumentar a capacidade de atendimento
da região para a população que tanto precisa”,
aﬁrmou Simone. O projeto foi concluído pela
Amunesc antes do prazo previsto.

Ciclone Bomba

PREFEITOS DA REGIÃO SE UNEM PARA BUSCAR
RECUPERAÇÃO DA DESTRUIÇÃO DAS CIDADES AFETADAS
Em assembleia realizada por videoconferência no dia 03 de julho, os prefeitos da Amunesc decidiram
pela criação de uma força-tarefa que ofereceu apoio mútuo a todos os municípios da região afetados
pela passagem do ciclone bomba que atingiu Santa Catarina no ﬁnal de junho. A cidade de Garuva foi a
mais afetada.
O presidente da Amunesc e prefeito de Joinville, Udo Döhler, destacou a importância de as prefeituras e
empresas privadas terem contribuído para a recuperação. “É claro que todos os municípios foram
afetados e já têm os seus problemas, mas o momento é de união e apoio mútuo. Fiz o contato pessoal
com a Defesa Civil do estado e falamos em nome de todos os municípios da região. Juntos somos mais
fortes e enfrentamos com mais força este desaﬁo”, aﬁrmou.
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Para o prefeito de Garuva, o sentimento foi de
tristeza. “Foram ventos de até 180km/h, uma
imagem de guerra. A ﬂoresta tão presente em
Garuva foi toda levada pelo vento, as indústrias
foram todas destruídas, e o principal que é a
nossa população em grande maioria teve suas
casas destruídas. No quarto dia depois do ciclone
95% da cidade continuava sem luz e sem internet, com muitos serviços paralisados. Para quem
conhece a cidade e a viu depois da passagem do
ciclone, o sentimento é de muita tristeza”,
declarou o prefeito de Garuva, dr. Rodrigo Adriany
David.
A Amunesc fez solicitação à Defesa Civil estadual
para dar celeridade na resposta à recuperação e
apoio às famílias afetadas.

Prefeitos reunidos em assembleia no dia 03 de julhoFoto: Jaksson Zanco

Volta às aulas

AMUNESC REALIZA PESQUISA INÉDITA PELA
EDUCAÇÃO NOS MUNICÍPIOS ASSOCIADOS
Entre os dias 10 e 19 de julho, em conjunto com as Secretarias Municipais de Educação, a Amunesc
realizou pesquisa com pais e responsáveis por alunos e com os proﬁssionais da educação para
conhecer o cenário diante da suspensão das aulas presenciais. A sondagem teve como objetivo
subsidiar com informações participativas a tomada de decisão dos gestores no planejamento das
ações envolvendo o retorno das aulas presenciais, suspensas até então pela pandemia.
Foram dois formulários diferentes, um voltado aos pais e responsáveis pelos alunos, e outro voltado
aos proﬁssionais da educação. Uma das perguntas centrais questionou se o aluno ou proﬁssional
pertence ao grupo de risco para Covid-19 ou se possui alguém no grupo familiar que pertença. No
formulário direcionado aos pais também houve sondagens sobre os dispositivos e métodos utilizados pelos alunos para o acesso às atividades pedagógicas não-presenciais, e questionamentos sobre
o sistema híbrido de ensino.
A pesquisa mostrou que 75% dos pais e responsáveis não mandariam o aluno para a escola naquele
momento caso as aulas presenciais voltassem e fossem opcionais. A iniciativa serviu de inspiração
para outras associações e se tornou referência por ouvir muitos dos envolvidos em um possível
retorno presencial. Foram 46 mil respostas no formulário para os pais e responsáveis, e 7,3 mil respostas no formulário para os proﬁssionais da educação, em grande maioria feita por professores. A
pesquisa ganhou destaque em mídia nacional.

Juntos, preparando um futuro melhor:
ensino à distância motivou campanha para
aproximar escola, família e comunidade

Reunião do Colegiado de Educação, realizada em 15 de julho Imagem: Divulgação
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Motivada pelo resultado da pesquisa realizada com pais, responsáveis e proﬁssionais da
educação, e ciente de que ainda que houvesse retorno presencial das aulas, o ensino remoto
continuaria a ser necessário, os municípios da região da Amunesc lançaram, em setembro,
outra campanha de conscientização. Intitulada “Juntos, preparando um futuro melhor”, a
campanha foi veiculada nas redes sociais das prefeituras e da Associação, e na programação
da NDTV para a região norte de Santa Catarina, em parceria com a emissora.
A solicitação da campanha partiu do colegiado de educação da Amunesc, que reúne os secretários de educação dos nove municípios, e teve o objetivo de ressaltar a importância da realização das atividades escolares. “Entendemos que, mesmo que as aulas voltem presenciais,
este retorno acontecerá no sistema híbrido, o que demanda que as atividades nãopresenciais continuem sendo desenvolvidas e entregues à escola”, aﬁrmou a SecretáriaExecutiva da Amunesc, Simone Schramm. Nesse contexto, os gestores municipais de educação perceberam a necessidade de incentivar o que eles chamam de “devolutiva” das atividades, e de buscar aumentar o engajamento dos alunos e a participação dos pais nas tarefas
escolares.
A campanha foi produzida pela assessoria de comunicação da Amunesc com os departamentos de comunicação das Prefeituras de Joinville, São Francisco do Sul e São Bento do Sul. Eles
foram responsáveis pela concepção da campanha, pela criação dos textos e materiais gráﬁcos
e pela captação e edição dos vídeos.

Campanha alertava para a importância da continuidade dos estudos - Imagem: Divulgação
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Revolução na construção

AMUNESC PROPORCIONA CAPACITAÇÃO SOBRE
FERRAMENTA BIM
Ela está sendo chamada de revolução da construção, e não é por menos: a ferramenta BIM
(building information modeling) tem acarretado
em obras públicas com menor número de aditivos, o que resulta em menor custo para os cofres
e mais agilidade na conclusão. Obrigatória a partir
de 2021, a ferramenta tem motivado diversas
capacitações pelo país. Em parceria com o
Senac, a Associação de Municípios do Nordeste
de Santa Catarina (Amunesc) proporcionou
capacitação aos técnicos das prefeituras dos
nove municípios da região, além da equipe
técnica da Amunesc.
“BIM é uma sigla em inglês que signiﬁca building
information modeling, traduzindo seria modelaTabata é arquiteta e urbanista da Amunesc - Foto: Ariele Cardoso
gem da informação da construção. Trata-se de
uma metodologia de informação que vai desde a concepção do projeto, execução e manutenção, ou
seja, toda a vida útil da ediﬁcação. Todas as informações dos materiais aplicados, fornecedores e
garantias estarão dentro dos arquivos do projeto. É sem dúvida a grande revolução do mercado de
Engenharia, Arquitetura e Construção, e muito mais do que uma nova ferramenta de desenho, tratase de uma mudança de paradigma”, aﬁrmou a arquiteta e urbanista da Associação, Tábata Yumi
Fujioka.
Entre as principais vantagens para as prefeituras destaca-se a diminuição dos custos das obras públicas e a agilidade na construção. Há ainda a diminuição de erros na execução, a redução de aditivos, a
diminuição dos desperdícios de materiais nas obras, a otimização do tempo no desenvolvimento de
projetos, a transparência nos processos e a facilidade e otimização dos processos de ﬁscalização.
Infância e Juventude

CONSELHEIROS TUTELARES DE 29 MUNICÍPIOS
SÃO CAPACITADOS NA AMUNESC
A Amunesc sediou, nos dias 03 e 04 de março, o Módulo quatro da Capacitação Inicial Uniﬁcada para
Conselheiros Tutelares de Santa Catarina, que abordou o “Conselho Tutelar na Prática”. A capacitação
foi voltada aos conselheiros tutelares, titulares e suplentes, eleitos em 2019, para o mandato de
quatro anos que teve início em janeiro de 2020.
No total foram capacitados aproximadamente 2.500 Conselheiros, entre titulares e suplentes.
Somente na etapa presencial de Joinville foram incluídos os 29 municípios que integram a Amunesc, a
Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí (Ammvi) e a Associação dos Municípios do Vale do
Itapocu (Amvali). O objetivo do curso, segundo a organização, é “contribuir para uma formação básica
e inicial dos conselheiros tutelares (titulares e suplentes) de forma que possam ampliar seus olhares
de vigilância sob os direitos de nossas crianças e adolescentes, bem como combater todas as formas
de violências e violações de direitos”.

Associação dos Municípios do Nordeste de Santa Catarina • Relatório Anual 2020

DESTAQUES

Para Promotor de Justiça e Coordenador
do Centro de Apoio Operacional da
Infância e Juventude do Ministério Público
de Santa Catarina (CIJ/MPSC), Dr. João
Luiz de Carvalho Botega, a capacitação é
importante também para desmistiﬁcar
alguns preconceitos e estereótipos que se
tem dos Direitos Humanos e para compreender a atuação do Conselho: “O papel dos
conselheiros tutelares, em essência, é
promover e garantir os direitos humanos.
Direitos humanos não é só defesa de
bandidos, como popularmente e erroneamente se fala, mas também a defesa de
Capacitação realizada em março - Foto: Ariele Cardoso
crianças que foram estupradas, que foram
violentadas, que estão tendo seus direitos violados. Temos o dever de proteger as crianças e
adolescentes, e precisamos entender que passa pela defesa dos direitos humanos a efetividade das políticas públicas sociais”, aﬁrmou o promotor.
A capacitação conta com organização do Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre questões
relativas ao Conselho Tutelar (GTICT), em conjunto com o Instituto Federal Catarinense (IFC).
Outras instituições também colaboraram na organização para a realização desta capacitação:
o Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público de Santa Catarina
(CIJ/MPSC), a Federação Catarinense de Municípios (FECAM), a Associação Catarinense de
Conselheiros Tutelares (ACCT), o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CEDCA) e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social de Santa Catarina (SDS).

Webinar

AMUNESC PROMOVE EVENTO SOBRE DESENVOLVIMENTO
URBANO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Promover um debate sobre a expansão urbana e a preservação dos recursos naturais da região: este foi o objetivo
do webinar promovido pela Amunesc em parceria com a
Associação dos Engenheiros Agrônomos da Babitonga
(AEA). O evento foi realizado no dia 17 de setembro, pela
plataforma Google Meet, e contou com apresentação da
professora Renata Cavion, da Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC), e dos Engenheiros Agrônomos da
Epagri, Guilherme Miranda e Onévio A. Zabot.
Com o título “Entre a vontade de ocupar e a necessidade
de preservar: potencialidades do solo e dos recursos
hídricos da região”, o webinar buscou sensibilizar as pessoas para temas de suma importância para a região e que
inﬂuenciam diretamente na qualidade de vida das pessoas.
“Precisamos levantar o debate sobre a expansão urbana
desorganizada e a preservação dos nossos mananciais,
que abastecem as cidades e geram vida e alimento para
todos nós”, declarou a Secretária-Executiva da Amunesc,
Simone Schramm.
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Segundo a AEA, “o webinar visou a preparação de um ambiente que proporcione o desenvolvimento
socioeconômico sustentável dos territórios municipais da região Nordeste de Santa Catarina e Vale
do Itapocu por meio do estímulo e incentivo à criação e desenvolvimento de pequenos negócios
agroindustriais, da preservação do solo e da água para produção agropecuária e desenvolvimento
urbano”.
Foram apoiadores do evento a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Empresa de
Pesquisa e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), a Federação dos Engenheiros Agrônomos de
Santa Catarina (Feagro), a Associação dos Municípios do Vale do Itapocu (Amvali), o Centro de
Engenheiros e Arquitetos de Joinville (CEAJ), o Astral Norte e o Sindicato Rural.
Reforço

AMUNESC ENTREGA PROJETOS PARA PREFEITURAS
INVESTIREM EM ESTRUTURAS DE SAÚDE
Os municípios da região da Amunesc têm investido em reforços em suas estruturas de saúde. Para
atender às demandas por unidades de Saúde da Família, urgência e emergência e diversas especialidades, as prefeituras aplicam recursos na construção, reforma e ampliação de novas Unidades
Básicas de Saúde, Pronto-Socorros e Núcleos de Especialidades e Assistências, com projetos de
engenharia, arquitetura e urbanismo elaborados pela Amunesc. Algumas das unidades recéminauguradas já atuam no atendimento de Covid-19.
Somente em Joinville e considerando projetos já aprovados, o investimento é de aproximadamente
R$ 14,7 milhões. “O suporte da Amunesc à Secretaria da Saúde de Joinville é imprescindível. Temos
várias ações em desenvolvimento, como construção de CAPS, NAIPE, reforma do Pronto Socorro e
construção do Prédio de Apoio do Hospital São José, além da construção da UBSF Aventureiro e a
Dom Gregório. A UBSF Dom Gregório já está em funcionamento e está sendo essencial para utilização agora no combate ao Coronavírus. Ela trouxe uma melhor qualidade com um espaço físico mais
adequado para a população”, aﬁrmou Jean Rodrigues da Silva, secretário da Saúde de Joinville. Assim
como a Dom Gregório, a reforma do Pronto Socorro e a construção do Prédio de Apoio do Hospital
Municipal São José também contam com projetos elaborados pela Amunesc.
O município de Garuva conta atualmente com duas importantes obras para a área da saúde projetadas pela Amunesc: A reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) Centro I e a construção
do edifício que abrigará o Núcleo de Especialidades em Saúde, a Vigilância em Saúde (Vigilância
Sanitária e Vigilância Epidemiológica) e a Farmácia Municipal. A estimativa de investimento da prefeitura para a construção das unidades é de cerca de R$ 2,7 milhões. Aproximadamente 5,5 mil pessoas
serão atendidas no Centro I. Já o NES servirá a toda a população do município, de cerca de 16 mil
habitantes com o atendimento de especialidades médicas.

Núcleo de Especialidades de Garuva foi projetado pela Amunesc Foto: Divulgação

UBSF Dom Gregório, em Joinville, foi projetada pela Amunesc Foto: Rogério da Silva
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Para a prefeitura de Itapoá, a Amunesc realizou a entrega dos projetos para a construção da
Unidade Básica de Saúde São José, que suprirá a demanda por atendimento de aproximadamente três mil pessoas e está estimada em R$ 746 mil. Além da UBS São José, a Amunesc
trabalha também na elaboração dos projetos para a construção de outra Unidade: a UBS
Diamantina.
“Após a sua conclusão, estes projetos beneﬁciarão em torno de cinco mil pessoas e facilitará o
acesso à saúde, proporcionando melhora da qualidade de vida dos usuários, uma vez que uma
destas esta unidades redistribuirá a população assistida pelas duas maiores unidades do
município, facilitando o ﬂuxo de acesso e melhorando as condições de atendimento, e a outra
estará posicionada estrategicamente entre as duas unidades com maior distância geográﬁca
da cidade”, aﬁrmou a Secretária de Saúde do município, Sandra Regina Medeiros da Silva.
Além disso, outras nove Unidades Básicas de Saúde do município passaram por pintura, que
também foi projetada pela equipe de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo da Amunesc. O
investimento de R$ 192 mil realizado pela prefeitura na pintura das UBSs objetiva padronizar os
prédios da saúde em Itapoá, além de proporcionar à população ambientes humanizados e com
melhores condições de acolhimento e tratamento dignos.
Já no município de Rio Negrinho estão em execução as obras de reforma e ampliação do
Centro Integrado de Saúde, estimadas em aproximadamente R$ 890 mil. Serão 221,94m² de
reforma e 242,88m² de ampliação, que atenderão a toda a população do município. A prefeitura
também planeja investir nas adequações de acessibilidade de outras 12 Unidades Básicas de
Saúde, que atenderão cerca de sete mil famílias e 23 mil pessoas.
A Secretária de Saúde Municipal, Maria de Fátima Mendes Afonso, destaca que este é um
investimento muito aguardado: “este é um sonho para nós, porque os nossos cadeirantes
sofrem muito com a falta de acessibilidade, e assim que ﬁcar tudo pronto nossas unidades
ﬁcarão muito, muito melhores”, declarou.

Arte e cor na rodoviária de Joinville

PAINEL IDEALIZADO PELA AMUNESC CONTA
COM O PRIMEIRO GRAFFITI 3D DA REGIÃO
A Rodoviária Harold Nielson, de Joinville, ganhou
arte e cor com um graﬃti de aproximadamente
80m² que representa a cultura e os atrativos da
cidade. Idealizada pela Amunesc e concretizada
através de parcerias com empresas privadas, a
obra foi criada e executada pelos Irmãos Feitosa.
O trabalho com destaque em 3D é o primeiro do
tipo na região.
Para Eduardo Feitosa, o trabalho é uma oportunidade também de promover a arte na cidade. “A
gente como artista tem que valorizar a cultura de
Joinville, e neste mural a gente está representan- Destaque chama visitantes a conhecer a cidade - Foto: Ariele Cardoso
do o moinho, o mirante, o turismo rural, o museu do imigrante e a dança”, declarou. O painel conta
ainda com a imagem de um ônibus. “Ele pode estar entrando ou saindo da rodoviária, pra quem está
chegando conhecer um pouco da cultura de Joinville e pra quem está saindo levar um pouco no
coração a saudade da cidade”, concluiu Eduardo.
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A escolha pelo local para a representação do ônibus não foi ao acaso. O encontro das duas paredes
permite ao espectador, dependendo do ponto de onde se visualiza, a impressão de que o ônibus se
projeta para fora do painel. “É como se o ônibus estivesse saltando da parede”, declarou Alexandre
Feitosa, que aﬁrma ser este o primeiro graﬃti em três dimensões já realizado na região.
Arquiteta da Amunesc responsável pelo projeto de reforma da
rodoviária, Nathalia Zattar acompanhou a execução da obra e viu
mudanças signiﬁcativas na forma
como o espaço é utilizado. “É
g ra t i ﬁ c a n t e p e r c e b e r q u e o
objetivo do projeto foi atingido, e
ver que a arte transformou este
espaço público ao ponto de fazer
com que os frequentadores se
sentissem pertencentes e acolhidos através das características
joinvilenses retratadas no painel
artístico”, declarou.
Painel idealizado pela Amunesc é o primeiro em 3D da região - Foto: Ariele Cardoso

Combate à dengue

AMUNESC UNE MUNICÍPIOS EM COOPERAÇÃO
COM FIOCRUZ PARA O COMBATE AO AEDES AEGYPT

Simone Schramm na abertura da capacitação - Foto: Ariele Cardoso

Técnicos das secretarias de saúde dos municípios da Amunesc passaram, em dezembro, por capacitação da Fiocruz sobre a metodologia utilizada para combate ao mosquito Aedes Aegypt, responsável pela transmissão de doenças como a dengue. A parceria já havia sido realizada entre a Fiocruz e
Secretaria de Saúde de Joinville, e foi ampliada para todos os municípios da região através da
Associação. O objetivo foi trabalhar de forma integrada para diminuir os focos do mosquito e ampliar o
enfrentamento da epidemia de dengue.
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Pa ra a S e c r e t á r i a - E x e c u t i va d a
Amunesc, Simone Schramm, a medida
é importante porque reúne os municípios em um mesmo objetivo: promover a saúde de forma integrada. “Temos ciência de que as medidas de
combate à dengue só serão eﬁcazes
se tomadas de forma regionalizada,
tendo em vista especialmente as
características de nossos municípios e
o trânsito intenso de pessoas entre
eles. Por isso possibilitamos a todos os
municípios da Amunesc o acesso a
esta capacitação e a esta parceria com José Joaquín Carvajal é coordenador técnico da FIocruz Amazônia - Foto: Ariele Cardoso
a Fiocruz”, declarou. “É a primeira vez
que estamos conversando sobre dengue a nível intermunicipal”, destacou o engenheiro sanitarista da
Vigilância Ambiental de Joinville, Saulo Vicente Rocha.

ASSESSORIA TRIBUTÁRIA

Para garantir que os municípios recebam o valor que devidamente lhes correspondem a AMUNESC
desenvolve continuamente serviços técnicos de auditoria, análise e conferência nas declarações de
informações do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS) e Movimento Econômico
(DIME), entregues pelas empresas. Caso haja alguma inconsistência a AMUNESC, desenvolve processos administrativos em graus de 1ª e 2ª instâncias e pedido de revisões especiais do Valor
Adicionado junto a Secretaria de Estado da Fazenda. O principal objetivo é aumentar o VA E arrecadação do ICMS, receita decisiva no desenvolvimento econômico de cada Município. O Retorno do ICMS
representa para maioria dos Municípios a maior Receita aos cofres Municipais.

DIFERENÇA APURADA DO ICMS AOS COFRES
MUNICIPAIS DA REGIÃO DA AMUNESC PARA 2021

TOTAL RECUPERADO R$ 25.144.504,41
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Foram impugnados em Recursos Administrativos e auditoria, valores de outros Municípios do Estado
através de ações da AMUNESC, perfazendo um total de R$ 2.959.111.405,66 (Dois bilhões novecentos e cinquenta e nove milhões cento e onze mil quatrocentos e cinco reis e sessenta e seis centavos),
melhorando através destas ações o Retorno do ICMS para 2021 dos Municípios da AMUNESC conforme segue valores abaixo:

Município

VALOR RETORNO ICMS

Araquari
Balneário Barra do Sul
Campo Alegre
Garuva
Itapoá

870.000,00
61.000,00
194.000,00
172.000,00
191.000,00
6.500.000,00
Joinville
Rio Negrinho
340.000,00
760.000,00
São Bento do Sul
São Francisco do Sul
1.100.000,00
10.188.000,00
TOTAL
Os valores são provisórios, não foram divulgados até a presente data 03/12/2020 o índice deﬁnitivo.
A AMUNESC, acompanhou a decisão judicial proferida nos autos da ação 000152638.2009.8.24.0003, relativos à repartição das receitas do ICMS referente ao Município de Anita
Garibaldi, relativos a valores acumulados num total de R$ 25.015.621,18 a serem distribuídos aos 293
municípios conforme índice de participação. Os valores já foram contemplados aos municípios em 09
dezembro de 2020, conforme segue valores abaixo:

Município
Araquari
Balneário Barra do Sul
Campo Alegre
Garuva
Itapoá

VALOR RETORNO ICMS

Joinville
Rio Negrinho
São Bento do Sul
São Francisco do Sul
TOTAL

115.439,31
19.984,46
43.585,38
55.727,64
26.518,53
2.350.091,50
108.220,14
278.398,22
360.116,95
3.385.082,23

CONHEÇA NOSSA EQUIPE TÉCNICA
Minha formação é na área de economia, com especialização em Recursos Humanos.
Na Amunesc presto assessoria e consultoria aos municípios na área tributária e
Movimento Econômico. Tenho atuação também no Colegiado de Finanças e
Tributação e Agricultura e Pesca, assessorando as Unidades Conveniadas no que diz
respeito à Nota ﬁscal do Produtor Primário na área Agrícola e Pesqueira. Este trabalho
visa principalmente o desenvolvimento econômico dos Municípios.
Carlos Lima
Técnico Tributário,
na Amunesc há 23 anos
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

Evelise Maria Junkes Buzzi é Assessora de Assistência Social na Amunesc

O ano de 2020, como em outras áreas, foi atípico para a Assessoria de Assistência Social da Amunesc.
Boa parte do trabalho se deu para fortalecer os municípios e instrumentalizá-los para enfrentar a crise
provocada pela pandemia, e para proporcionar melhor atendimento às famílias que tanto necessitam
das políticas públicas neste período.
O atendimento realizado pela Assessoria não mediu esforços também no atendimento relacionado ao
Ciclone Bomba, mobilizando estruturas de Defesa Civil e de Assistência para o melhor acolhimento aos
nossos municípios. Em tempos de tamanho desaﬁo, a Assessoria em Assistência Social da Amunesc
realizou um trabalho diferenciado com cada município associado, respeitando o desenho de cada um.
Como resultado podemos comemorar o fato de que todos os municípios associados à Amunesc
receberam todos os recursos destinados pelo coﬁnanciamento, municipais e federais, tiveram fortalecidos o benefício eventual e as visitas domiciliares, com todos os cuidados necessários. A Assessoria
prestada pela Associação também trabalhou fortemente na elaboração do Plano de Contingência e
preparou a equipe para o atendimento diferenciado neste período.
Entre as principais atividades realizadas em 2020 estão as orientações sobre os recursos Estaduais (LEI
173 E ordinários) e Federais (ordinários Lei 173, 369, 378 e outros), o esclarecimento e a atuação junto
aos municípios relativos ao Auxílio Emergencial e também com relação ao Sistema do Ministério –
demonstrativos, Censo Suas e RMA (Relatório Mensal de Atendimento). Destaca-se também a participação da assessoria nas reuniões do Colegiado Estadual de Assistência Social (COAS), e em 35 lives e
rodas de conversa.
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Objetivos alcançados
1.Diretrizes da Assistência Social em Situação de Emergência
2.Diretrizes de Atendimento a população Indígena
3.Elaboração das diretrizes da Assistência Social em Situações de
Emergência em SC
Participação
GT – Assistência Humanitária – Ciclone Bomba
GT – Retomada dos Serviços presenciais da Assistência Social
GT – Grupo de Vigilância Sócio-Assistencial
GT – População Indigena
SIPIA/CT – Sistema de Informação para a Infância e Adolescentes: Conselho Tutelar
CMDCA de Joinville – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
FIESC/SC – Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina – Rodas de conversa sobre Fundos:
do Idoso, da Cultura e da Criança e do Adolescente.
Capacitações realizadas em 2020
Como utilizar os conﬁnanciamentos federais, com Rosangela Ribeiro –
Assistente Social da Confederação Nacional dos Municípios (CNM)

Roda de Conversa sobre Escuta Especializada, com Janice Merigo, da
Fecam, e participação do Ministério Público

Utilização dos Recursos: Federais e Estaduais, com Janice Merigo, da
Fecam

Plano de Ação, com Caio Cavichiolli de Souza, Gerente de Financiamento da
Secretaria de Desenvolvimento Social de SC.

CONHEÇA NOSSA EQUIPE TÉCNICA
Sou assistente social especialista em Gestão de Pessoas e Gestão Pública. Na
Amunesc sou responsável por implantar e implementar nos municípios a política
pública da Assistência Social, o Comando Único (Secretaria exclusiva da Assistência
Social); fortalecer o controle social através dos conselhos de direito, regulamentar o
Benefício Eventual nos municípios e organizar os serviços, programas, projetos e os
benefícios nos equipamentos dos municípios.
Evelise Maria Junkes Buzzi
Assessora de Assistência Social,
na Amunesc há 11 anos
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GEOGRAFIA E CADASTRO TÉCNICO
Um dos principais serviços prestados pelo setor
de geograﬁa e cadastro técnico da Amunesc é a
Regularização Fundiária Urbana (Reurb), um
trabalho minucioso e delicado que objetiva
auxiliar os municípios associados na concretização da regularização de lotes irregulares, garantindo em última instância a escritura a famílias
em situação de vulnerabilidade.

A assessoria em geograﬁa prestada também
possibilita aos municípios o desenvolvimento de
processos de Plano Diretor de Comunicação
Postal, no qual o município solicita à Associação
assessoria para identiﬁcação e/ou revisão da
identiﬁcação numérica dos edifícios, além da
elaboração de plantas georreferenciadas e
mapeamentos geográﬁcos.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
É um trabalho que visa regularizar habitações populares provenientes de realocações de famílias que
inicialmente viviam em áreas de risco, elaborado na Amunesc por equipe multidisciplinar nas áreas de
meio ambiente, arquitetura e assistência social, além da geograﬁa.
Os projetos de Regularização Fundiária incluem diversos serviços, de acordo com as características
de cada área de intervenção, como o levantamento planimétrico das vias, lotes e perímetro externo
das ediﬁcações, o levantamento cadastral, o levantamento fotográﬁco, a elaboração de mapas
temáticos (fático, socioeconômico, infraestrutura urbana, tipologia de ediﬁcações, equipamentos
públicos, entre outros), a elaboração de memoriais descritivos gerais e individuais dos lotes, das vias e
geral da área de intervenção, além da elaboração de relatório técnico e projeto urbanístico quando
necessário.
Nossa maior conquista de 2020 foi a homologação da Regularização Fundiária da Área 22 do PAC
Jardim Paraíso, em Joinville. Com a conclusão do processo, 94 lotes urbanizados foram entregues
para as famílias inscritas no programa habitacional regularizarem suas moradias. Também em
Joinville, neste ano realizamos o processo de Regularização Fundiária nas áreas do PAC 23 e 25, no
Jardim Paraíso, e na Área do Canela, em Pirabeiraba. Em São Francisco do Sul a Amunesc atuou em
2020 na segunda etapa da Regularização da Área da Rede, em Rocio Grande.
Área 22 – Jardim Paraíso HOMOLOGADA - JOINVILLE
A área de intervenção possui: 09 quadras, contendo 94 lotes, 08
Logradouros e uma Área Pública de Lazer, totalizando 34.603,94m²
Área 23 – Jardim Paraíso - JOINVILLE
A área de intervenção possui: 03 quadras, contendo 20 lotes, 02
Logradouros e uma Área Pública de Lazer, totalizando 6.519,16m²
Área 25 – Jardim Paraíso - JOINVILLE
A área de intervenção possui: 01 quadra, contendo 07 lotes, totalizando
2.195,69m².
Área do Canela – Rio Bonito - JOINVILLE
A área de intervenção possui: 02 quadras, contendo 12 lotes, 01
Logradouro e 01 Área Remanescente, totalizando 11.224,11m²
Área da Rede 2ª Etapa – Rocio Grande - SÃO FRANCISCO DO SUL
A área de intervenção possui: 01 quadra, contendo 29 lotes, 01
Logradouro, totalizando 26.726,01m²

Associação dos Municípios do Nordeste de Santa Catarina • Relatório Anual 2020

21

CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO
Em 2020, o setor de Geograﬁa e Cadastro Técnico da Amunesc elaborou o Mapa de Divisão
Territorial de Bairros de Araquari, com seus respectivos Memoriais Descritivos, e para Balneário
Barra do Sul foi realizado o Geoprocessamento dos Mapeamentos do Plano Diretor Participativo
aprovado pela Câmara de Vereadores e a elaboração do Memorial Descritivo do projeto urbanístico
Deck Boca da Barra 2, para aprovação junto à Secretaria de Patrimônio da União.

CONHEÇA NOSSA EQUIPE TÉCNICA
As principais atividades que desenvolvo na Amunesc estão ligadas ao Cadastro
imobiliário Urbano e Rural e incluem a realização de geoprocessamento, a atuação
em processos de regularização fundiária, a elaboração de mapeamentos temáticos,
a elaboração de Planos Diretores Postais e ainda o desenvolvimento de Plantas de
Valores. Com orgulho neste ano passei também a assessorar o Colegiado de
Educação e auxiliar nossos municípios nesta área tão afetada pela pandemia.
Também faço acompanhamento do Colegiado de Educação da Fecam e da União
dos Dirigentes Municipais de Educação de Santa Catarina (Undime-SC).

Glória Cristiane
Campos
Geógrafa,
na Amunesc há 12 anos

MEIO AMBIENTE
O trabalho de assessoria em Meio Ambiente prestado pela Amunesc possibilita aos municípios a
prestação de serviços de forma interdisciplinar com o setor de Geograﬁa e Cadastro Técnico e com o
setor de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo, além de demandas especíﬁcas, como o acompanhamento do processo de estudos ambientais que visam a retomada das obras da Costa do Encanto,
envolvendo os municípios de Araquari, Balneário Barra do Sul, Joinville, Itapoá e São Francisco do Sul,
ou análises oriundas de licenciamentos ambientais dos loteamentos e desmembramentos irregulares dos municípios.

PLANO DE MANEJO
A Amunesc iniciou em 2020 a assessoria para a
elaboração do Plano de Manejo da Área de
Preservação Ambiental (APA) Alto Rio Turvo, em
Campo Alegre. O documento serve de base para
a deﬁnição do zoneamento e das normas de
conservação e manejo ambiental. É no interior da
APA que estão as nascentes que abastecem os
municípios de Campo Alegre e São Bento do Sul,
destacando a importância não só municipal, mas
regional da Unidade de Conservação, fortalecendo as demais APAs da região. O Consórcio
Intermunicipal Quiriri e a Prefeitura de Campo
Alegre, são parceiros no projeto.
Reunião de alinhamento do plano de manejo na prefeitura de Campo Alegre
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Mata Atlântica
A Associação é responsável também pela supervisão da consultoria para a elaboração dos Planos
Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA) nos municípios de Balneário
Barra do Sul, Campo Alegre, Garuva, Rio Negrinho e São Bento do Sul.
O PMMA é um instrumento de planejamento e gestão do município. Ele serve de orientação e indica
estratégias e medidas a serem adotadas e se desencadeia em programas, projetos e ações de preservação e recuperação do meio ambiente, considerando a vegetação nativa e da biodiversidade da
Mata Atlântica.

Ele responde a perguntas como
“onde estamos?”
“para onde vamos?” e
“como vamos?”, trazendo:
X
X
Diagnóstico da vegetação
nativa com mapeamento dos
remanescentes

Indicação dos principais vetores
de desmatamento ou destruição
da vegetação nativa

Indicação de áreas prioritárias para
conservação e recuperação da
vegetação nativa

Indicação de ações preventivas aos
desmatamentos e de conservação
e utilização sustentável da Mata
Atlântica no município

Resíduos Sólidos
A Amunesc atuou como interveniente (assessoria e acompanhamento) na elaboração, revisão,
atualização, ﬁnalização e implantação dos Planos
Municipais de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos (PMGIRS) e a elaboração do Plano
Intermunicipal de Gestão de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos dos municípios associados,
cujo contrato foi realizado pelo Governo do
Estado. Nos meses de novembro e dezembro
foram realizadas as últimas audiências públicas
que discutiram o planejamento das ações.
“O PMGIRS é um diagnóstico da situação atual e um planejamento para um
horizonte de 20 anos sobre a gestão e o gerenciamento dos resíduos que o
município pretende realizar. Este plano é condição fundamental para que os
municípios tenham acesso aos recursos federais. Por meio deste, os gestores
municipais poderão receber ajuda ﬁnanceira para realizar o manejo adequado
dos resíduos sólidos”
Nathan Gomes de Oliveira
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META 5
META 4
META 3
META 2
META 1
Mobilização Social e
Divulgação

Diagnóstico dos
Resíduos Sólidos

Aspectos Gerais do
Planejamento das
Ações

Planejamento das
Ações dos Planos

Agendas de
Implementação dos
Planos e Monitoramento

CONHEÇA NOSSA EQUIPE TÉCNICA
Sou graduado em Engenharia Ambiental e tenho Especialização em Perícia, Auditoria e Gestão
Ambiental. Na Amunesc presto assessoria e consultoria aos municípios na área de meio
ambiente, como o licenciamento ambiental, resíduos sólidos, recursos hídricos, unidades de
conservação e demais questões correlatas. Também atuo na elaboração de Cartograﬁa e
Geoprocessamento para os projetos de planos diretores, regularizações fundiárias, projetos de
engenharia e arquitetura e demais demandas especíﬁcas dos municípios, além de auxiliar e
participar nos projetos de engenharia civil, como projetos de drenagens pluviais de pavimentação e projetos hidrossanitários de ediﬁcações. Sou secretário do Colegiado de Meio Ambiente
da Amunesc e titular da Associação no Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Meio
Ambiente (Cegema), da Fecam, e no Grupo Pró Babitonga (GPB).

Nathan Gomes Oliveira
Analista de Projetos Ambientais,
na Amunesc há 2,5 anos
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ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO
Entre os serviços prestados continuamente pela Amunesc aos
municípios associados estão os
trabalhos de engenharia, arquitetura
e urbanismo. Entre os destaques
estão a elaboração de projetos e a
realização de vistoria, além das
assessorias aos municípios nas
revisões dos Planos Diretores.
Partindo do princípio de integração
das áreas, estes serviços são
desempenhados por equipes
interdisciplinares, que contam
também com a elaboração de
plantas georreferenciadas e memoriais descritivos, feitas pelo setor de
geograﬁa da Amunesc.
Engenharia, Arquitetura e Urbanismo | Foto: Ariele Cardoso

Entre os projetos elaborados pelo setor estão os projetos arquitetônicos, que incluem projetos de urbanismo,
anteprojetos, projetos executivos, projetos básicos de arquitetura e projetos legais, que são uma particularidade exigida pela prefeitura de Joinville. Há ainda os projetos estruturais, de drenagem, de pavimentação e de
sinalização. A Amunesc também elabora Projetos de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI), e por vezes
recorre à contratação de empresas terceirizadas para a elaboração de projetos que não são desenvolvidos pela
equipe técnica própria, como os elétricos, de estrutura metálica, de climatização, de comunicação e de
Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA).
Em 2020, as análises e vistorias realizadas pela equipe técnica foram intensiﬁcadas. A Amunesc passou a
acompanhar de perto o andamento das obras nos municípios, veriﬁcando a execução em compatibilidade com
o projeto. Este serviço, que era realizado somente mediante solicitação, passou a ser realizado pela equipe
técnica como parte integrante do processo de elaboração do projeto. A Associação, assim, auxilia ainda mais os
municípios na concretização de cada planejamento elaborado pela Amunesc.

No relatório deste ano, exibimos os projetos desenvolvidos por área de atuação, destacando
assim a ﬁnalidade de cada um dos trabalhos elaborados pela equipe, e também apresentamos as
pessoas por trás destes projetos: uma equipe técnica competente e qualiﬁcada, reconhecida pelo
trabalho que desempenha.

CONHEÇA NOSSA EQUIPE TÉCNICA

Sou formada em arquitetura e urbanismo e, entre todos os serviços prestados pelo
setor, minha principal função é a de auxiliar e desenvolver Projetos Arquitetônicos,
Urbanísticos, Paisagísticos e Projetos Preventivos Contra Incêndio em reformas e
projetos novos, além da compatibilização dos mesmos. Também sou responsável
pela elaboração de Relatórios Técnicos, como os memoriais descritivos.

Bianca Schwartz
Analista de projetos,
na Amunesc há 2,5 anos
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Entre todos os projetos e serviços prestados pelo Setor de Engenharia, minhas
principais funções são a elaboração de Projetos Hidrossanitários, Projetos de Sistema
Hidráulico Preventivo, Projetos de Drenagem, Orçamentos Estimativos e
Cronogramas Físicos-Financeiros e Assessoria à Fiscalização de Obras. Possuo MBA
em Gestão Eﬁcaz de Obras e Projetos e Especialização em Estruturas de Concreto,
com ênfase em Projetos, e integro o Colegiado de Engenharia e Arquitetura da Fecam.

Débora Tonini
Engenheira civil,
na Amunesc há 6 anos

Tenho especialização na área de Segurança do Trabalho, Engenharia de Estruturas e
Engenharia de Pavimentação Rodoviária. Entre todas os projetos e serviços prestados pelo setor de engenharia da associação, trabalho atualmente na área de Projetos
de Pavimentação, Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro e Memoriais
Descritivos.
Fabiola Barbi de
Almeida Constante
Engenheira civil,
na Amunesc há 21 anos

Tenho especialização em Sistemas Estruturais em Concreto. Entre todos os projetos e
serviços prestados pelo setor de engenharia, minha principal função é a elaboração de
Projetos Estruturais em Concreto, Orçamentos Estimativos e Cronogramas FísicoFinanceiros.
Gabriela Cardoso Guimarães
Engenheira civil,
na Amunesc há 2 anos

Trabalho na elaboração de Projetos de Pavimentação, Sinalização e Geométricos de
ruas, elaboração de Projetos de Arquitetura, de plantas, Cortes, Mobiliário e detalhes, e
na elaboração de Projetos de Paisagismo, Praças, Parques, Mapas, Maquetes 3D,
render/Imagens e vídeos. Também faço a criação de Artes Gráﬁcas e sou responsável
pela diagramação deste relatório, além de banners, certiﬁcados e artes para nossas
mídias e redes sociais. Faço parte do Colegiado de Tecnologia da Fecam.

Nathália de Souza Zattar

Marcos Stadelhofer
Técnico em Ediﬁcações,
na Amunesc há 31 anos

Sou formada em arquitetura e urbanismo e especialista em arquitetura de hospitais e
ambientação de interiores. Na Amunesc atuo na elaboração de projetos arquitetônicos, urbanísticos e paisagísticos nos níveis de anteprojeto e projeto executivo de
espaços públicos, ediﬁcações novas e reformas. Também faço elaboração de projetos
preventivos contra incêndio e assessoria em planejamento urbano nos processos de
revisão dos planos diretores municipais e planos de mobilidade, além do acompanhamento do colegiado de Engenheiros e Arquitetos da Fecam.

Arquiteta e urbanista,
na Amunesc há 8 anos

Sou formada em Arquitetura e Urbanismo e especialista em Gestão de Obras e
Projetos. Atualmente curso Master Bim Ferramentas e Gestão de projetos. Atuo
desenvolvendo projetos arquitetônicos, urbanísticos, preventivos contra incêndio e
regularização fundiária. Também faço assessoria em Planejamento urbano, tais como
planos diretores, planos de mobilidade, entre outros, e represento a Amunesc no
Grupo Técnico BIM, no Grupo Técnico REURB e no Colegiado de Habitação da Fecam.

Tábata Yumi Fujioka
Arquiteta e urbanista,
na Amunesc há 17 anos
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Apresentação de Trabalhos 2020:
Projeto

Educação
Área

Descrição

Município
Garuva

Reforma Escola Tancredo de Almeida
Neves

1.256,40 m²

Projetos Executivo, Hidrossanitário,
Memorial Descritivo, Orçamento
Estimativo Físico-Fianceiro

Reforma Escola Vicente Vieira

1.480,15 m²

Projeto Executivo, Hidrossanitário,
Memorial Descritivo, Orçamento
Estimativo

Garuva

Centro de Preparo de Alimentação
Escolar

358,30 m²

Projeto Arquitetônico de Pintura, Memorial
Descritivo e Orçamento Estimativo

Itapoá

Escola Ayrton Senna

1.579,31m²

Projeto Arquitetônico de Pintura, Memorial
Descritivo e Orçamento Estimativo

Itapoá

Escola Municipal Claiton Almir Hermes

1.584,84 m²

Projeto Arquitetônico de Pintura, Memorial
Descritivo e Orçamento Estimativo

Itapoá

Escola Municipal Frei Valentim

2.114,38m²

Projeto Arquitetônico de Pintura, Memorial
Descritivo e Orçamento Estimativo

Itapoá

Escola Municipal João Monteira Cabral

908,59 m²

Projeto Arquitetônico de Pintura, Memorial
Descritivo e Orçamento Estimativo

Itapoá

Pré-Escola Palhacinho Feliz

414,42 m²

Projeto Arquitetônico de Pintura, Memorial
Descritivo e Orçamento Estimativo

Itapoá

Secretaria Municipal de Educação

492,55 m²

Projeto Arquitetônico de Pintura, Memorial
Descritivo e Orçamento Estimativo

Itapoá

Esporte

Projeto: Ginásio Evandro Nagel e Estádio Julio de
Almeida
Área: 2.090,62 m²
Descrição: Anteprojeto, Orçamento Estimativo e
Imagens 3D
Município: Garuva

Projeto: 1ª Etapa Campo de Futebol Saí Mirim
Área: 5.497,96 m²
Descrição: Projetos Urbanístico Executivo,
Estrutural, Drenagem, Memorial
Descritivo, Imagens 3D e Orçamento
Estimativo
Município: Itapoá
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Projeto: Areninha
Área: 15.322,94 m²
Descrição: Anteprojeto, Imagens 3D e
Orçamento Estimativo
Município: Joinville

Projeto

Saúde
Área

Descrição

Município
Garuva

Unidade Básica de Saúde Centro I

303,45 m²

Projeto Executivo de Cobertura e Projeto
Executivo de Mobiliário (Complemento a
Reforma)

Calçada para UBS PAESE

674,43 m²

Projetos Urbanístico Executivo, Memorial
Descritivo e Orçamento Estimativo

Itapoá

2ª Etapa de Pavimentação do Pronto
Atendimento 24 horas

2.765,13 m²

Projetos Urbanístico Executivo, Estrutural,
Drenagem, Memorial Descritivo e
Orçamento Estimativo

Itapoá

CAF e Vigilância Ambiental

2.218,65 m²

Projeto Arquitetônico Executivo e Memorial
Descritivo

Joinville

Projeto: UBS São José
Área: 354,88 m²
Descrição: Projeto Preventivo Contra Incêndio
(PPCI) e Projeto Básico de Arquitetura
(APROVADOS), Projetos Arquitetônico
Executivo, Estrutural, Hidrossanitário,
Memorial Descritivo, Imagens 3D e
Orçamento Estimativo
Município: Itapoá
Projeto: UBS Diamantina
Área: 354,88 m²
Descrição: Projeto Preventivo Contra Incêndio
(PPCI) e Projeto Básico de Arquitetura
(APROVADOS), Projetos Arquitetônico
Executivo, Estrutural, Hidrossanitário,
Memorial Descritivo, Imagens 3D e
Orçamento Estimativo
Município: Itapoá
Projeto: Naipe – JOINVILLE
Área: 1.358,11 m²
Descrição: Projeto arquitetônico Executivo,
Projeto Básico (Vigilância Sanitária),
Projeto Legal, Projeto Preventivo de
Incêndio, Projeto Estrutural, Projeto
Hidrossanitário, Imagens 3D,
Orçamento Estimativo e Memorial
Descritivo
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Projeto

Infraestrutura
Área

Descrição

Município

3.202,64 m²

Projetos de Urbanização, Geométrico,
Sinalização e Orçamento Estimativo

1.251,93 m²

Projetos de Urbanização, Geométrico,
Sinalização e Orçamento Estimativo

Balneário Barra
do Sul
Balneário Barra
do Sul

Rua Lúcia de Souza Bergamo

3.990,86 m²

Projetos de Pavimentação, Geométrico,
Drenagem, Sinalização, Memorial
Descritivo e Orçamento Estimativo

Balneário Barra
do Sul

Avenida Jaraguá do Sul

1.044,14 m²

Projetos de Pavimentação, Geométrico,
Drenagem, Sinalização, Memorial
Descritivo e Orçamento Estimativo

Balneário Barra
do Sul

Rua João Roberto de Borba

1.758,83 m²

Projetos de Pavimentação, Geométrico,
Drenagem, Sinalização, Memorial
Descritivo e Orçamento

Balneário Barra
do Sul

Avenida Joinville

8.674,77 m²

Projetos de Pavimentação, Geométrico,
Drenagem, Sinalização, Memorial
Descritivo e Orçamento Estimativo

Balneário Barra
do Sul

Cabeceiras da Ponte Rodeio de Santa
Cruz

2 Unidades

Projeto Estrutural, Memorial Descritivo e
Orçamento Estimativo

Campo Alegre

Rua dos Suíços

1.405,55 m²

Projetos de Pavimentação, Geométrico,
Drenagem, Sinalização, Memorial
Descritivo e Orçamento Estimativo

Joinville

1.481,96 m²

Projetos de Pavimentação, Geométrico,
Drenagem, Sinalização, Memorial
Descritivo e Orçamento

Joinville

Rua Janaúba

6.376,45 m²

Projetos de Pavimentação, Geométrico,
Drenagem, Sinalização, Memorial
Descritivo e Orçamento Estimativo

Joinville

Rua José Mattei

4.645,15 m²

Projetos de Pavimentação, Geométrico,
Drenagem, Sinalização, Memorial Descritivo e
Orçamento

Joinville

Requaliﬁcação Calçadão Salinas Etapa
02
Requaliﬁcação Calçadão Salinas Etapa
03

Rua Canoas

Projeto: Interseção entre a Rodovia SC415 com
Rua Lúcia de Souza Bergamo
Área: 1.206,15 m²
Descrição: Projetos Geométrico, Sinalização,
Memorial Descritivo e Orçamento
Estimativo
Município: Balneário Barra do Sul
Projeto: Rua Pedro Alvares Cabral
Área asfáltica : 4.393,00 m²
Área de intervenção : 8.333,25m²
Descrição: Projetos Urbanístico, Pavimentação,
Geométrico, Drenagem, Sinalização,
Memorial Descritivo, Imagens 3D e
Orçamento Estimativo
Município: Joinville
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Projeto

Turismo, Cultura e Lazer
Área
Descrição

Município

Museu Sambaqui

858,50 m²

Projetos Executivo, Estrutural, Hidrossanitário,
Elétrico, Projeto Preventivo Contra Incêndio
(PPCI) e Projeto Legal (APROVADOS)

Joinville

Pórtico Espinheiros

1 Unidade

Atualização Orçamentária

Joinville

2.821,15 m²

Projetos Executivo, Estrutural,
Hidrossanitário, Memorial Descritivo e
Orçamento Estimativo

Rio Negrinho

Mercado Público

Projeto: Deck 02 Boca da Barra
Área: 61,44 m²
Descrição: Projeto Executivo, Memorial Descritivo,
Imagens 3D e Orçamento Estimativo
Município: Balneário Barra do Sul

Projeto: Projeto Padrão Quiosques Beira Mar
Área: 98,02 m²
Descrição: Projetos Executivo, Estrutural,
Hidrossanitário, Projeto Preventivo Contra
Incêndio (PPCI), Memorial Descritivo,
Imagens 3D e Orçamento Estimativo

Município: Itapoá

Projeto: Museu da Imigração
Área: 6.235,84 m²
Descrição: Projetos Paisagístico, Drenagem,
Memorial Descritivo, Imagens 3D e
Orçamento Estimativo
Município: Joinville

Projeto: Rua do Trapiche
Área: 1.154,01 m²
Descrição: Anteprojeto e Imagens 3D
Município: São Francisco do Sul
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Projeto: Mirante
Área: 1.646,54 m²
Descrição: Projetos Urbanístico, Estrutural,
Memorial Descritivo, Imagens 3D e
Orçamento Estimativo
Município: Rio Negrinho

Projeto: Praça do Mercado
Área: 6.664,45 m²
Descrição: Projeto Urbanístico, Memorial
Descritivo, Imagens 3D e Orçamento
Estimativo
Município: Rio Negrinho
Agricultura e Pesca

Projeto: Casa do Agricultor
Área: 87,57 m²
Descrição: Projetos Executivo, Estrutural,
Hidrossanitário, Projeto Preventivo
Contra Incêndio (PPCI), imagens 3D,
Memorial Descritivo e Orçamento
Estimativo

Município: Itapoá

Projeto: Estrutura de Manutenção de
Embarcações
Área: 102,66 m²
Descrição: Executivo, Estrutural, Separador Água
e Óleo, Projeto Preventivo Contra
Incêndio (PPCI), imagens 3D,
Memorial Descritivo e Orçamento
Estimativo

Município: Itapoá
Projeto

Preventivos Contra Incêndio
Área
Descrição

Município

Sede Polícia Militar Versão sem ampliação

672,08 m² Projeto Preventivo (PROJETO APROVADO)

Araquari

Sede Policia Militar Versão com ampliação

847,74 m²

Projeto Preventivo (PROJETO APROVADO)
e projeto de Estrutural

Araquari

Escola Antenor Sprotte

315,32 m² Projeto Preventivo Contra Incêndio (PPCI)

Escola Cristina Marli Zipf Ribeiro e UBS
Guamiranga

495,73 m²

C.E.I Ernani de Souza
UBS Centro
UBS Bateias de Baixo
UBS Bateias de Cima

1.508,65 m²
577,12 m²
171,45 m²
169,11 m²

Projeto Preventivo Contra Incêndio (PPCI) (PROJETO APROVADO)

Araquari
Araquari

B. Barra do Sul
Projeto Preventivo Contra Incêndio (PPCI) Campo Alegre
Projeto Preventivo Contra Incêndio (PPCI) Campo Alegre
Projeto Preventivo Contra Incêndio (PPCI) Campo Alegre
Projeto Preventivo Contra Incêndio (PPCI)
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Assessorias Técnicas
Descrição

Município

Assessoria na resposta ao MPF sobre o termo de ajustamento de conduta da revisão do
Plano Diretor

Araquari

Retiﬁcação dos anexos do Plano Diretor, conforme emendas da Câmara de Vereadores

Balneário Barra
do Sul

Cascata Paraíso – Assessoria na resolução de dúvidas referente a obra

Campo Alegre

Estruturação de Minuta para Compor o Conselho da Cidade

Campo Alegre

Unidade Básica de Saúde Centro I – Assessoria a comissão de ﬁscalização de obra (Visitas
Técnicas e Pareceres)
Assessoria na Fiscalização das Obras (Mercado Público, Praça Paese, Miradouro do Saí
Mirim, Embarcação do Pontal e Praça Samambaial) (Visitas Técnicas e Pareceres)
Membros da Fiscalização das Obras da Rodoviária Harold Nielson (Visitas Técnicas e
Pareceres)
Assessoria na Criação da Comunicação Visual da Rodoviária Harold Nielson

Garuva
Itapoá
Joinville
Joinville
São Bento do
Sul

Assessoria na Etapa 5 do Plano Diretor

Projetos Regionais
Hospital Regional Hans Dieter Schmidt

Projeto : Nova Central de Gases Medicinais do
Hospital – Projeto Arquitetônico
Executivo, Estrutural, Elétrico,
Mecânico, Memorial Descritivo,
Imagens 3D e Orçamento Estimativo
Área: 102,66 m²
-------------------------------------------Projeto : Adequação da Rede de Gases
Medicinais da UTI III – Projeto de
Gases Medicinais
Área: 1.009,21 m²
-------------------------------------------Município: Joinville

Nova Sede CIS Nordeste e Policlínica

Projeto Legal – APROVADO
Área: 1.081,47 m²
Município: Joinville
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COLEGIADOS

Os Colegiados da Amunesc são órgãos que reúnem os gestores e secretários dos nove
municípios associados. No total, A Amunesc conta com 13 Colegiados de diferentes temáticas. Por meio deles é possível integrar a região e obter soluções conjuntas para problemas
comuns. Além disso, os Colegiados também ganham mais força, através da união de vozes,
para requerer melhorias para os municípios e para desenvolver políticas públicas eﬁcazes a
nível regional.
O ano de 2020 demandou adaptação de todos, e o trabalho dos colegiados também faz parte
disso. Algumas áreas se fortaleceram e demandaram ainda mais união, por terem sido fortemente atingidas pela pandemia. Educação, Assistência Social, Captação de Recursos, Turismo
e Cultura são alguns exemplos de colegiados que voltaram todos os esforços na busca por
solução integrada dos problemas resultantes da pandemia de Covid-19. O Colegiado de
Defesa Civil também foi crucial em 2020, principalmente devido ao Ciclone Bomba que atingiu
a região no mês de junho. Abaixo destacamos as principais atividades desenvolvidas em 2020:

COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O Colegiado de Assistência Social foi decisivo no atendimento às famílias afetadas pela pandemia do
Novo Coronavírus. Os atendimentos tiveram signiﬁcativo aumento demandou atenção especial
também para o trabalho desenvolvido com moradores de rua, por se tratar de um público vulnerável e
potencial multiplicador da Covid-19. As políticas públicas também tiveram importância no combate à
violência doméstica, cujos casos também tiveram aumento relacionado à pandemia e à quarentena.
No total, foram realizadas sete reuniões em 2020, sendo apenas uma delas de forma presencial, ainda
no mês de março, antes do registro do primeiro caso no estado. Para ofertar um atendimento direto e
forte, neste momento da pandemia a assessoria da Amunesc teve o cuidado de se instrumentar e
multiplicar as informações, decretos e orientações aos municípios associados. Destaca-se que cada
município teve o trabalho desenvolvido com respeito aos seus valores, crenças e aos serviços ofertados.
A seguir alguns dos tópicos trabalhados durante o ano pelo colegiado:
Recursos: Federais e Estaduais;
Plano de Contingência;
Organizações dos serviços prestados pelas Assistências Sociais
nos municípios;
Ÿ Protocolos de atendimento;
Ÿ Protocolos para violações de Direito ( da mulher, da criança ou
adolescente e do idoso);
Ÿ Reorganização do atendimento aos Usuários da Assistência.
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Reunião realizada em 09 de junho
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COLEGIADO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS
O Colegiado de Gestores Municipais de Convênios é um órgão de caráter
consultivo e propositivo, que integra os Gestores Municipais de Convênios
(GMCs) dos municípios aﬁliados à Associação dos Municípios do Nordeste de
Santa Catarina (Amunesc), que atuam com Captação de Recursos externos,
principalmente as transferências voluntárias dos governos Federal e Estadual,
para investimentos em obras, aquisição de equipamentos e serviços.
O Colegiado de Gestores Municipais de Convênios foi decisivo no atendimento aos municípios devido ao Decreto Legislativo Nº 6, de 2020, que reconheceu, para os ﬁns do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do
Presidente da República encaminhada ao parlamento, de 18 de março de
2020. A partir deste decreto o número de Portarias e Decretos referente à
Crédito Extraordinário, às emendas Parlamentares impositivas tanto individuA coordenadora do Colegiado,
al
como de bancada, as operações de crédito passaram a ser publicadas numa
Marise Heinig, em reunião
realizada em 02 de março
velocidade insustentável. Esse colegiado teve a incumbência de interpretar a
Foto: Ariele Cardos
legislação e compartilhar com todas as áreas de serviço do município.
O forte trabalho do colegiado é o compartilhamento, em tempo real, de todas as informações legais tanto da
União como do Estado, sobre a burocracia que a Captação de recursos exige. Este ano tivemos uma reunião
presencial, início de março, uma reunião de forma remota, em abril. Nosso trabalho remoto foi muito forte,
pois participamos de Roda de Conversa, de Webnários, Lives e demais formas de transmissão de conhecimento que foram realizadas para que, juntos, pudéssemos alcançar a excelência nos trabalhos.
2020 também foi o ano em que o Núcleo de Gestão de Convênios do Nordeste de Santa Catarina
(NGC/Jlle), estrutura ligada à Central de Atendimento aos Municípios, da Casa Civil do Governo do Estado de
Santa Catarina, passou a funcionar dentro das instalações da Amunesc. A mudança agilizou os processos e
deu mais integração aos gestores de convênio da região.
A seguir, de forma sintetizada, destacamos alguns dos tópicos trabalhados durante o ano pelo colegiado:
•
Atualizações/Capacitações remotas para os envolvidos nas transferências da União;
•
Operações de crédito com e sem garantia da União, com destaque a Resolução do Senado Federal
nº 43/2001, que traz em seu Art. 15. "É vedada a contratação de operação de crédito nos 120 (cento e vinte)
dias anteriores ao ﬁnal do mandato do Chefe do Poder Executivo do Estado, do Distrito Federal ou do
Município".
•
Implantação do Modelo de Excelência em Gestão das Transferências da União – MEG-Tr;
•
Sistema de Gerenciamento de Objetos e Propostas, referente as emendas impositivas, do Fundo
Nacional de Saúde – FNS;
•
Emendas Especiais/Transferências Especiais, na Plataforma + Brasil e Transferências Especiais do
Estado;
•
Divulgação da Lei Nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de
2019;
•
Divulgação dos valores referente a crédito extraordinário e de transferência voluntária da União
sempre que publicado no Diário Oﬁcial da União, de todas as áreas de atuação do município;
•
Orientações referente as Emendas do orçamento da União e do Estado para o exercício 2021.
O Colegiado de Gestores de Convênio também teve importante atuação junto ao Colegiado de Cultura, mais
detalhadamente descrito na página seguinte.
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COLEGIADO DE CULTURA
O Colegiado de Cultura da Amunesc também foi
decisivo para a articulação dos municípios e a
capacitação dos gestores especialmente no que diz
respeito às medidas necessárias para o recebimento
dos recursos da nº 14.017, de 29 de junho de 2020,
chamada de Lei Emergencial Aldir Blanc de
Emergência Cultural. No total, a região recebeu mais
de R$ 5,5 milhões em recursos do governo federal
para repasse aos trabalhadores e trabalhadoras da
Cultura, um dos setores mais prejudicados economicamente pelas restrições impostas pela pandemia. O cancelamento de eventos e a impossibilidade
de abertura de museus e casas culturais demandou,
assim, forte atuação dos gestores municipais. Foram
inúmeras lives e reuniões online com capacitações e
esclarecimento de dúvidas sobre os procedimentos
necessários para o recebimento e o repasse dos
recursos.
O Colegiado teve importante articulação com a
Assessora de Captação de Recursos e Gestão de
Convênios da Amunesc, Marise Heinig, responsável
pela instrumentalização dos municípios para acesso
à Plataforma + Brasil. Por ﬁm, todos os municípios
associados se cadastraram e receberam os recursos.

VALOR DESTINADO AOS MUNICÍPIOS DA AMUNESC PELA LEI ALDIR BLANC:

Araquari
Balneário Barra do Sul
Campo Alegre
Garuva
Itapoá
Joinville
Rio Negrinho
São Bento do Sul
São Francisco do Sul
TOTAL

R$ 282.831,02
R$
90.583,33
R$
97.337,46
R$ 147.022,45
R$ 160.901,83
R$ 3.560.330,16
R$ 306.656,05
R$ 583.807,16
R$ 380.617,10
R$ 5.610.086,56

Reunião realizada em 13 de agosto

COLEGIADO DE EDUCAÇÃO
Para educação a Gestão de 2020 foi de muitas discussões e troca de informações. Entre os colegiados da
Amunesc, certamente o de Educação foi o mais demandado, e também o que mais se superou.
De forma inédita, a região se uniu para realizar pesquisa entre pais e responsáveis e também entre os
proﬁssionais da educação. A pauta era o possível retorno às aulas presenciais. O resultado das pesquisas
foi destaque nacional e inspirou outras associações a também realizarem a sondagem. As pesquisas
foram elaboradas pela Amunesc em parceria com os Secretários Municipais de Educação, e tiveram como
objetivo conhecer e entender o posicionamento das famílias e proﬁssionais da Rede Municipal de
Educação sobre o ensino não-presencial e híbrido. O resultado das pesquisas inspirou a campanha
Juntos, preparando um futuro melhor, desenvolvida pela Amunesc em parceria com as assessorias de
comunicação dos municípios. A campanha teve o objetivo de promover o engajamento das famílias e dos
alunos e, com isso, provocar o aumento da devolutiva das atividades não-presenciais.
O Colegiado também trabalhou na articulação para a realização das capacitações e simulados com os
Municípios para a elaboração do Plano de Contingência da Educação (Plancon-EDU/COVID-19). O
documento determina as diretrizes sanitárias, pedagógicas, de transporte, de alimentação, de gestão de
pessoas, de informação e de comunicação para o retorno das aulas presenciais e ensino híbrido em Santa
Catarina. A Amunesc prestou assessorias durante a elaboração dos Planos Municipais de Contingência da
Educação e dos Planos Escolares, em parceria com a Defesa Civil, durante o processo de de formação
inicial para os municípios.
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Além destas pautas, o Colegiado também discutiu outros temas, como o calendário de reposição de
aulas, os Recursos Financeiros da Educação, o Plano de Intervenção Emergencial para a Educação
Pública, a situação funcional dos servidores, além das estratégias e ações adotadas para garantir a
segurança e distribuição dos alimentos em tempos de pandemia e pós – pandemia para as famílias de
matriculados nas Redes de Ensino Municipal e Estadual e da composição dos Kits. Ainda foram abordados o transporte escolar, o repasse dos recursos e a sistematização de estudos, pesquisas e
produções do Grupo de Trabalho Emergencial de Educação para auxiliar a gestão administrativa e
pedagógica das redes de ensino durante a pandemia do Covid-19.
As reuniões do Colegiado foram realizadas por videoconferência e contaram com a presença das
seguintes assessorias para orientarem os municípios:
Ÿ Gilmara da Silva – assessora do Colegiado de Educação da Federação Catarinense dos

Municípios (FECAM);
Ÿ Dalva Aparecida Moser - Gerente Regional de Educação do Estado de Santa Catarina;
Ÿ Alcinei da Costa Cabral - Supervisor de Gestão Escolar do Estado de Santa Catarina;
Ÿ Osmar Matiola - Assessor de Articulação com os Municípios;
Ÿ Fabia da Silva Palma – Supervisora de Articulação com os Municípios;
Ÿ Gisele Cristine da Silva – diretora executiva da Secretaria Municipal de Educação de Joinville;
Ÿ Plauto Mendes – Assessor da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação UNDIME Novo FUNDEB Educação e Novas Regras;
•
Antônio Edival Pereira – Coordenador da Defesa Civil da Região Norte e Nordeste;
•
Cleci Lorenzon do Conviva – União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação
UNDIME - Ferramentas do Memorial de Gestão do Conviva;
•
Danielly Samara Besen - Analista em Pedagogia da Procuradoria Geral de Justiça de Santa
Catarina (Busca Ativa dos alunos);
•
Ariele Cardoso – assessora de Imprensa da Associação de Municípios da Região Nordeste
de Santa Catarina (Amunesc).

Reunião realizada em 08 de julho
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COLEGIADO DE TURISMO
O Colegiado de Turismo da Amunesc fez discussões diversas no ano de 2020, mas a principal
pauta foi a retomada do setor no período póspandemia. A Associação se uniu à Instância de
Governança Caminho dos integrou os gestores
de turismo para o incentivo à adesão do Selo
Turismo Responsável, do Ministério do Turismo.
A adesão do trade ao Selo foi uma das alternativas para o incentivo à retomada do setor no após
o primeiro pico de Covid-19 registrado na região.

Reunião realizada em 18 de novembro

O Colegiado também realizou reunião abordando o projeto Costa do Encanto, que está atualmente passando por discussões sobre retomada de obras de pavimentação. A Costa do
Encanto, porém, vai além da mobilidade. Há o
interesse dos municípios em retomar o projeto
no que diz respeito ao investimento no turismo,
com valorização das culturas e dos patrimônios
dos municípios, potencializando assim a regionalização dos roteiros.
Reunião realizada em 21 de outubro

Nossa região é paradisíaca e dotada de inúmeras belezas naturais. Temos serra e litoral, conectados
pela preservada mata atlântica. Aqui as possibilidades são muitas: turismo de negócios, ecoturismo,
esportes de aventura, turismo rural, turismo histórico e cultural. Nossos municípios integram o
Caminho dos Príncipes, um dos roteiros mais diversiﬁcados e atraentes de Santa Catarina. O Colegiado
de Turismo da Amunesc objetiva discutir, planejar e construir políticas públicas para o desenvolvimento
sustentável do turismo regional, observando o turismo como fator de progresso econômico com
potencial de geração de emprego e renda para as cidades.
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Auditório
A Amunesc dispõe de um auditório de 164m² com capacidade para 162 pessoas, que pode ser reservado
sem custo pelas prefeituras associadas ou locado pela comunidade em geral. Com os desaﬁos enfrentados no ano de 2020, especialmente em decorrência da pandemia do Novo Coronavírus, a Amunesc
precisou adaptar-se à nova realidade, com a missão de reunir os municípios da região em busca de promover a integração e o desenvolvimento de políticas públicas de prevenção e combate à pandemia, seguiu
desempenhando as assessorias e elaborando projetos para os municípios associados principalmente de
forma virtual, através de videoconferências e atendimentos on-line.
A impossibilidade de realizar grandes eventos que gerassem aglomeração de pessoas foi, assim, uma
oportunidade para a Associação dar início a uma demanda há muito pendente: a reforma de seu auditório,
um espaço frequentemente utilizado pelas prefeituras para a capacitação de servidores municipais e
palco para a realização de importantes eventos e reuniões, incluindo deliberações regionalizadas sobre
orçamento e sobre o desenvolvimento dos nossos municípios, e que há algum tempo encontra-se com
parte de sua estrutura interna comprometida.
Para atender esta necessidade sem grande impacto ﬁnanceiro, buscou-se parcerias com instituições
privadas que pudessem nos auxiliar na realização da reforma do auditório, trazendo à associação um
resultado positivo, tendo em vista que não houve gasto com mão de obra especializada, além de encontrar-se em andamento um projeto para recebimento de doação do mobiliário (poltronas).
Auditório em reformas - Foto: Ariele Cardoso

Auditório após reformas - Foto: Ariele Cardoso
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Financeiro
Na gestão ﬁnanceira, a Amunesc iniciou o ano de 2020 com saldo em caixa de R$ 84.903,51, com uma
provisão de despesa ﬁxas estimada em R$ 1.800.000,00 dentre elas, despesas, administrativas, de
pessoal e assessorias.
Além disso, foram identiﬁcados débitos a serem negociados referente a parcelas atrasadas do INSS
no valor estimado de R$ 140.000,00, bem como de uma dívida ativa de de anos anteriores referente
ao IPTU de aproximadamente R$ 90.000,00.
Ficou acordado na aprovação de contas do exercício 2019 um acréscimo no orçamento para atendimento a TAC do Ministério Público federal referente a acessibilidade do prédio.
PRESTAÇÃO DE CONTAS
RECEITAS

Saldo 2019
Contribuições em atraso (referente 2019)
Contribuições de janeiro a nov/2020
Locação predial
Rendimentos de aplicação ﬁnanceira
Reembolsos e devoluções
TOTAL

R$
84.903,51
R$
168.770,61
R$ 2.290.110,65
R$
46.267,45
R$
449,05
R$
50,18
R$ 2.590.551,45
DESPESAS

Pessoal
Serviços técnicos
Serviços de manutenção e suporte administrativo
Investimentos e aquisições
Total até novembro de 2020

R$ 1.478.189,06
R$
191.653,76
R$
348.926,63
R$
14.494,39
R$ 2.033.263,84

Resultado do período
R$
557.287,61
O detalhamento da prestação de contas, balancetes, editais de convocação e atas de assembleias
com os prefeitos, o estatuto e o regimento interno da associação, bem como os contratos vigentes
podem ser acessados em: www.amunesc.org.br, na seção Associação>Transparência.

CONHEÇA NOSSA EQUIPE TÉCNICA
Sou formada em Processos Gerenciais com Pós Graduação em Marketing, faço a
parte administrativa e ﬁnanceira da associação, sendo responsável pelos pagamentos e recebimentos, conciliação bancária e departamento pessoal, contato direto
com os gabinetes, além do secretariado do executivo e das assembleias. Também
sou responsável pela negociação com fornecedores e dou suporte às áreas técnicas
nos processos referentes às compras.
Suzane Nunes de Castro
Analista administrativo/ﬁnanceiro
na Amunesc há 2 anos
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CONHEÇA OS MUNICÍPIOS ASSOCIADOS

Araquari
População: 38.129
PIB: R$ 3.925.932.000,00
Fundação: 05 de abril de 1876
Comemoração: 05 de abril

Balneário Barra do Sul
População: 10.795
PIB: R$ 188.039.000,00
Fundação: 09 de janeiro de 1992
Comemoração: 09 de janeiro

Campo Alegre
População: 11.978
PIB: R$ 456.416.000,00
Fundação: 17 de outubro de 1896
Comemoração: 18 de março

Garuva
População: 18.145
PIB: R$ 910.387.000,00
Fundação: 20 de dezembro 1963
Comemoração: 20 de dezembro

Itapoá
População: 20.576
PIB: R$ 714.536.000,00
Fundação: 26 de abril de 1989
Comemoração: 26 de abril

Joinville
População: 590.466
PIB: 27.378.205.000,00
Fundação: 15 de março de 1866
Comemoração: 09 de março

Rio Negrinho
População: 42.302
PIB: 1.092.305.000,00
Fundação: 30 de dezembro 1953
Comemoração: 24 de abril

São Bento do Sul
População: 84.507
PIB: R$ 2.992.809.000,00
Fundação: 21 de maio de 1883
Comemoração: 23 de setembro

São Francisco do Sul
População: 52.721
PIB: 3.993.553.000,00
Fundação: 15 de abril 1847
Comemoração: 15 de abril

Fonte: IBGE 2019
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