Estado de Santa Catarina
Associação dos Municípios do Alto Irani - AMAI

RESOLUÇÃO Nº 009/2018
CRIA O PROJETO “CAPACITAÇÃO DO BEM”, DA ASSOCIAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS DO ALTO IRANI (AMAI).

ADILSON BARELLA, Prefeito Municipal de Marema e Presidente da Associação dos
Municípios do Alto Irani (AMAI), no uso de suas atribuições estatutárias, que lhe são
conferidas pelo art. 26, promulga a seguinte Resolução:

CONSIDERANDO as comemorações em face aos 40 anos da AMAI;
CONSIDERANDO a crescente participação de entidades da sociedade civil na
execução de serviços públicos, nas diversas modalidades de parceria previstas na legislação;
CONSIDERANDO a experiência exitosa da AMAI na gestão do conhecimento, a qual
oferece treinamentos gratuitos aos municípios associados;
CONSIDERANDO a deliberação da Assembleia Ordinária de Prefeitos, realizada no
dia 16 de julho de 2018.
RESOLVE:
Art. 1º. Fica criado o Programa “CAPACITAÇÃO DO BEM”.
Art. 2º. O Programa CAPACITAÇÃO DO BEM têm por objetivo manter atualizados os servidores
públicos das prefeituras da AMAI para o bom desempenho das funções e angariar donativos
para serem destinados as entidades sem fins lucrativos voltadas ao atendimento de Assistência
Social e de Amparo a animais da região, por meio de Edital de Credenciamento Público.
Art. 3º - A AMAI ofertará cursos e treinamentos de forma gratuita, podendo os mesmos serem
realizados em sua sede ou em municípios associados e como contrapartida de inscrição coletará
donativos para as entidades previamente cadastradas conforme Edital de Credenciamento.
Art. 4º - Os donativos mencionados no artigo anterior, serão destinados a Entidades sem fins
Lucrativos com atuação na Assistência Social e na Proteção de animais dos 14 (catorze)
municípios que compõem a AMAI.
Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em
contrário.
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