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SECRETARIA EXECUTIVA
Período de 02/01/2018 à 14/12/2018

Colaboradora: Ingrid Aline Piovesan
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A Secretaria Executiva é responsável pela administração da Entidade, bem
como, por prestar assistência à Diretoria Executiva.
É a responsável pela articulação com órgãos e Entes da Federação, visando
defender os pleitos e interesses dos municípios. Também, atua junto a
Federação Catarinense de Municípios (Fecam) e a Confederação Nacional de
Municípios.

Atividades
Gerência Administrativa e Financeira
Gerenciar e Supervisionar o funcionamento da associação;
Promover a arrecadação e movimentar recursos financeiros da associação,
através de transações bancárias, juntamente com a contadora;
Apresentar ao Presidente da AMAI mensalmente, relatório contábil e de
atividades dos setores;
Planejar e coordenar os serviços administrativos, financeiros e patrimoniais
da Associação;
Submeter à Diretoria Executiva da Associação o orçamento anual, o Plano
de Diretrizes e Metas do exercício e o relatório de execução físico financeira do
exercício anterior;
Realizar orçamentos buscando otimizar os recursos da Associação;
Promover o levantamento e o armazenamento da base geral de dados dos
Municípios associados;
Propor a Diretoria Executiva a estrutura organizacional e funcional da
Associação;
Emitir Resoluções para a organização e o funcionamento interno da
Associação;
Planejar e acompanhar as reformas da Entidade juntamente com o
Departamento de Projetos da AMAI.

Gerência de Recursos Humanos
Gerenciar e Supervisionar, através dos Departamentos, o funcionamento, as
atividades de planejamento e assessoramento da Associação;
Determinar a prestação de assistência técnica aos Municípios associados;
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Seleção e recrutamento de técnicos para trabalhar na Entidade;
Gerenciar mensalmente os cartões pontos;
Coordenar as reuniões com os colaboradores da Associação.

Gestão do Conhecimento
Supervisionar o intercâmbio Técnico Administrativo entre os Municípios
associados, com a realização de estudos, cursos e treinamento;
Fomentar Cursos de Pós-Graduação na região da AMAI;
Organizar agenda cursos anual e atender as demandas remanecentes;
Construir ementas dos cursos;
Contratar palestrantes;
Planejar, organizar e executar a realização de conferência, cursos e
seminários, juntamente com a assessoria de imprensa e auxiliar administrativa,
quando solicitados pela FECAM ou determinados pela Assembleia de
Prefeitos.

Planejamento
Coordenar a elaboração de projetos, estudos e proposições da Diretoria
Executiva e da Assembleia Geral, de interesse da microrregião da AMAI;
Auxiliar na coordenação das reuniões dos Colegiados da AMAI;
Coordenar programas especiais de cunho microrregional.

Secretaria Executiva
Construir juntamente com a Diretoria Executiva as pautas das Assembleias;
Encaminhar

a

convocação

da

Assembleia

Geral

Ordinária

ou

Extraordinárias, divulgando as reuniões e deliberações;
Executar as deliberações da Assembleia Geral e as determinações da
Diretoria Executiva;
Emitir comunicados, ofícios, notas e outros serviços inerentes a secretaria
executiva;
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Organizar a agenda do presidente, ou no impedimento ou falta deste, do 1º
Vice-Presidente ou 2º Vice-Presidente, para representar a Associação em
solenidades e eventos;
Acompanhar as reuniões de Assembleia Geral da Associação, realizando a
lavratura das respectivas atas, bem como expondo assuntos de interesse dos
associados;
Prestar atendimento as demandas levantadas pelos servidores municipais,
buscando soluções com agilidade;
Indicar representante junto a Fazenda Estadual, nos trabalhos do movimento
econômico.

Outras atividades
Participação no Colegiado de Secretários Executivos da Federação
Catarinense de Municípios (Fecam);
Supervisão geral dos materiais institucionais e relatório de atividades;
Viajar, quando necessário, para participar de cursos e representar a
Entidade durante os eventos;
Desempenhar as atividades de relações públicas, promovendo o interrelacionamento e o intercâmbio técnico e administrativo com órgãos públicos,
privados e congêneres;
Coordenação dos grupo de whatsapp temáticos com envio de informações
diárias;
Atendimento ao público em geral.
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Viagens Técnicas e participação em Grupos de Trabalho
Executivos debatem eixos de atuação do Sistema FECAM e reforçam
importância do papel das Associações de Municípios

O fortalecimento e o alinhamento da atuação das entidades que
compõem o Sistema FECAM estiveram em pauta no dia 9 de agosto na
reunião do Colegiado de Secretários Executivos das Associações de
Municípios de Santa Catarina. O encontro, na Associação de Municípios do
Nordeste de Santa Catarina – AMUNESC, em Joinville, tem como objetivo o
planejamento das ações até 2020, a organização das parcerias e a prestação
de contas da diretoria da Federação Catarinense de Municípios – FECAM com
as 21 Associações de Municípios.
Na avaliação do presidente do Colegiado, Roberto Kurtz Pereira,
executivo da Associação dos Municípios do Alto Uruguai CAtarinense AMAUC, as discussões no grupo são vitais para manutenção das entidades
municipalistas catarinenses e para construção de soluções conjuntas que
impactem em melhorias no serviço de apoio aos gestores municipais. “Como
colegiado temos uma missão maior, não só de repensar o papel das
Associações, como do próprio sistema FECAM. Os debates que fizemos foram
muito produtivos e muito úteis para alinharmos propostas que beneficiarão não
só as entidades municipalistas, mas principalmente a população. Cada vez
mais é necessário que atuemos de forma conjunta”, enfatiza Kurtz.
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Os novos eixos estratégicos de atuação da FECAM são frutos da
Conversa de Prefeitos realizada no Congresso de Prefeitos, em junho, em
Florianópolis, e aprovados em Assembleia Geral Extraordinária no dia 8 de
agosto. Coube aos executivos avaliar em grupos cada um dos pontos e discutir
quais medidas devem ser adotadas em conjunto para alcance de resultados
que fortaleçam o sistema como um todo e impactem na sociedade em geral.
São eles: Força Político Institucional; Cidades Inteligentes e Gestão Eficiente;
Políticas Públicas; e Desenvolvimento Econômico e Sustentável.
Consciente do desafio de planejar e de agir de forma planejada, o diretor
executivo da FECAM, Rui Braun, avalia o primeiro dia de discussões entre os
executivos como um marco do novo momento do municipalismo catarinense.
“Desde o Congresso de Prefeitos estamos trabalhando no planejamento dos
próximos anos. Os prefeitos catarinenses validaram todo o planejamento em
Assembleia Geral Extraordinária e, a partir desta discussão conjunta com os
executivos, avançamos na fase de conversa com as bases, via Associações de
Municípios, no sentido de organizar e ajustar ações do municipalismo
catarinense para os próximos desafios. Essa função de planejar, compartilhar
esforços, pactuar iniciativas e ações é muito importante para que trabalhemos
conjuntamente e combinados na defesa dos 295 municípios, ressalta”.
Além do planejamento estratégico, outros assuntos também estiveram
em pauta. Entre eles o sistema de gestão de processos e transparência; a
natureza Jurídica das entidades municipalistas; a programação dos eventos
regionais e as ferramentas disponibilizadas aos municípios, como a de gestão
de nota do produtor e os portais de turismo.
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Executivos das associações de municípios se integram ao
planejamento para o futuro do municipalismo
Executivos de todas as regiões do estado estão reunidos nos dias 08 e
09 de outubro, na sede da Federação Catarinense de Municípios – FECAM, em
Florianópolis, para a continuação da elaboração do planejamento estratégico
do Sistema FECAM. O objetivo é o planejamento das ações até 2020 e a
organização de parcerias entre as entidades. A Secretária Executiva da AMAI,
Ingrid Piovesan está participando da reunião.
“Dentro do processo de realinhamento, a FECAM para além de
diagnosticar e definir desafios para os próximos dois anos, organiza essa pauta
de projetos com as Associações de Municípios por meio dos executivos. Ao
final de 2018, o sistema terá um portfólio de projetos pactuado entre as
entidades que integram o Sistema FECAM”, explica o diretor executivo da
Federação, Rui Braun.
O plano está sendo elaborado de forma participativa. Em junho, durante
o Congresso de Prefeitos, os prefeitos e prefeitas realizaram parte do
processo, definindo quatro Eixos de atuação: Fortalecimento Institucional;
Cidades Inteligentes e Gestão Eficiente; Políticas Públicas e Desenvolvimento
Econômico e Sustentabilidade. Dentro destes eixos, os colaboradores da
Federação chegaram a 46 projetos estratégicos a serem desenvolvidos nos
próximos anos. Os executivos das Associações de Municípios também
participam do processo e avaliam o planejamento da FECAM para definir o
planejamento geral do Sistema.
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Coube aos executivos avaliar em grupos cada um dos resultados
esperados pela FECAM e definidos no Planejamento, para então discutir quais
medidas devem ser adotadas em conjunto para alcance de resultados que
fortaleçam o sistema como um todo e impactem na sociedade em geral.
A Gestão Estratégica é constituída pelo mapa estratégico, pelos
objetivos estratégicos, sistema de indicadores de desempenho e de
monitoramento. Os objetivos estratégicos são os resultados que a FECAM se
propõe a obter pensando em um futuro de trabalho em prol dos 295 municípios
catarinenses.
Além do planejamento estratégico, outros assuntos também estiveram
em pauta. Entre eles a formação do colegiado de engenharia e arquitetura,
seminário técnico sobre acessibilidade, REURB, Lar Legal e Municípios
Solares
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Secretaria Executiva coordena encontro sobre turismo regional
No dia 9 de novembro a Secretária Executiva Ingrid Piovesan coordenou
reunião para debater questões do Turismo Regional. A Prefeita de São
Domingos, Eliéze Comachio realizou a abertura do evento, ressaltando a
preocupação da gestão pública e da AMAI em participar de mais esta frente de
trabalho que tem muito potencial para colaborar na economia da região.
Neste primeiro momento, de acordo com Ingrid a intenção é sensibilizar
a região para a importância do planejamento para aproveitamento das
potencialidades turísticas locais. Participaram do encontro Prefeitos e
representantes das prefeituras municipais, associações comerciais e
empresarias, CDLs, empresários da região.

Na oportunidade também foi realizada a apresentação dos portais de
turismo dos municípios que foram desenvolvidos pela FECAM e atualmente
estão sendo alimentados pela AMAI.
Para acessar o portal de turismo do seu município basta digitar:
turismo.NOMEDOMUNICÍPIO.sc.gov.br.

