RELATÓRIO DE
ATIVIDADES 2019

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

RESOLUÇÃO Nº 01/2020

A Presidente da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI), no
uso de suas atribuições estatutárias, que lhe são conferidas pelo art.
26 e, em especial

RESOLVE:

Art. 1°- Apresentar a Assembleia Geral da Associação dos Municípios
do Alto Irani (AMAI), o Relatório de Atividades.

Art. 2° - Por esta Resolução submeto o referido relatório à apreciação
da Assembleia Geral Ordinária da AMAI, para deliberação.

Xanxerê, SC, 13 de janeiro de 2020.

ELIEZE COMACHIO
Presidente AMAI
Prefeita de São Domingos

SUMÁRIO
PALAVRA DA PRESIDENTE........................................................................................ 4
DIRETORIA EXECUTIVA ............................................................................................. 5
CONSELHO POLÍTICO ................................................................................................ 7
CONQUISTAS MUNICIPALISTAS.............................................................................. 25
RESUMO ECONÔMICO DOS SERVIÇOS PRESTADOS .......................................... 27
COLEGIADOS TEMÁTICOS ...................................................................................... 30
EQUIPE TÉCNICA AMAI ........................................................................................... 34
SECRETARIA EXECUTIVA ........................................................................................ 36
ASSESSORIA CONTÁBIL .......................................................................................... 42
ASSESSORIA JURÍDICA ........................................................................................... 44
ASSITÊNCIA ADMINISTRATIVA ................................................................................ 47
ASSESSORIA EM MOVIMENTO ECONÔMICO ........................................................ 49
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO ........................................................................... 55
ENGENHARIA CIVIL, ELÉTRICA ARQUITETURA E URBANISMO ........................... 58
TOPOGRAFIA | AGRIMENSURA ............................................................................... 92
AMAI REGULARIZA ................................................................................................. 106
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ........................................................................... 109
EVENTOS E FORMAÇÃO CONTINUADA ............................................................... 112
EVENTOS DESTAQUES 2019 ................................................................................. 114
DESTAQUES 2019 .................................................................................................. 119
PROJETOS DESENVOLVIDOS DURANTE O ANO DE 2019 .................................. 121
NOVAS CONTRATAÇÕES....................................................................................... 124
INVESTIMENTOS REALIZADOS EM 2019 .............................................................. 124
MATÉRIAS ............................................................................................................... 125
DESTAQUES 2019 ................................................................................................... 125
RESOLUÇÕES ......................................................................................................... 154
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019 ............................................................................. 156

4

PALAVRA DA PRESIDENTE

Aos Colegas Prefeitos, Prefeitas, colaboradores e
aos estimados leitores,

O ano de 2019 foi desafiador, mas além de tudo
gratificante. Ser a primeira mulher a presidir a
Associação em seus 40 anos é algo inestimável e
que me alegra profundamente. Junto a isso,
lembramos que 2019 iniciou com um grande
encontro e homenagem aos fundadores desta
importante Associação, ação que envolveu
colaboradores, autoridades, políticos e familiares
vindos de todo Brasil.
Essa união reflete um dos pontos que a AMAI valoriza, a união regional em prol do bem
comum. Assim que trabalhamos em 2019, focados em atender da melhor maneira
possível os municípios e possibilitar condições para que proporcionassem melhor
qualidade de vida aos moradores.
A inovação também se fez presente em 2019, lançamos projetos em nível estadual,
fomos pioneiros no Brasil na área educacional através da Plataforma AMAI EDUC,
oferecendo o ensino gratuito a distância. Realizamos diversas parcerias para cursos e
movimentamos todo estado de SC. Foram três projetos novos este ano, voltados a
comunidade, municípios e valorização social.
Hoje trabalhamos para mais de 150 mil pessoas. Desta forma, torna-se possível
a realização de ações que impulsionem o desenvolvimento integrado e sustentável
melhorando assim a capacidade administrativa, econômica e social dos municípios.

Eliéze Comachio
Prefeita de São Domingos
Presidente da AMAI
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DIRETORIA EXECUTIVA
PRESIDENTE

Eliéze Comachio

Prefeita de São Domingos

1º VICE-PRESIDENTE

Jurandi Dell Osbel

Prefeito de Entre Rios

2º VICE-PRESIDENTE

Amélio Remor Junior

Prefeito de Ouro Verde

Conselho Fiscal – Titulares

Rafael Calza

Prefeito de Bom Jesus

Gilberto Lazzari

Prefeito de Faxinal dos Guedes

Volmir Felipe

Prefeito de Vargeão

Conselho Fiscal – Suplentes

Adilson Barella

Prefeito de Marema

Leomar Listoni

Prefeito de Passos Maia

Lírio Dagort

Prefeito de Xaxim
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ASSEMBLEIA GERAL

Wilamir Cavassini

Prefeito de Abelardo Luz

Rafael Calza

Prefeito de Bom Jesus

Jurandi Dell Osbel

Clori Peroza

Prefeito de Entre Rios
Prefeito de Faxinal dos
Guedes
Prefeita de Ipuaçu

Noeli José Dal Magro

Prefeito de Lajeado Grande

Adilson Barella

Prefeito de Marema

Amélio Remor Junior

Prefeito de Ouro Verde

Leomar Listoni

Prefeito de Passos Maia

Alceu Alberto Wrubel

Prefeito de Ponte Serrada

Eliéze Comachio

Prefeita de São Domingos

Volmir Felipe

Prefeito de Vargeão

Avelino Menegolla

Prefeito de Xanxerê

Lírio Dagort

Prefeito de Xaxim

Gilberto Lazzari
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CONSELHO POLÍTICO

8
Assembleia Geral Ordinária
Data: 13.03.2019
Horário: 17h
Local: Sala de reuniões da AMAI

Ordem do dia:
Relato das audiências e tratativas da Presidência no primeiro mês de mandato;
Apresentação da Resolução Nº 01/2019, Parecer do Conselho Fiscal referente
a prestação de contas de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019;
Avaliação e apresentação da Prestação de Contas da Cerimônia de 40 anos da
AMAI
Exposição de solução para descarte de resíduos e equipamentos elétricos e
eletrônicos - Case recicla Xaxim. Indicação do Prefeito Xaxim.
Coleta e análise de água em sistemas de abastecimento de água isolados e
coletivos do interior, os quais não são atendidos pela rede e não são contempladas,
via de regra, pelos serviços prestados pelas operadoras ou pela municipalidade.
Indicação da Prefeita de Ipuaçu.
Manutenção das Gerências Regionais de Saúde e Educação, ameaçadas de
extinção pelo Governo de estado de Santa Catarina;
Transporte escolar. Indicação do Prefeito de Passos Maia;

Temas da educação e saúde foram o centro de discussões na assembleia da
AMAI

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI)
realizou nesta quarta-feira (13) a primeira
Assembleia de Prefeitos de 2019, sob a
coordenação da Presidente Eliéze Comachio. A
pauta contemplou assuntos técnicos e políticos
indicados pelas Prefeitas e Prefeitos.
A Presidente relatou as atividades desenvolvidas
no primeiro mês de atuação da Diretoria que
contemplaram diversas audiências: Ministério do Turismo, Secretaria de Estado da
Saúde e Infraestrutura, e com os Deputados Federal, Pedro Uczai e Estadual, Neodi
Saretta. Ela também anunciou que na próxima terça-feira (19) foi conquistada uma
audiência com o Governador Carlos Moisés da Silva, onde serão encaminhados
diversos pleitos da região.
Já a Secretária Exercutiva, Ingrid Piovesan e a Assessora Contábil da AMAI, Andreza
Gallas apresentaram a Assembleia as prestações de contas referentes ao exercício
2018 e da cerimônia de 40 anos da Associação.
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A reunião teve ainda a presença do Diretor Geral da Agência Reguladora Intermunicipal
de Saneamento, Adir Faccio e do biólogo José Mora que apresentaram alternativas de
como pode ser executada a coleta análise de água em sistemas de abastecimento de
água isolados e coletivos do interior.
A Assembleia deliberou que nas tratativas referentes a possibilidade de extinção das
Gerências Regionais de Saúde e Educação, a Associação mantenha a postura em
defesa pela permanência das mesmas, em virtude dos relevantes serviços que são
prestados.
Por indicação do Prefeito de Passos Maia, Leomar Roberto Listoni abordou-se o
transporte escolar, onde ele pontuou a importância da articulação para rever os valores
do transporte escolar para o ano que vem antes da assinatura dos convênios. De 2018
para 2019 houve um acréscimo de R$ 8 milhões no convênio com os municípios, porém
o montante não cobre o déficit já existente de outros períodos.
A próxima Assembleia da AMAI, será realizada no dia 4 de abril, em Abelardo Luz,
durante a Exposoja.

Assembleia Geral Ordinária
Data: 04.04.2019
Horário: 17h
Local: ExpoSoja 2019 - Parque de Exposições Manoel Lustosa Martins, situado a
Rua: Agripino Vargas, s/n. Saída para a Linha Araçá. Abelardo Luz/SC.

Ordem do Dia:
Relato das audiências e tratativas da Presidência no mês de março;
Repasse de informações acerca da criação do Consórcio Intermunicipal de
Municípios da AMAI (CIM- AMAI);
Espaço concedido ao ConturOeste;
Responsabilidades da Municipalização do Trânsito;
Palavra livre para apresentação de Pleitos regionais.
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Turismo, consórcios e municipalização do trânsito são debatidos na assembleia
de prefeitos

Prefeitos da Associação dos Municípios do
Alto Irani (AMAI) se reuniram na tarde de
quinta-feira (04), durante a Exposoja 2019
em Abelardo Luz para Assembleia.
Conduzida
pela
presidente
Eliéze
Comachio, foram revisados os pleitos de
março em audiências com Governador do Estado e deputados.
O assessor jurídico da AMAI, Adriano Conti repassou informações sobre a criação do
Consórcio Intermunicipal de Municípios, assunto que deve ser aprofundado em reunião
específica ainda este mês.
Sobre a inserção no Mapa do Turismo Brasileiro e regionalização o vice-prefeito de São
Lourenço do Oeste e vice-presidente do Conturoeste, Daniel Hippler, explicou e
incentivou os prefeitos a descobrirem suas aptidões turísticas para elaborar seus planos
de turismo, possibilitando a inscrição no Mapa. O Conturoeste é composto por 35
municípios que pertencem a Instância de Governança Regional Grande Oeste (IGR
Grande Oeste), 18 estão no Mapa.
A municipalização do trânsito e obrigações municipais foram apresentadas pela
coordenadora do DEMUT, Clarice Serena. Durante assembleia ficou deliberado a
capacitação a um servidor de cada município para atuar na infraestrutura de trânsito. O
curso será ministrado pela Clarice, nas dependências da AMAI. Ainda em relação ao
trânsito foi debatido também a responsabilidade quanto a fiscalização. Atualmente
existe um convênio entre os entes e o Estado faz este serviço, porém existe a tendência
que não se renove mais o convênio e os municípios terão que assumir a
responsabilidade, quanto à questão os municípios ficaram de avaliar e aprofundar o
assunto.
Para finalizar a Assembleia o coordenador Regional da Defesa Civil, Luciano Peri
apresentou novidades na construção de pontes de aço, o projeto Defesa Civil na Escola
e ressaltou a importância dos Planos de Contingência Municipais.
O prefeito de Abelardo Luz, Wilamir Cavassini, se manifestou ao final da Assembleia,
entregando um cheque no valor de R$2.500,00 de sua própria renda, para sanar
pendência referente ao débito junto a AMAI em relação a compra do Veículo da
Associação, Renault Duster no ano de 2018. Na época o projeto foi encaminhado a
Câmara de Vereadores de Abelardo Luz, porém por duas vezes foi rejeitado, o que
impediu o pagamento do valor pela prefeitura a AMAI.
Para aprofundar e conhecer mais sobre os consórcios, ficou marcada uma visita a
Pinhalzinho dia 18 de abril onde os prefeitos visitarão o Consórcio Intermunicipal de
Desenvolvimento da Infraestrutura Rodoviária (CIDIR) e a Usina de Asfalto. A
assembleia foi acompanhada pelo deputado estadual Mauro de Nadal e deputado
federal Celso Maldaner.
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Assembleia Geral Ordinária
Data: 06.05.2019
Horário: 14h
Local: Auditório da AMAI – Rua Floriano Peixoto, nº 100. Centro. Xanxerê/SC.

Ordem do dia:
Apresentação da experiência dos consórcios da AMAUC;
Deliberação acerca do Protocolo de Intenções do Consórcio Intermunicipal de
Municípios da AMAI (CIM-AMAI).

Consórcio CIM-AMAI é criado em assembleia de prefeitos

Prefeitos da região se reuniram na
tarde desta segunda-feira (6), para
assembleia ordinária. A presidente da
Associação dos Municípios do Alto Irani
(AMAI) e prefeita de São Domingos,
Eliéze Comachio, abriu a reunião
apresentando a pauta do dia, focada na
criação do Consórcio Intermunicipal
Multifinalitário da Região do Alto Irani,
CIM-AMAI.
Os consórcios já somam 34 em todo estado de Santa Catarina, são de modalidade
jurídica, e formados para estabelecer relações de cooperação federativa para realização
de objetivos de interesse comum.
A secretária executiva da AMAI, Ingrid Piovesan explica que o consórcio vem em
conjunto com a Associação e através dele é possível a captação de recursos para
investimento nos municípios.
“Será criado uma nova personalidade jurídica para estabelecer relações de
colaboração, o CIM-AMAI, que funcionará em paralelo à Associação, assim como em
outras cidades do estado. Estamos nos adequando às mudanças de governo e seguindo
a evolução de mercado. Como é do modelo multifinalitário, poderão ser englobados
ações em diversas áreas, desde infraestrutura, educação, agricultura, tudo conforme as
demandas dos municípios e programas cadastrados”, explica Ingrid.
A modalidade é defendida pelo governo do Estado que em vários momentos sinalizou
que para captação de recursos junto ao governo, será priorizado a liberação aos
consorciados.
Visando aproximar a modalidade aos prefeitos da região do Alto Irani, o secretário
executivo da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense (AMAUC),
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Roberto Kurtz Pereira, compartilhou a experiência da Associação sobre o assunto, visto
que trabalham há quase 20 anos com consórcios.
Segundo Roberto, o consórcio é um avanço não só para a associação, mas para toda
região, que é beneficiada com economia de recursos e praticidade de serviços.
“Estamos trabalhando com a modalidade de consórcios desde 2001 e viemos
testemunhar o quanto é importante os municípios se unirem em um consórcio, pois a
Associação é uma entidade privada então, tem limitações. Para captar recursos é
necessário um consórcio. O modelo que a AMAI está adotando enquadra perfeitamente
na lei de consórcios públicos. Pode apostar que será um grande ganho, não só da
Associação, mas para toda região”, comenta Roberto.
Na Assembleia foi dado o primeiro passo para criação do Consórcio, com a
apresentação e aprovação do Protocolo de Intenções, que contém todas as diretrizes e
documentos iniciais do consórcio. O documento e passo a passo para criação do
consórcio assim como as vantagens da modalidade foram apresentadas pelo assessor
jurídico da AMAI, Adriano Conti.
Entre as vantagens, destacam-se a possibilidade de licitar serviços e obras públicas
visando a implementação de políticas de interesse comum dos entes consorciados,
dispor de maiores valores nos limites de licitação, firmar convênios, contratos e acordos,
receber auxílio, contribuição ou subvenção, ter maior flexibilidade no poder de compra,
na remuneração de pessoal e de pagamento de incentivos.
A sequência do processo engloba a edição do projeto de lei para envio às Câmaras de
Vereadores dos municípios, onde passam por votação.
Eliéze comenta que o consórcio é sim, algo novo, mas importante para avanço da
região, além de atender aos moldes de trabalho do governo atual.
“Apresentamos aos prefeitos o protocolo de Intenções para criação do Consorcio CIMAMAI. Consórcio no modelo multifinalitário, que vem para melhorar nosso crescimento
enquanto região e possibilidade de criação de novos serviços para atender a demanda
dos municípios. Entre as opções está a área de infraestrutura, em que se encaixa no
futuro a possibilidade de implantação da Usina de Asfalto, que atenderá aos municípios
com custo muito mais baixo para trabalhos de pavimentação asfáltica”, finaliza Eliéze.
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Assembleia Geral Ordinária
Data: 06.06.2019
Horário: 14h
Local: Auditório da AMAI – Rua Floriano Peixoto, nº 100. Centro. Xanxerê/SC.

Ordem do dia:
Apresentação do Termo de Convênio do “Projeto Recuperar”, que visa à
transferência de recursos financeiros para a recuperação e manutenção das rodovias
estaduais de Santa Catarina previstas no Plano Rodoviário Estadual;
Implantação da Carta de Serviços e da Ouvidoria nos municípios;
Alinhamento do Plano Municipal da Educação ao orçamento municipal;
Construção Curricular para Educação Infantil;
Avaliação do interesse de firmar convênio intermunicipal com municípios da
região para o exercício do licenciamento ambiental.
Assuntos relacionados a Egem;
Núcleo de Convênios.

Assembleia de prefeitos na amai discute infraestrutura, carta de serviços,
educação e consócios

Prefeitos da região se reuniram na
tarde de hoje (06) na sede da
Associação para Assembleia. Entre os
assuntos
discutidos,
estão
infraestrutura com apresentação do
Projeto Recuperar do Governo do
Estado que visa a manutenção das
rodovias. Carta de Serviços, obrigatório
em todos os municípios a partir de 17
de junho deste ano. Plano Municipal de Educação e construção do Currículo para
Educação Infantil.
O diretor do Consórcio Intermunicipal Catarinense (CIMCATARINA), Elói Ronau
explicou aos prefeitos o funcionamento do Projeto Recuperar e aplicação pelo
Consórcio. O projeto do Estado consiste na recuperação rotineira das rodovias
estaduais, sejam pavimentadas ou não, que estejam cadastradas no Plano Rodoviário
Estadual (aprovado no decreto nº759/2011).
A previsão de repasse é de R$ 70 milhões destinados a melhorias com drenagem,
terraplanagem, pavimentação, recuperação, reconformação de pista não pavimentadas,
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conservação rodoviária, limpeza de plataforma, sinalização vertical e horizontal e obras
complementares. Serão investidos R$430 milhões em quatro anos, sendo R$10 milhões
por mês continuados até final do governo em 2022. O orçamento será gerido pelos
Consórcios.
O valor repassado a cada Consórcio será conforme quilometragem de rodovias
estaduais. Em levantamento prévio, realizado pela equipe de engenharia e topografia
da associação, a região da AMAI, tem aproximadamente 385 km em extensão de
rodovias estaduais. Destas, 210 km não pavimentadas e 175 km pavimentadas.
Elói explica que a Casa Civil está trabalhando para atualização do Mapa em relação as
rodovias e estudo sobre o incremento de trechos ainda não contemplados no decreto
de 2011.
Segundo assunto da tarde foi em relação a Carta de Serviços Online e Ouvidoria, que
deve ser disponibilizado nos portais municipais para acesso da população. Sobre a
ouvidoria, a AMAI, através da colaboradora Fernanda Bertotto, sugeriu aos municípios
a utilização do sistema e-Ouv disponibilizado gratuitamente por meio de termo de
adesão da Controladoria-Geral da União (CGU), a elaboração de um formulário padrão
para registros da ouvidoria e propôs um treinamento por meio da Associação para
capacitar os ouvidores.
Outro serviço que deve ser implantado e já está visível nos portais desenvolvidos pela
FECAM, é a Carta de Serviços, espaço e que serão cadastrados os serviços ofertados
pelo município. Para esclarecer dúvidas e auxiliar os servidores municipais que farão o
registro de informações, a AMAI desenvolverá na próxima semana uma reunião
esclarecedora.
Ao final da assembleia, representando o colegiado de educação, a presidente Cleusa
Brusamarello e secretária Salete Brizola apresentaram sobre o Plano Municipal da
Educação e Construção Curricular para Educação Infantil.
Os Planos Municipais de Educação foram criados e aprovados no ano de 2015 e tem a
finalidade de direcionar esforços e investimentos para a melhoria da qualidade
da educação no país. Os gestores municipais estão empenhados na execução dos
planos e cumprimento das metas.
Um assunto levantado para análise é sobre o interesse em firmar convênio
intermunicipal para a formação e compartilhamento de um corpo técnico para o exercício
de licenciamento ambiental nos municípios. A pedido dos prefeitos, a secretária
executiva Ingrid Piovesan, fará um estudo de viabilidade e aprofundamento técnico para
apresentação.
Foi aberta ainda a palavra aos prefeitos para deliberações finais. Prefeito de Marema,
Adilson Barella aproveitou o espaço para convidar para as festividades de
comemoração aos 31 anos de Marema que ocorrem neste final de semana.
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Assembleia Geral Ordinária
Data:17.07.2019
Horário: 14h
Local: Auditório da AMAI – Rua Floriano Peixoto, nº 100. Centro. Xanxerê/SC.

Ordem do dia:
Espaço cedido ao Cis-Amosc;
Informações sobre aporte de recursos do Banco Mundial para projetos de
resiliência nos munícios;
Deliberação do Projeto AMAI Regulariza;
Deliberação do requerimento elaborado pela Apadavix para instalação de
Central de Interpretação de Libras na sede da AMAI;
Deliberação sobre o Núcleo de Convênios;
Reforma Tributária e o impacto nas receitas municipais.

Projeto AMAI Regulariza é lançado durante assembleia de prefeitos

Na tarde de quarta-feira (17), prefeitos
da região se reuniram no auditório da
AMAI para a 5ª Reunião Ordinária de
Prefeitos. Entre os assuntos debatidos
estão o lançamento do projeto Amai
Regulariza.
Desenvolvido
pela
equipe
da
Associação, o projeto visa, dar suporte
técnico aos 14 municípios pertencentes a AMAI, dando condições de serem tomadas
medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de
assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito
social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana
e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o projeto foi apresentado pelo
Coordenador de Topografia, Alcenir Rama.
O Coordenador da defesa Civil Estadual, Luciano Peri, abortou com os prefeitos a
possibilidade de aporte de recursos do Banco Mundial para projetos de resiliência nos
munícios. Para apresentar as alterações e implicações da reforma Tributária, Leocir
Gandolfi, responsável pelo controle interno dos municípios, a contadora Andreza Gallas,
e o advogado Adriano Conti, trouxeram dados e números municipais, bem como a
descriminação da reforma para conhecimento dos prefeitos.
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Foi aberto espaço ainda para a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos
e Visuais de Xanxerê (APADAVIX) que foi recebida na Associação para apresentação
de projeto da entidade que prevê uma Central de Interpretação de Libras para
atendimento regional.
Ao final, Prefeitos de Entre Rios e Bom Jesus convidaram os presentes para as
festividades em comemoração aos 24 anos de emancipação. Comemorando 61 anos,
também este mês, os prefeitos de Abelardo Luz, Ponte Serrada e Faxinal dos Guedes,
estenderam o convite para as comemorações municipais.

Assembleia Geral Ordinária
Data:28.08.2019
Horário: 14h
Local: Auditório da AMAI – Rua Floriano Peixoto, nº 100. Centro. Xanxerê/SC.

Ordem do Dia:
Participação da Associação no Congresso de Prefeitos;
Definição de critérios do Projeto AMAI Regulariza;
Núcleo de Convênios;
Termo de cooperação com a Fecam para uso do AMAI Educ;
Entrega dos Planos de Cultura dos Municípios da AMAI;
Informações sobre a entrega dos Portais de Turismo.
Participação da AMAI no Projeto Teia (Tecnologia Empreendedorismo e
Inovação pela ACIX);
Deliberação do Projeto “Vire a página”.
Principais demandas que estão chegando aos Municípios em função da
implantação do Meu INSS;
Plano de Mobilidade Urbana.
Informações sobre o andamento do Projeto Recuperar;
Aumento de alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) e corte de incentivos fiscais realizado pelo governo do Estado;
Espaço cedido ao Cis-Amosc.
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AMAI realiza assembleia de prefeitos com participação do Deputado Fabiano Da
Luz

Nesta quinta-feira (24) a Associação
dos municípios do Alto Irani (AMAI)
realiza a Assembleia de Prefeitos para
discutir as demandas da associação e
dos prefeitos da região. Nesta reunião
participa o Deputado Estadual Fabiano
da Luz, que apresentará aos prefeitos o Projeto de Lei PL 82.8/2019 de sua autoria que
altera a Lei 17378 de 20/12/2017. A proposta prevê que 30% do valor arrecadado com
IPVA seja destinado à manutenção das rodovias estaduais, hoje o percentual é de 10%.
Segundo a Lei Orçamentária Anual (LOA/2019), está prevista a arrecadação de R$
924.903.000,00 milhões de reais com IPVA.
Se aprovado, os recursos destinados para a manutenção dos cerca de 5 mil quilômetros
de estradas estaduais passariam de R$ 90 milhões para R$ 270 milhões. Desta
arrecadação metade vai para os municípios e metade fica com o Estado de Santa
Catarina, desta metade que fica com o Estado de SC, pela legislação, hoje apenas 10%
é destinada a conservação da malha viária.
Deputado comenta que o projeto criado, visa ampliar o valor que o governo estadual
precisa investir nas rodovias, para que o Oeste também receba estes recursos.
“As rodovias do Oeste são as piores comparadas as demais regiões e se não buscarmos
um caminho para priorizar, fazer com que o Estado nos olhe de maneira diferente,
ficaremos para trás de novo”, comenta
Na região da AMAI são 228 km de estradas estaduais e apenas uma federal que corta
os municípios, a Br-282, por isso a importância de defender os recursos para
manutenção da malha viária.
“Hoje o governo tá disponibilizando R$ 10 milhões por mês, que hoje ficam só no litoral,
não vem nada para o Oeste. Então, ou aumentamos o percentual do que o governo tem
que investir nas rodovias para o dinheiro chegar até aqui ou vamos só assistir o litoral
melhorando as rodovias e nós aqui sofrendo, ainda mais pensando em toda produção
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que temos aqui e que precisa de escoamento, pois não temos hidrovias, nem ferrovias,
dependemos 100% das rodovias”, explica.
Fabiano comenta que como nasceu e cresceu na região Oeste, conhece as dificuldades
da região e entende as demandas dos prefeitos, por isso sempre defende nos projetos
na Assembleia Legislativa o Oeste do Estado.
“Conheço bem a região por viver a mais de 40 anos, então conheço as dificuldade e
realidade vividas pelos prefeitos e tenho a clareza de estar na Assembleia Legislativa
para representar nossa região. O fato de vir aqui hoje na AMAI, além de explicar o que
está acontecendo na Assembleia em relação aos projetos, é ouvir dos prefeitos o que
temos que priorizar nos debates”.
Na ocasião também foi entregue ao deputado dois ofícios, um relativo ao Estatuto dos
Refugiados que estabelece proteção as pessoas que sofrem perseguição em seu país
de origem por motivo de raça, religião, opinião política, nacionalidade ou grupo social e
o segundo sobre as estradas vicinais não asfaltadas e que tem sido um grande desafio
para as administrações públicas municipais, tornando-se intrafegáveis em algumas
épocas do ano e consumindo grande parte do orçamento público.

Assembleia Geral Ordinária
Data:21.11.2019
Horário: 16h
Local: Auditório da AMAI – Rua Floriano Peixoto, nº 100. Centro. Xanxerê/SC.

Ordem do dia:
Espaço cedido ao Cim-Catarina para tratar do Convênio referente ao Projeto
Recuperar;
Condutas vedadas em ano eleitoral;
Impactos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) nas receitas municipais,
tendo em vista a proximidade da data de fim de sua vigência;

Prefeitos se reúnem em assembleia na AMAI
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A AMAI realizou na última quinta-feira (21) na sede
da Associação, a assembleia de prefeitos.
Durante a reunião o Diretor do Cim-Catarina, Elói
Ronau destacou aos prefeitos alguns pontos sobre
o Projeto Recuperar, lançado pelo Governo
estadual para manutenção da malha viária estadual.
O Advogado e Consultor Tributário, Adriano Santos também participou da reunião para
apresentar um geral sobre as Condutas vedadas em Ano eleitoral, o momento também
foi aproveitado para esclarecer dúvidas dos prefeitos.
O assunto é tema do novo curso da Plataforma EaD da AMAI, que estará disponível dia
10 de dezembro. O curso é gratuito e as inscrições já estão abertas pelo
site: https://ead.amaisc.org.br/
A necessidade de expansão da rede de atendimento ao consumidor, foi outro tema
abordado durante assembleia. Apresentado pelo coordenador Executivo do Procon de
Xanxerê, Winicius Pertile, a proposta de dá devido ao grande número de pessoas
desassistidas na região.
Atualmente apenas três municípios da região possuem Procon: Abelardo Luz, Xanxerê
e Xaxim, destacando que quase 40% da população da região está desassistida de
atendimento. O coordenador do Procon de Xanxerê ressaltou o benefício e impacto
social, bem como o amparo ao consumidor que necessita de atendimento e/ou
orientação acerca de seus direitos.
Pertile apresentou ainda números do Procon de Xanxerê, que no ano de 2018 realizou
2.907 atendimentos, com índice de resolutividade das demandas de 97%.

Prefeitos da AMAI prestigiam posse na ALESC
publicado em 05/02/2019
Prefeitos da região da AMAI
prestigiaram
a
solenidade
que
empossou os 40 deputados eleitos
para o mandato 2019-2023 na
Assembleia Legislativa de Santa
Catarina (Alesc) na última sexta-feira,
1º de fevereiro.
O Prefeito de Entre Rios e 2º Vicepresidente da AMAI, Jurandi Dell Osbel
representou a Diretoria Executiva da
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Associação no ato e comentou a importância da aproximação com a nova legislatura
para a defesa dos pleitos da região.
Após a leitura do termo de compromisso para a execução do mandato, um a um, os 40
deputados e deputadas eleitos nas eleições de outubro de 2018 foram chamados para
prestarem juramento. Entre o grupo, 18 são estreantes no Legislativo estadual, sendo
que três já ocuparam posição de suplentes no exercício do mandato.
Por unanimidade, o deputado Julio Garcia (PSD) foi eleito presidente da Alesc para o
biênio 2019-2021. Esta será a terceira vez que ele comandará o Parlamento estadual.
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AMAI representada na assembleia da FECAM
publicado em 14/03/2019
O Prefeito de Xaxim, Lírio Dagort
participou nesta quinta-feira (14) da
Assembleia
da
Fecam,
em
Florianópolis, representando a região
da AMAI. Dagort também integra o
Conselho Fiscal Titular da Federação.
Na reunião a Fecam apresentou a
programação da agenda institucional
para o ano com destaque neste momento para a Marcha dos Prefeitos a Brasília que
acontece no mês de abril. Também foram deliberadas as datas das reuniões do
Conselho Deliberativo e Assembleias, e debatidas as pautas de trabalho para 2019.
“Será um ano de muito lutas para a Fecam e as Associações, temos inúmero pleitos
para serem defendidos tanto no governo federal quanto estadual, sabemos das
dificuldades econômicas, mas a nossa população não pode ficar esperando, precisamos
dar prioridade na saúde, educação e infraestrutura”, salientou Dagort.

Vice-presidente da AMAI representa região em debates importantes
publicado em 04/04/2019

Reunião com o governador do estado
discutiu infraestrutura e unificação dos
mandatos eleitorais
O vice-presidente da Associação dos
Municípios do Alto Irani (AMAI) e
prefeito de Ouro Verde, Amélio Remor
Junior e a secretária executiva da
Associação, Ingrid Piovan participaram
durante o dia de hoje (4) em
Florianópolis de reunião com o
Governador do Estado Carlos Moisés.
O encontro reuniu as 21 associações do Estado e abordou assuntos como a unificação
dos mandatos eleitorais e infraestrutura das rodovias estaduais.
A proposta de unificação é do deputado Peninha e pretende excluir as eleições a cada
dois anos. Segundo levantamento feito pelo Senado Federal, a campanha de 2018
custou aos cofres públicos aproximadamente R$890 milhões e segundo o deputado,
durante período eleitoral as obras param, projetos ficam congelados, além de tornar o
processo em apenas uma vez, mais barato aos cofres públicos.
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Foi apresentada também aos prefeitos as regras e prazos para solicitação de recursos
via Badesc em que os municípios tem até o final do mês para solicitar.
O debate principal e que mobilizou todo estado está em torno da infraestrutura das
rodovias estaduais, sejam pavimentadas ou não. Todos os prefeitos apresentaram suas
realidades e situações nos municípios.
A região AMAI possui extensão territorial de mais de 2.300km, grande parte de estradas
vicinais não asfaltadas, o que gera grande demanda de manutenção de maquinário.
Diante disso, o pedido foi de que o Governo do Estado, por meio de convênio mensal
custeie a manutenção das máquinas municipais.
Segundo o governador, o Estado pretende descentralizar ao máximo os serviços para
dar agilidade e economicidade aos cofres públicos, para isso prevalecerá o modelo de
consórcios, em que são delegadas competências as associações que executarão os
serviços mediante ressarcimento.
Segundo a secretária executiva da AMAI, o assunto será debatido com os prefeitos na
próxima assembleia. Na reunião também já ficou definida a data para a próxima reunião
com o governador, dia 09 de maio.
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Prefeitos da AMAI participam de Congresso em Florianópolis
publicado em 24/09/2019

Prefeitos
participam
hoje
em
Florianópolis
do
Congresso
de
Prefeitos, o evento segue até dia 26 de
setembro e é considerado um dos
maiores na área municipalistas do
Brasil
Um
dos maiores eventos do
municipalismo
brasileiro,
o
17ª
Congresso de Prefeitos iniciou nesta
manhã (24) na Arena Petry em
Florianópolis reunindo mais de 2.000 participantes, entre prefeitos, vices, secretários,
servidores e autoridades políticas de todo Brasil.
A região AMAI está presente, com mais de 30 representantes, entre eles, 12 prefeitos e
dois vices-prefeitos.
Durante a manhã, prefeitos participaram da Assembleia da Fecam, que deu abertura do
evento na Plenária Principal. No período da tarde, a AMAI tem participação no painel
sobre municipalização do trânsito como alternativa de incremento de receitas
municipalistas, o assunto será apresentado pela presidente do COMITRA, Clarice
Beatriz Serena.
No momento também será lançado o primeiro curso EAD da AMAI em nível estadual,
desenvolvido em parceria com a Federação Catarinense de Municípios (FECAM),
Escola de Gestão Pública Municipal (EGEM) e Conselho de Órgãos Municipais de
Trânsito (COMITRA).

TRANSPORTE ALTERNATIVO
A AMAI organizou um ônibus para participação no Congresso, reunindo prefeitos, vices,
servidores e colaboradores da Associação. O intuito do transporte alternativo, além da
economia com passagens individuais é resultar o compromisso e cuidado com o meio
ambiente e segurança, evitando mais poluição com gases, maior número de carros nas
rodovias, possibilitando mais segurança nas vias.
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Secretária executiva da AMAI participa de assembleia da FECAM
publicado em 25/11/2019

A
Federação
Catarinense
de
Municípios (FECAM) realiza nesta
segunda-feira a Assembleia Geral
Ordinária da entidade. A secretária
executiva da AMAI, Ingrid Piovesan
participa do evento que tem entre as
pautas, a definição do calendário
eleitoral da FECAM, avaliação das
lutas e pautas federativas, definição de
ações do próximo trimestre, avaliação
do Congresso de Prefeitos e
apresentação de contas da entidade.
Segundo o presidente da FECAM, Joares Ponticelli, a reunião é muito importante pois
discutirá ações realizadas durante o ano e as perspectivas para 2020.
"Temos como desafio avaliar o período, definir ações do próximo trimestre, garantir
transparência no processo eleitoral interno, pensar desafios quanto ao nosso programa
de formação e de modo especial, vamos apresentar ao Sistema FECAM o Projeto de
Integridade Eleitoral nos Municípios Catarinenses e o Plano de Apoio ao processo de
encerramento de mandatos de 2020. Estamos determinados a garantir pleno
acompanhamento e apoio aos prefeitos neste último ano do atual mandato", destacou.
Ainda na segunda-feira foi realizada também reunião da Escola de Gestão Pública
Municipal (EGEM).
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CONQUISTAS MUNICIPALISTAS

26
PLEITOS CONQUISTADOS PELA ARTICULAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO

A AMAI trabalha visando o atendimento dos pelitos municipalistas, para que por meio
de ações políticas, sejam melhoradas as áreas de saúde, educação, economia,
assistência social, cultura, esporte, enfim, ações que possibilite aos administradores
proporcionarem melhores condições de vida aos munícipes. Para isso, São
encaminhadas ofícios, organizadas reuniões, assembleias com deputados, governador
e autoridades que possam atender as demandas. Neste ano de 2019, forma
encaminhadas 36 ofícios de pleitos para a região.
Entre os destaques, podemos citar:
- A permanência da Gerência de Saúde em Xanxerê. Pauta debatida e defendida pela
Associação e que se tornou efetiva.
- A permanência da estrutura de atendimento na Coordenadoria Regional de Defesa
Civil de Xanxerê (Coredec Xanxerê), visto o trabalho valoroso desenvolvido na região.
- Pleito em defesa da Aprovação da Normativa autorizando a exportação do produto
farinha de carne para viabilizar o trabalho referente a coleta de carcaças de animais,
realizada pela empresa Cebrasa através do projeto Recolhe.
- Parceria realizada com a FECAM para realização de cursos via plataforma EAD da
AMAI, possibilitando aos servidores dos 14 municípios o aperfeiçoamento de forma
gratuita e sem custos de deslocamento.
- Pleito sobre a LEI Nº 13.431, DE 4 DE ABRIL DE 2017, também conhecida como Lei
da Escuta Especializada. O COAS/AMAI tem em andamento um grupo de trabalho para
estudo e criação de protocolos para cumprimento desta lei que estabelece o regramento
para escuta de crianças e adolescentes vítimas de violência.
- Em 2019 através de pleito foi deliberado em Assembleia de Prefeitos a criação do
Consorcio Intermunicipal CIM-AMAI, que tem por objetivo a realização de serviços de
interesses comuns, em especial, os que não são prestados na região. Ainda, ser um
grande instrumento para o desenvolvimento regional e neste sentido uma ferramenta
para captação de recursos.
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RESUMO ECONÔMICO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS
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MUNICÍPIO
Abelardo Luz
Bom Jesus
Entre Rios
Faxinal dos Guedes
Ipuaçu
Lajeado Grande
Marema
Ouro Verde
Passos Maia
Ponte Serrada
São Domingos
Vargeão
Xanxerê
Xaxim

VALORES DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR SETOR
Topografia
R$ 19.000,00
R$ 44.000,00
R$ 24.500,00
R$ 3.000,00
R$ 40.500,00
R$ 32.500,00
R$ 39.000,00
R$ 22.500,00
R$ 15.500,00
R$ 49.500,00
R$ 38.500,00
R$ 53.000,00
R$ 42.000,00

Engenharia
Portais Turismo
R$ 243.276,00
R$ 8.800,00
R$ 76.724,00
R$ 8.800,00
R$ 11.852,00
R$ 8.800,00
R$ 2.500,00
R$ 8.800,00
R$ 85.516,00
R$ 8.800,00
R$ 65.648,00
R$ 8.800,00
R$ 56.800,00
R$ 8.800,00
R$ 44.200,00
R$ 8.800,00
R$ 38.020,00
R$ 8.800,00
R$ 73.300,00
R$ 8.800,00
R$ 70.824,00
R$ 8.800,00
R$ 66.900,00
R$ 8.800,00
R$ 81.680,00
R$ 8.800,00

TI
R$ 16.400,00
R$ 16.400,00
R$ 16.400,00
R$ 16.400,00
R$ 16.400,00
R$ 16.400,00
R$ 16.400,00
R$ 16.400,00
R$ 16.400,00
R$ 16.400,00
R$ 16.400,00
R$ 16.400,00
R$ 8.800,00

EDUC
R$ 27.807,00
R$ 15.132,00
R$ 24.232,00
R$ 18.057,00
R$ 24.882,00
R$ 20.657,00
R$ 17.082,00
R$ 17.082,00
R$ 18.707,00
R$ 20.332,00
R$ 27.807,00
R$ 20.982,00
R$ 52.124,00

R$ 37.000,00

R$ 161.000,00

R$ 8.800,00

R$ 8.800,00

R$ 19.357,00

R$ 460.500,00

R$ 1.078.240,00

R$ 123.200,00

R$ 214.400,00

R$ 324.240,00

EAD

Regulariza
R$ 0,00
R$ 29.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 11.250,00
R$ 0,00
R$ 20.150,00
R$ 575,00
R$ 0,00

Moveco

Dados não
Repassados
R$ 101.200,00 R$ 60.975,00 Pelo setor.
R$ 0,00
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MUNICÍPIO
Abelardo Luz
Bom Jesus
Entre Rios
Faxinal dos Guedes
Ipuaçu
Lajeado Grande
Marema
Ouro Verde
Passos Maia
Ponte Serrada
São Domingos
Vargeão
Xanxerê
Xaxim

Soma serviços

Repasse ANO

Diferença

R$ 315.283,00
R$ 161.056,00
R$ 85.784,00
R$ 48.757,00
R$ 176.098,00
R$ 144.005,00
R$ 138.082,00
R$ 108.982,00
R$ 97.427,00
R$ 168.332,00
R$ 162.331,00
R$ 166.082,00
R$ 193.404,00

R$ 111.863,00
R$ 68.845,00
R$ 68.845,00
R$ 86.050,08
R$ 74.002,77
R$ 68.845,00
R$ 68.845,00
R$ 74.002,77
R$ 68.845,00
R$ 86.050,08
R$ 74.002,77
R$ 68.845,00
R$ 213.892,29

R$ 203.420,00
R$ 92.211,00
R$ 16.939,00
-R$ 37.293,08
R$ 102.095,23
R$ 75.160,00
R$ 69.237,00
R$ 34.979,23
R$ 28.582,00
R$ 82.281,92
R$ 88.328,23
R$ 97.237,00
-R$ 20.488,29

R$ 234.957,00
R$ 2.362.755,00

R$ 178.243,56
R$ 1.311.177,32

R$ 56.713,44
R$ 1.051.577,68
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COLEGIADOS TEMÁTICOS
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COLEGIADOS DA AMAI:
INSTRUMENTOS DE FORTALECIMENTO MUNICIPAL

Os colegiados temáticos são um espaço de discussão de ideias, troca de experiências,
repasse de informações, onde são desenvolvidos planejamentos e execução de ações
em benefício da região, com total apoio da AMAI.
Atualmente estão em funcionamento os colegiados de Assistência Social, Contadores
e Controladores Internos, Cultura, Educação, Gestores Municipais de Convênios,
Nutrição, Tributação, Saúde e Movimento Econômico.
Como destaque das ações e produções dos Colegiado neste ano podemos citar:

MOBILIZAÇÃO PELA MELHORIA DOS SERVIÇOS DO INSS
Em 2019, o Colegiado de Assistência Social juntamente com a Diretoria da AMAI
participaram da mobilização em virtude das mudanças realizadas pelo Governo Federal
nos atendimentos realizados pelo INSS.
Foram oficiados órgãos de controle, MPSC, Fecam e o próprio INSS solicitando
providências e melhorias nos atendimentos a população mais vulnerável.

GRUPO DE TRABALHO DA ESCUTA ESPECIALIZADA
O COAS/AMAI tem em andamento um grupo de trabalho para estudo e criação de
protocolos para cumprimento da LEI Nº 13.431, DE 4 DE ABRIL DE 2017, também
conhecida como Lei da Escuta Especializada, que estabelece o regramento para escuta
de crianças e adolescentes vítimas de violência.
Em 2019 foram realizados três encontros para estudo e que terão continuidade em
2020.

ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE CULTURA
Em agosto de 2018 foi iniciado o trabalho de construção dos Planos Municipais de
Cultura por meio do Colegiado. Autorizado pela Assembleia de Prefeitos, custeado pelos
municípios e executado com apoio da AMAI.
Foram 12 meses de trabalho que contaram com 10 encontros de formação, duas etapas
de atendimento individualizado e um total de 27 fóruns municipais com a participação
da sociedade civil.
A entrega oficial dos Planos aconteceu no dia 30 de agosto de 2019, em São Domingos,
onde cada município apresentou as principais metas do Plano para os próximos 10
anos. Na oportunidade estiveram presentes também a Fundação Catarinense de
Cultura, Conselho Estadual de Cultura e Conselho Estadual dos Gestores Municipais
de Cultura.
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ACOMPANHAMENTO DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
O Plano Municipal de Educação (PME) tem sua vigência de 2014 a 2024. A partir deste
ano o Ministério da Educação (MEC) cancelou a assessoria técnica que realizada
atividades de Monitoramento e Avaliação do PME.
O Plano vem sendo fiscalizado pelos órgãos de controle como: MPSC, TCE e MPC.
Inúmeros municípios têm recebidos diligencias e notificações pelo não cumprimento das
metas estabelecidas.
Para orientar os municípios foram realizados dois encontros organizados pelo Colegiado
de como proceder na avaliação e monitoramento deste ano. A AMAI também participou
dos encontros realizados pelo TCE, MPSC e Assembleia Legislativa que trataram sobre
o tema.

ELABORAÇÃO DE SUGESTÃO DE MINUTA PARA SISTEMA MUNICIPAL DE
ENSINO
Por deliberação do Colegiado foi criado um Grupo de Trabalho que se reuniu de julho a
outubro para desenvolvimento de uma sugestão de Minuta para Sistema Municipal de
Ensino.
Todos os municípios da AMAI já possuem sistema próprio, porém, a maioria encontrase desatualizado. O GT conclui as atividades e revisão final em novembro. Para 2020
os municípios que quiserem poderão encaminhar a atualização para as Câmaras
Municipais e Conselhos Municipais de Educação.

CONSTRUÇÃO DO CURRÍCULO REGIONAL PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Em cumprimento ao estabelecido pela Base Nacional Curricular Comum (BNCC) que
determina que cada sistema de ensino estabeleça um novo currículo para todas as
etapas de ensino, durante o segundo semestre deste ano, as equipes indicadas pelos
municípios trabalharam na construção do Currículo Regional para Educação Infantil.
Nesse sentido, buscando fortalecer as ações dos municípios na formulação de sua
política da educação infantil, a AMAI iniciou em julho de 2019 a organização de um
Grupo de Trabalho com representações dos 13 municípios pertencentes à sua área
geográfica de abrangência, para estudar, dialogar e propor a construção de um
Currículo Regional da Educação Infantil, tendo por bases a DCNEI’s (2009), a BNCC
(2017) e o Currículo Base do Território Catarinense (2019).
Este Grupo participou de 07 encontros mensais ocorridos de julho a novembro de 2019,
e nos intervalos de cada encontro seus representantes levaram os mesmos estudos,
discussões, reflexões e propostas aos professores e demais profissionais da educação
infantil de suas redes de ensino. E como fruto desse trabalho de formação continuada
e de participação na sua formulação, apresentamos o documento intitulado: Currículo
Regional da Educação infantil da AMAI.
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AGENDA DAS REUNIÕES 2019
FEVEREIRO
6 Reunião do Colegiado de Saúde
26 Reunião do Colegiado de Assistência Social
ABRIL
3 Reunião do Colegiado de Saúde
24 Reunião do Colegiado de Gestores Municipais de Convênios

8
13
22
27

MAIO
Reunião do Colegiado de Saúde
Reunião do Colegiado de Assistência Social
Reunião do Colegiado de Engenharia
Reunião do Colegiado de Nutrição

JUNHO
17 Reunião do Colegiado de Gestores Municipais de Convênios
19 Reunião do Colegiado de Educação
AGOSTO
1 Reunião do Colegiado de Assistência Social
12 Reunião do Colegiado de Nutrição
16 Reunião do Colegiado de Educação
OUTUBRO
2 Reunião do Colegiado de Saúde
10 Reunião do Colegiado de Assistência Social
16 Reunião do Colegiado de Educação
NOVEMBRO
4 Reunião do Colegiado de Gestores Municipais de Convênios
DEZEMBRO
10 Reunião do Colegiado de Assistência Social
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EQUIPE TÉCNICA AMAI
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EQUIPE TÉCNICA DA AMAI

A AMAI presta assessoramento técnico municipal nas áreas de administração e
planejamento, contabilidade, engenharia, topografia, movimento econômico,
comunicação e informática. O objetivo é a realização de obras e serviços de interesses
comuns dos associados, melhorando assim a capacidade administrativa, econômica e
social dos municípios.
Todo o trabalho desenvolvido pela AMAI visa a melhoria da qualidade de vida da
população por meio serviço público através de projetos, capacitações, consórcios,
reuniões técnicas que venham de encontro as necessidades dos municípios.
Atualmente, a equipe conta com técnicos qualificados, na maioria graduados ou com
especialização nas áreas de trabalho que desenvolvem dentro da AMAI.

Gerência Executiva
Secretária Executiva: Ingrid Aline Piovesan
Assessoria Administrativa
Assessora Contábil: Andreza Gallas
Assessor Jurídico: Adriano Conti
Assessoria em Movimento Econômico
Coordenador: Leocir Galdolfi
Eventos e TI
Coordenadora: Fernanda Bertotto
Assessoria de Comunicação
Jornalista: Cristiane Aline Huff
Diéssyca Jeanne Lemos Amaro
Departamento de Engenharia Civil, Elétrica, Arquitetura e Urbanismo
Engenheiro Civil: Alexandre Bée Longhi
Engenheira Civil: Tania Mara Baldissera
Engenheiro Eletricista: Charles Barbieri
Estagiária em Engenharia Elétrica: Ana Luiza Vuelma
Arquiteta e Urbanista: Laureane Testa Amoedo
Arquiteta e Urbanista: Patricia Camilotti
Departamento de Topografia/Agrimensura
Coordenador de Equipe: Alcemir Rama
Engenheiro Florestal: Maicon Gentil Polese
Assessoria em Reurb
Advogada: Karen Bissani
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SECRETARIA EXECUTIVA
Período de 1º de janeiro até 19 de dezembro de 2019
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 e Prefeitos Associados.
Ainda atua como responsável pela Governança Pública, nos termos do Decreto
9.203/2017, como o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos
em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução das
políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade.
São princípios da governança pública, conforme art. 3º do Decreto n. 9.203, de 22 de
novembro de 2017, são: capacidade de resposta; integridade; confiabilidade; melhoria
regulatória; prestação de contas e responsabilidade; e transparência.
Neste sentido, é a responsável pela mediação de pleitos dos municípios, sociedade
organizada e colaboradores, junto a Assembleia de Prefeitos. Também, atua junto ao
Colegiado de Secretários Executivos, 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 juntamente com os demais colaboradores 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.

38
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;
Seleção e recrutamento de técnicos para trabalhar na Entidade;
Gerenciar mensalmente os cartões pontos;
Controle e registros de exames ocupacionais;
Compra e controle de EPIs;
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;
Supervisionar a agenda de cursos anual elaborada por meio do setor de Educação e
Eventos;

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;
Criar, coordenar ou acompanhar 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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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 inovadoras;
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

inter-

relacionamento e o intercâmbio técnico e administrativo com órgãos públicos, privados
e congêneres;
Coordenação dos grupos de whatsapp temáticos com envio de informações diárias;
Atendimento ao público em geral.

AÇÕES E PROJETOS DESTAQUES EM 2019

A Secretária Executiva atua diretamente na elaboração de ações de governança,
visando defender os pleitos e interesses dos municípios e levando o nome da
Associação as esferas de lideranças.
Articulação de agendas políticas: Foram realizadas reuniões com Governador do
Estado, Vice-governadora, diversos deputados federais e estaduais, assim como a visita
dos parlamentares na Associação, participação em Assembleia e passagem pelos
municípios.
A Secretária executiva também desenvolveu ao longo de 2019, atividades na área
jurídica, com redação de contratos, editais, revisões de documentos e demais atividades
inerentes a área jurídica.
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Junto aos colaboradores, promoveu ação de Desenvolvimento Pessoal da equipe por
meio de conversas e atividades acompanhadas por uma psicóloga. As ações foram
elaboradas para melhor relacionamento entre colaboradores e resultado profissional.
O desenvolvimento e criação de projetos também partem da articulação, estudo e
iniciativa da secretaria, em que pensa o melhor formato e contatos para o sucesso do
projeto e sua melhor aceitação, e envolvimento.
Secretaria executiva participou de diversas reuniões dos Grupos de trabalho, entre
eles: Lei geral de Proteção de Dados, Campanha de Combate à Violência contra as
Mulheres da FECAM e reuniões para alinhamento financeiro e administrativo da EGEM.
Em 2019 a Secretaria executiva foi responsável pela apresentação da Associação
durante o Congresso de Prefeitos, articulando para exposição de temas como os Portais
de turismo, Projeto Eu, Mulher e lançamento de curso em nível estadual por maio da
plataforma AMAI EDUC/EaD, apresentado para todo público presente.
Foram desenvolvidos em 2019, a partir da iniciativa da Secretaria executiva, os
projetos:
- AMAI Regulariza
Projeto de Regularização Fundiária foi criado partindo da análise de demanda regional.
Foi articulado e elaborado pela secretária executiva que organizou toda a equipe e
documentação necessária para sua execução. Agora, já são cinco municípios com o
projeto em andamento e para que tudo ocorra como o planejado e dentro dos prazos,
todo processo é acompanhado pela secretaria.
- Vire a Página
Atendendo uma demanda inicial do Presidio Regional de Xanxerê em suprir o déficit de
livros para leitura, a Secretaria executiva deu início ao projeto Vire a Página, voltado a
doação de livros. O projeto além de atender ao presidio, foi estendido as entidades da
região, que sofrem com a falta de exemplares para trabalho com crianças e
adolescentes.
AINDA, TIVERAM CONTINUIDADE E AMPLITUDE, OS PROJETOS:
- AMAI EDUC (EAD)
Lançado em 2018 o portal de ensino da AMAI é o único do Brasil a oferecer por meios
de uma Associação de Municípios o ensino a distância. Toda articulação para
elaboração do sistema partir da secretaria, que fez em 2019 alavancar os acessos e
possibilitar o reconhecimento da plataforma em nível estadual. O primeiro curso EaD do
sistema foi lançado durante Congresso de Prefeitos e obteve uma grande aceitação o
procura chegando aos 100 inscritos. A apresentação no Congresso só foi possível
devido a articulação da secretaria.
- Portais de Turismo
Visando melhorar a atratividade do Portal de Turismo dos Municípios da região foi
realizada a atualização das fotografias dos itens: O que fazer, Onde ficar e Onde Comer;
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que integram o Portal. Por meio da secretaria executiva, foi firmado parceria com as
Câmara de Dirigentes Lojistas, entidades e profissionais para produção do arsenal
fotográfico dos municípios, em que foram catalogadas 400 fotografias durante os meses
de maio a agosto de 2019. A AMAI ficou responsável pelo gerenciamento do projeto e
pela atualização nos portais.
O Projeto foi concluído e entregue aos municípios e as CDLs no mês de setembro, além
disso foram distribuídas 200 placas para serem fixadas de maneira estratégica nos
municípios para incentivar o acesso ao portal. O case de sucesso da AMAI também foi
apresentado durante o Congresso de Prefeitos da Fecam.
- Capacitação do Bem
A Capacitação do Bem tem por objetivo estimular a reflexão sobre o sentido da
Responsabilidade Social, contextualizando sua importância para a justiça social e para
o desenvolvimento sustentável da nossa sociedade e das gerações futuras.
Os cursos são oferecidos gratuitamente aos servidores municipais, em contrapartida
sugerimos a doação, voluntária de donativos (alimentos, itens de higiene pessoal, ração
para animais), que posteriormente são distribuídos para Entidades da região.
Em 2019 foram realizadas 11 entregas, somando aproximadamente 491 kg de
alimentos.
- + Memória na Escola
O projeto “+ Memória na Escola” da AMAI completou seu primeiro ano, neste período,
foram mais de 3.600 alunos que interagiram com as atividades e aprenderam um pouco
mais sobre a região em que vivem. O Projeto circulou por todos os 14 municípios da
região AMAI.
O museu itinerante criado em 2018 busca levar um novo olhar à comunidade sobre a
história de colonização de cada município, além de apresentar os trabalhos
desenvolvidos pela AMAI.
Todas as ações de implementação e acompanhamento dos projetos do AMAI SOCIAL
contam com apoio das equipes de comunicação, formação e topografia.
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ASSESSORIA CONTÁBIL
Período de janeiro até dezembro de 2019
Colaboradora Andreza Gallas
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ATIVIDADES

Recursos Humanos

Elaboração e Cálculo de folha de pagamento, férias, décimo terceiro e rescisões;
Geração de arquivos: mensais – CAGED e GFIP, anuais – RAIS e DIRF;
Cálculo e Impressão de guias de impostos, IRRF, PIS, FGTS, INSS;
Controle de horas extras através de registro de cartões ponto;
Encaminhamento de benefício ao INSS;
Atualização de carteira de trabalho profissional - CTPS e livro registro de
empregados;
Controle de entrega de Equipamentos de Proteção Individual - EPI;
Arquivamento de documentos;

Contabilidade e Tesouraria

Lançamentos orçamentários e contábeis: empenhos, liquidação, ordem de
pagamento, conciliação bancária, ingresso de receitas;
Controle financeiro das contas bancárias;
Envio de declarações: mensais – DCTF e anuais DIRPJ;
Emissão de Cheques;
Pagamento de fornecedores
Emissão de balancetes mensais;
Emissão de relatórios orçamentários e financeiros

Patrimônio

Inventário patrimonial acompanhamento controle de entrada e saída, descritivo
técnico de cada bem.
Licenciamento anual dos veículos.
Outras atividades
Representante da AMAI junto ao Colegiado de Contadores e Controladores Internos
Municipais da Federação Catarinense de Municípios (FECAM);
Mobilização e organização das reuniões do Colegiado de Contadores e
Controladores Internos da AMAI, no decorrer do exercício de 2017;
Participação em Cursos e eventos voltados a contabilidade pública municipal;
Elaboração de Comunicados Técnicos.
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ASSESSORIA JURÍDICA
Período de janeiro até agosto de 2019
Colaborador Adriano Conti
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE ANO DE 2019

DATA

DESCRIÇÃO
JANEIRO

15
22
29

Elaboração de três contratos de patrocínio para o evento AMAI – 40
anos;
Retificação Contrato Patrocínio Betha – AMAI 40 anos;
Elaboração resposta IC - 06.2017.00000121-0.
Assuntos Internos – Engenharia;
Plano de Ação para tratativas do Consórcio Público.
FEVEREIRO

5
12

Assuntos Internos – Tratativas evento AMAI 40 anos;
Participação na Assembleia dos Prefeitos – ISS Cartórios – Piso
Magistério Nacional
Acompanhamento Projetos Engenharia;
Elaboração Aditivo Contratual Higieniza.
Elaboração Contrato Assessoria Comunicação Vagner;

19

Elaboração Recibo Patrocínio – 40 anos;
Elaboração Contrato Patrocínio Portal Turismo
MARÇO

Revisão do Estatuto CIM – AMAI;
6

Elaboração Parecer Contratação empresa Processo Seletivo;
Orientações Administrativas e técnicas as arquitetas.

19

Orientações em demandas internas;
Elaboração de contratos aditivos.
Reunião Colaboradores;

26

Orientações internas e sobre registro de marca.
Revisão Edital
ABRIL

4

Participação na Assembleia dos Prefeitos – Abelardo Luz.

9

Elaboração Edital Processo Licitatório – Imprensa

16

Elaboração Edital Processo Licitatório – Combustivel

23

Elaboração de Parecer Compras
MAIO

6
8

Participação na Assembleia dos Prefeito
Explanação sobre Consórcio Público da AMAI.
Acompanhamento na Abertura dos Processos Licitatórios 001 e
002/2019;
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Orientações Setor Engenharia;
15
21

Elaboração de Parecer Dispensa Licitação;
Orientações Setor Engenharia.
Elaboração de Edital 003/2019 – Aquisição Computador
Elaboração Contrato Patricia;
Elaboração Contrato Maicon;

28

Elaboração Contrato Laureane;
Elaboração Resolução Comissão Licitação;
Elaboração Resolução LAI
JUNHO

Participação na Assembleia dos Prefeitos;
6

Elaboração contrato professores EAD;
Elaboração contrato Tania - engenheira
Abertura Licitação Edital 003/2019;

13

Elaboração de Homologação Licitação Edital 003/2019;
Elaboração de Contrato MB Informática;
Elaboração de Contrato Atual Informática

25

Elaboração de modelo padrão de Contrato de Colaboradores, Termo
de Desconto de Plano de Saúde, Termo de Desconto Dano e Multa
Trânsito e de Responsabilidade de Equipamentos.
JULHO

16

Participação na Assembleia dos Prefeitos.

23

Elaboração comunicado aprovação de Projetos.
AGOSTO

6

Trabalhos e orientações internas

20

Elaboração Parecer sobre Projeto Bom Jesus

27

Participação em Assembeia de Prefeitos
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ASSITÊNCIA ADMINISTRATIVA
Período de 01/01/2019 até 10/12/2019 de 2019
Colaboradora Diéssyca Jeanne Lemos Amaro
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ATIVIDADES

Atendimento ao público;
Atender e efetuar ligações telefônicas;
Confirmar presença para as reuniões;
Apoiar a Assessoria de Comunicação na divulgação;
Auxiliar a Secretaria Executiva e o Departamento Pessoal nas atividades de
rotina;
Fazer café e chimarrão;
Levantar dados para pesquisa;
Contabilizar o saldo mensal de banco de horas da equipe técnica da Associação;
Criar cards para programas, aniversários, eventos e AMAI EDUC;
Destaques do dia nos storys do Instagram e Facebook;
Contagem dos alimentos para o Capacitação do bem;
Edição dos vídeos para o AMAI Educ/EaD;
Realizar compras de material de expediente e suprimentos para eventos.
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ASSESSORIA EM MOVIMENTO
ECONÔMICO
Referente ao período de 2018
Colaborador Leocir Gandolfi
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Atividades

Os atributos do Movimento econômico são: Fiscalizar o cumprimento da
legislação tributária; constituir o crédito tributário mediante lançamento; controlar a
arrecadação e promover a cobrança de tributos, aplicando penalidades; analisar e tomar
decisões sobre processos administrativo-fiscais; controlar a circulação de bens,
mercadorias e serviços; atender e orientar contribuintes e, ainda, planejar, coordenar e
dirigir órgãos da administração tributária.

Geração de arquivos de atualização do Cadastro de Produtores e repasse aos
municípios (semanal);
Conferência das DIMEs omissas ou incompletas’;
Visita a empresas e ou escritórios de contabilidade para ajuste das DIMEs;
Reuniões com membros do GAAVA para ajustes dos trabalhos ou decisões de
alteração de CFOP válidos ou percentuais a serem excluídos no Q51 da DIME;
Conferência – cruzamento das NFP x valor declarado no Q47;
Análise das exclusões da auditoria;
Elaboração de recursos administrativos em primeira instância;
Julgamento dos recursos impetrados por outros municípios do estado;
Análise do julgamento de outros membros do GAAVA;
Defesa dos recursos de segunda instância;
Participação no julgamento dos recursos de segunda instância com pedido de
oitiva;
Após publicação do índice, elaboração de estatísticas de crescimento, redução e
comparativos com outros municípios;
Capacitação para Cadastro do Produtor Rural;
Capacitação de produtores para emissão de Nota Fiscal Eletrônica;
Acompanhamento Rota do Milho integração Mercosul Brasil / Argentina / Paraguai;
O valor adicionado serve para a elaboração do IPM (Índice de Participação dos
Municípios), que determina quanto cada prefeitura receberá mensalmente;
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Registros disponíveis para consultas estatísticas.
NÚMERO DE REGISTROS
APURADOS

67.830
325.897
5.281.233
19.781
15.487
2.759.248,00
106.495
143.322
39.822
12.070
357.998
40.568
800.000

TIPO

Analítico de 2013 a 2018
Empresas / Inscrição / Sede
CFOPs mensal
Contadores
Empresas / AMAI
Analítico ESTADO de 2013 a 2018
GTAs / AMAI
Notas de Produtor Rural
Q51 / Estado
Simples Nacional / CIGA
Registros CT-e / Transportes
Veículos / Motos / Caminhões
Notas Com itens

9.969. 751 Total de Registros

MUNICIPIO

DEFESA VALOR ADICIONADO

ABELARDO LUZ

1.462.587,62

BOM JESUS

4.101.801,94

ENTRE RIOS

19.491,00

FAXINAL DOS GUEDES

5.383.006,55

IPUAÇU

1.106.156,33

LAJEADO GRANDE

916.233,06

MAREMA

760.963,08

OURO VERDE

449.216,80

PASSOS MAIA

376.322,26

PONTE SERRADA

1.076.631,06

SÃO DOMINGOS

7.354.004,71

VARGEÃO

2.390.419,20

XANXERÊ

34.733.238,81

XAXIM

1.789.037,52

*** Secretaria de Estado Da Fazenda não permite a divulgação do nome das Empresas, devido ao sigilo fiscal.
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CALENDÁRIO MOVEC 2019 - PRAZOS FIXOS
ATIVIDADES

Em 2019

1. Debate da minuta do
calendário e outros assuntos (por
email)

24/1/19 (qui) a 7/2/19 (qui)

2. Curso formação básica em
VA (20h)
3. Liberar filtros ao Grupo
Auditoria para análise

13/3/19 (qua) a 15/3/19 (sex)
5/3/19 (sex)

4. Reunião do Grupo Filtros
(testar filtros da malha)

19/3/19 (ter) e 20/3/19 (qua)

5. Reunião GAAVA para definir
filtros da malha, parâmetros do
sistema, divergência Q47 e
outros procedimentos

21/3/19 (qui) e 22/3/19 (sex)

6.

Feriado em Florianópolis

7.

Recebe DIME e PPR

31/3/2019 (dom)

8. FECAM encaminha nomes
para tarefas

1/4/19 (seg)

9. Curso de formação de
julgadores (processo
administrativo)
10. SEF seleciona auditores,
julgadores e conselheiros.
11. Depuração do VA – análise
dos registros na malha –
Auditoria Fase I
12. Dia reservado para
conferencia e flexibilização da
auditoria

23/3/19 (sáb)

3/4/19 (qua) a 5/4/19 (sex)

10/4/19 (qua)

22/4/19 (seg) a 29/4/19 (seg)

30/4/19 (ter)

13. Reunião autoridades
impugnantes (perfil contencioso)

2/5/19 (qui) e 3/5/19 (sex)

14. Reunião julgadores
singulares

8/5/19 (qua) e 9/5/19 (qui)

15. Adequação e inclusão de VA
pela SEF (Q48 não automático)
16. Comprovação e/ou
justificativa – Auditoria Fase II

17/5/19 (sex)

1/5/19 (qua) a 20/5/19 (seg)
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17. Avaliar comprovações –
Auditoria Fase III

21/5/19 (ter) a 27/5/19 (seg)

18. Aponta inconsistências da
Auditoria/Malha para correções

28/5/19 (ter) e 29/5/19 (qua)

19. Publica índice provisório e
inicia prazo para impugnações
(1+1d)

4/6/19 (ter)

20. Encerra prazo para
apresentar impugnações

4/7/19 (qui)

21. Intima município citado na
impugnação a se manifestar (5d)

8/7/19 (seg)

22. Encerra manifestação dos
citados

15/7/19 (seg)

23. Julgamento dos processos
em I instância e inclusão das
imputações consequentes
(ajustes) à 25 a 30 dias

16/7/19 (ter) a 13/8/17 (ter)

24. Reservado para
procedimentos operacionais e
consistências

14/8/19 (qua) e 15/8/19 (qui)

25. Publica decisões singulares
e inicia prazo para impetrar
RECURSOS (II instância) (2+2d)

16/8/19 (sex) ou 19/8/19 (seg)

26. SEF: Cadastrar recursos de
ofício

20/8/19 (ter) a 28/8/19 (qua)

27. Reunião Conselheiros
(julgadores de II instancia)

22/8/19 (qui) e 23/8/19 (sex)

28. Encerra prazo para recursos
(10 dias)

28/8/19 (qua) ou 29/8/19 (qui)

29. Publica processos recorridos
(início prazo para manifestação)

2/9/19 (seg)

30. Encerra prazo para
manifestação dos citados

9/9/19 (seg)

31. Período da relatoria (25 a
30d)
32. SEF publica pauta de
julgamentos
33. Sessões de julgamento dos
recursos

10/9/19 (ter) a 6/10/19 (dom)
23/9/19 (seg)
7/10/19 (seg) a 16/10/19 (qua)
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34. Inclusão das decisões e
ajustes dos recursos (2+2d)

23/10/19 (qua)

35. Publica decisões

24/10/19 (qui)

36. Encerra prazo para pedidos
de revisão

31/10/19 (qui)

37. Publica pedido de processos
de revisão (2d)

4/11/19 (seg)

38. Encerra prazo para defesa
sobre a revisão

11/11/19 (seg)

39. Inicia prazo para relatoria da
revisão (15 a 21d)

12/11/19 (ter)

40. Publicar Pauta

25/11/19 (seg)

41. Sessão das Câmaras
Reunidas

4/12/19 (qua)

42. Reunião GAAVA - Revisão
parâmetros e avaliação

5/12/19 (qui) e 6/12/19 (sex)

43. Publica índice final (3+5d)

13/12/19 (sex)

44. Informar índices ao Tesouro
Nacional

18/12/19 (qua)
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ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Período de janeiro até dezembro de 2019
Colaboradoras: Cristiane Aline Huff
Diéssyca Jeanne Lemos Amaro
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ATIVIDADES

A Assessoria de Comunicação tem como objetivo cuidar da imagem da Entidade, dando
visibilidade às ações desenvolvidas. Buscando a cada dia estreitar as relações com a
mídia regional e sociedade trabalhando assim diretamente com o jornalismo sem mídia
paga em qualquer veículo.
A partir disso se estabeleceu uma troca de informações e conhecimento com as equipes
de comunicação da região da AMAI. Porém, é importante salientar que não se pode
simplesmente jogar informações nos veículos e sim é preciso estabelecer critérios de
estratégia editorial para dar relevância às publicações da Entidade.

Organização de entrevistas e coletivas para a Diretoria;
Preparação da Presidência para eventos;
Acompanhamento da Presidente em eventos e entrevistas
Atendimento a Imprensa;
Produção jornalística;
Atualização do portal institucional e redes sociais;
Produção de Material Institucional;
Redação, Elaboração e Organização do Relatório de Atividades
Assessoria em geral à Secretaria Executiva;
Atendimento ao público e telefone;
Clipping.
Produção de mídias para divulgação em redes sociais
Gravação de vídeos para AMAI EDUC
Cobertura Fotográfica de eventos
Auxilio na elaboração de projetos
Desenvolvimento de artes e marcas para projetos da AMAI

DIVULGAÇÃO EM MÍDIAS REGIONAIS
A comunicação da AMAI é distribuída pelos diversos veículos de comunicação da
região, entre rádios, televisão e canais digitais, jornal impresso e websites. Em 2019
foram produzidas e publicadas no site da AMAI e encaminhadas aos veículos 221
notícias, abordando e dando visibilidade as ações da Associação e pleitos da regional.
Ao total, em um clipping superficial nos sites apenas da região, as notícias da AMAI
tiveram 275 publicações na região.
Mídias de Veiculação Própria

Website da AMAI – Alimentado com notícias da AMAI, municípios e de interesse da
gestão pública municipal, agenda de eventos. Além de oferecer várias informações
relacionadas aos municípios e da própria Associação. em 2019 tivemos um salto em
visualizações no site. aumentamos em 27 mil o número. Uma das ações foi promover o
site nas redes sociais e WhatsApp, incentivando o acesso as notícias.
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Facebook – facebook.com/AMAISC – Fanpage com 4.486 seguidores. Oferece
informações em destaque que remetem para o site da Associação. eventos da AMAI e
municípios, além de campanhas.

Instagram – Criado em 2018 conta com 2.106 seguidores, são veiculadas fotos e
campanhas da AMAI. Público é formado por 51% de mulheres e 49% homens com idades
entre 18 e 34 anos em sua maioria (69%), das cidades de Xanxerê, São Paulo, Rio de
Janeiro, Chapecó e Florianópolis.
Twitter – twitter.com/amai_sc – Micro blog com 203 seguidores. Tem o objetivo distribuir
hiperlinks com as notícias da AMAI, dos municípios e a agenda de eventos;
Grupos de WhatsApp – são enviadas diariamente informações aos grupos setoriais
mantidos pela AMAI.
MUDANÇAS NO SETOR EM 2019
Em 2019 o setor de comunicação passou por mudanças de equipe. Foi contratado via
contrato externo a jornalista Cristiane Aline Huff, para desenvolvimento de toda
comunicação da Associação.
Iniciando o ano, foi desenvolvido um amplo trabalho na divulgação dos 40 anos da AMAI
em que a Associação se tornou visível em nível nacional.
Outro destaque foi o lançamento da campanha “Eu, Mulher - na política” em que foi
produzido uma série de reportagens sobre as mulheres pioneiras na política regional, o
tema também foi explorado por meio de um documentário que foi exibido em diversos
eventos no estado de Santa Cataria. O projeto teve ótima repercussão e aceitação em
todo estado. Também foi apresentado durante Congresso de Prefeitos em Florianópolis.
O setor também investiu em equipamentos, foram adquiridos câmera fotográfica, luzes
para gravação, gravador de áudio e microfone lapela, computador eficiente para edição,
itens que auxiliam no processo de trabalho e possibilitaram gravações de documentário,
produções de vídeo dos projetos e ainda gravações do AMAIEDUC.
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ENGENHARIA CIVIL, ELÉTRICA
ARQUITETURA E URBANISMO
Período de Janeiro até Dezembro de 2019
Colaboradores: Ana Luiza Vuelma
Alexandre Beé Longhi
Charles Barbieri
Laureane Testa Amoedo
Patricia Camilotti
Tânia Mara Baldissera
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ATIVIDADES

O setor de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo da AMAI presta aos municípios um
variado leque de serviços nesta área de atuação.
O relatório a seguir, apresenta o valor de mercado, para cada serviço prestado pelo
setor. Os valores a seguir são apenas ilustrativos e não geraram custos adicionais.
TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 2019: R$ 1.093.040,00

ABELARDO LUZ - TOTAL R$ 243.276,00

VISITA TÉCNICA

Valor Item

18.06.2019 - Visita técnica a Rua Beira Rio para auxilio
Alexandre
técnico em projeto para a via e levantamento
Laureane
arquitetônico do Posto de Saúde.

R$ 800,00

Alexandre 28.06.2019 - Levantamento arquitetônico do Posto de
Laureane Saúde

R$ 800,00

09.07.2019 - Visita técnica ao posto de saúde municipal
Laureane
com levantamento arquitetônico para posterior
Alexandre
elaboração de projeto.

R$ 600,00

Laureane 22.08.2019 - Reunião para apresentação de fluxos da
Alexandre adequação do posto de saúde e verificação da estrutura

R$ 500,00

Laureane

26.08.2019 - Reunião com a Vigilância Sanitária
Estadual referente ao projeto do posto de saúde

02.09.2019 - Reunião com prefeito e secretária da
Alexandre
saúde para definições do projeto do posto de saúde
Laureane
central

R$ 400,00

R$ 400,00

Laureane

09.09.2019 - Visita técnica a vigilância sanitária
estadual referente ao projeto do posto de saúde central

R$ 300,00

Patrícia

09.09.2019 - Reunião com prefeito e vereadores para
apresentação do projeto de pavimentação da Rua
Agripino Vargas

R$ 400,00

Laureane
03.10.2019 - Visita técnica para verificação do posto de
Alexandre
saúde central, incluindo vistoria elétrica, estrutural e de
Charles
sistemas preventivos existentes.
Ana
18.11.2019 - Reunião com o analista da vigilância
Laureane sanitária estadual para para verificação de projeto do
posto de saúde central.

R$ 700,00

R$ 300,00
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27.11.2019 - Visita ao posto de saúde central para
Laureane
conferências e apresentação de projeto prévio do posto
Alexandre
de saúde para prefeito e equipe da prefeitura

R$ 600,00

R$ 5.800,00

PROJETO/OBRAS
[Fevereiro] Projeto luminotécnico e entrada de energia
para o portal de entrada do municipio, incluindo
memorial e orçamento.
[Dezembro] Projeto completo de reforma e adequação
de acessibilidade do posto de saúde central, incluindo:
levantamento arquitetônico, anteprojeto arquitetônico,
Laureane projeto arquitetônico de reforma, projeto arquitetônico
Alexandre com adequações da área de saúde para aprovação na
Charles
Vigilância Sanitária conforme RDC50, projeto de
Ana
acessibilidade, estrutural, elétrico, rede lógica, entrada
Tânia
de energia, geradores, sanitário, hidráulico, alarme de
Patrícia
incêndio, SPDA, preventivo contra incêndio,
pavimentação, drenagem, maquete 3D externa,
memoriais descritivos respectivos, planilha orçamentária
e cronograma de obra.
Charles

Valor Item

R$ 2.500,00

R$ 228.500,00

R$ 231.000,00

PROJETOS/OBRAS - READEQUAÇÕES

Patrícia
Charles

[Maio] Readequação em projeto de reforma e ampliação
do Estádio Municipal Valdir Luiz Stefani - incluindo
projeto arquitetônico, hidráulico, sanitário, estrutural,
elétrico e acessibilidade.

Valor Item

R$ 5.500,00

R$ 5.500,00

PLOTAGENS E CÓPIAS
[Janeiro] 13 plotagens de mapas de bairros do
município

Valor Item
R$ 104,00
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[Fevereiro] 11 plotagens referente ao projeto do Ginásio
Valdir Stefani

R$ 88,00

[Maio] 10 plotagens - Rua Agripino Vargas

R$ 80,00

[Maio] 03 plotagens - Projeto de escola municipal

R$ 24,00

[Junho] 02 plotagens - Iluminação pública

R$ 16,00

[Junho] 30 plotagens - Estádio Municipal

R$ 240,00

[Junho] 12 plotagens - Mapas de bairros municipais

R$ 96,00

[Julho] 02 plotagens - Mapas do município

R$ 16,00

[Agosto] 03 plotagens - Mapas do município

R$ 24,00

[Setembro] 11 plotagens - Mapas do município

R$ 88,00

R$ 776,00

DIVERSOS
Tânia
[Outubro] Atendimento ao profissional do Município
Alexandre Luiz, referente a placas de trânsito.
Patricia

[Outubro] Atendimento a Karina da empresa Vital
Engenharia referente a Rua Agripino Vargas.

Valor Item
R$ 100,00
R$ 100,00

R$ 200,00
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BOM JESUS - TOTAL R$ 76.724,00
VISITA TÉCNICA
10.01.2019 - Visita a escola municipal Gilberto Tavares para
elaboração de projeto de alarme solicitado pelo Corpo de
Patrícia
Bombeiros - Visita ao terreno para elaboração do projeto do
Charles
cemitério municipal acompanhados pelo prefeito e viceprefeito.
Patrícia
12.02.2019 - Reunião com prefeito para definições do projeto
Alexandr
do cemitério municipal
e
Charles
Alexandr
e
Patrícia
Alexandr
e
Patrícia

Valor Item

R$ 400,00

R$ 300,00

27.02.2019 - Visita ao Bairro Industrial para posterior
elaboração de projeto - Visita ao Ginásio de Esportes

R$ 400,00

01.03.2018 - Verificação do projeto da rampa de acesso
entre postos de saúde

R$ 100,00

10.04.2019 - Visita técnica para vistoria na Rua João Tonial
para finalização de projeto de pavimentação poliédrica

R$ 300,00

06.06.2019 - Visita técnica na Rua Carmelinda Rosa de
Alexandr
Andrade para atualização de orçamento de projeto de
e
recapeamento.

R$ 200,00

Patrícia 19.07.2019 - Visita técnica ao posto de saúde municipal para
Tania adequações de projeto de acessibilidade do local

R$ 100,00

Tânia
03.09.2019 - Visita técnica na Escola Gilberto Tavares para
Alexandr
adequações em projeto preventivo contra incêndio.
e
06.09.2019 - Visita técnica na Escola Gilberto Tavares para
Tânia conferência de inclinações de rampas e utilização de
corrimão.

R$ 300,00

R$ 200,00

R$ 2.300,00

ANÁLISE DE PROJETO

Valor Item

[Janeiro] Loteamento Monte Rei III

R$ 200,00

[Janeiro] Elcio Roberto Eccel

R$ 100,00

[Janeiro] João de Souza

R$ 100,00

[Janeiro] Loteamento Monte Rei III

R$ 200,00

[Janeiro] Gellian Alexandre Angonesi

R$ 100,00

[Fevereiro] Vilmar Martins de Miranda

R$ 100,00

[Fevereiro] Gelian Angonesi

R$ 100,00
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[Fevereiro] Maria Lindones Martins Eccel

R$ 100,00

[Fevereiro] GT Som

R$ 100,00

[Março] Maurício Bianchi

R$ 100,00

[Março] Gelian Angonesi

R$ 100,00

[Março] Maurício Bianchi

R$ 100,00

[Março] Gelian Angonesi

R$ 100,00

[Março] Gelian Angonesi

R$ 50,00

[Abril] Vilmar Martins de Miranda

R$ 100,00

[Abril] Eliane Maria Alberici Vassoler

R$ 100,00

[Maio] Neli Aparecida Melo

R$ 100,00

[Maio] Loteamento Colombo

R$ 100,00

[Junho] Ricardo Papini

R$ 100,00

[Junho] GT Som

R$ 100,00

[Julho] Neli Terezinha de Melo

R$ 100,00

[Julho] Associação de Veteranos de Bom Jesus

R$ 100,00

[Julho] Atos Luiz Lorenzoni

R$ 100,00

[Julho] Ricardo Papini

R$ 100,00

[Julho] GT Som

R$ 100,00

[Julho] Cléves Cardoso

R$ 100,00

[Agosto] GT Som

R$ 100,00

[Agosto] Rafael Calza

R$ 100,00

[Agosto] Ricardo Papini

R$ 100,00

[Agosto] Atos Lorenzoni

R$ 100,00

[Agosto] Alison Luchese

R$ 100,00

[Outubro] Cléves Cardoso

R$ 100,00

[Outubro] Vinicius Saugo

R$ 100,00

[Outubro] Severino Alves da Silva

R$ 100,00

[Novembro] Perci André Golembieski

R$ 100,00

[Novembro] Cléves Cardoso

R$ 100,00
R$ 3.750,00

APROVAÇÃO DE PROJETO
[Janeiro] Lote 06 - Loteamento Renascer - Município de Bom
Jesus

Valor Item
R$ 100,00

64
[Janeiro] Lote 07 - Loteamento Renascer - Município de Bom
Jesus

R$ 100,00

[Janeiro] Janir Aparecida Sutil

R$ 100,00

[Janeiro] Romeu Sabino da Silva

R$ 100,00

[Janeiro] Capela mortuária municipal

R$ 100,00

[Fevereiro] Loteamento Monte Rei III

R$ 100,00

[Março] Maria Lindonês Eccel

R$ 100,00

[Março] José Mário Mendes

R$ 100,00

[Março] Maurício Bianchi

R$ 100,00

[Abril] Gelian Angonesi

R$ 100,00

[Junho] Vilmar Martins de Miranda

R$ 100,00

[Junho] Loteamento Colombo

R$ 200,00

[Julho] Neli Terezinha de Melo

R$ 100,00

[Agosto] Ricardo Papini

R$ 100,00

[Agosto] GT Som

R$ 100,00

[Agosto] Rafael Calza

R$ 100,00

[Setembro] Rafael Calza

R$ 100,00

[Setembro] Alison Luchese

R$ 100,00

[Setembro] José Mário Mendes

R$ 100,00

[Setembro] Ricardo Papini

R$ 100,00

[Dezembro] Auto Mecânica Bom Jesus

R$ 100,00
R$ 2.200,00

Valor Item
PAVIMENTAÇÃO / PROJETOS NOVOS
[Abril] Projeto de pavimentação poliédrica na Rua João
Patrícia
Tonial - incluindo projeto de drenagem, pavimentação,
Alexandr
passeios, memorial e orçamento padrão caixa econômica
e
federal.
Laurean [Junho] Projeto de pavimentação poliédrica em trecho
e
complementar da Rua João Tonial, incluindo projeto de
Alexandr pavimentação, drenagem, sinalização, passeios, orçamento
e
e memorial descritivo.

R$ 5.450,00

R$ 4.000,00

R$ 9.450,00

PAVIMENTAÇÃO / READEQUAÇÕES

Valor Item
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Laurean
e
[Janeiro] Atualização de orçamento da Rua Domingos
Alexandr Michelin
e

R$ 500,00

Alexandr [Janeiro] Atualização de orçamento da rampa de acesso
e
entre postos de saúde

R$ 300,00

Patrícia
[Março] Alterações em orçamento da Rua Manoel Narcizo e
Laurean
Rua Valdemar Silveira
e

R$ 500,00

Patrícia

[Março] Atualização de orçamento para pavimentação
poliédrica da Rua João Tonial

R$ 500,00

Patrícia
[Julho] Atualização de projeto e orçamento da pavimentação
Alexandr
R$ 1.000,00
da Rua Carmelinda Rosa de Andrade
e
R$ 2.800,00

PROJETO/OBRAS

Valor Item

Patrícia [Janeiro] Projeto de alarme e detecção de incêndio da escola
R$ 6.400,00
Charles municipal Gilberto Tavares
Patrícia
Alexandr
e
Charles

[Fevereiro] Projeto completo para a ampliação do Cemitério
Municipal, incluindo: projeto arquitetônico, projeto estrutural,
projeto elétrico, projeto de entrada de energia, projeto de
drenagem, memoriais descritivos e orçamento.
[Março] Revisão do orçamento para instalação de
Charles subestação 300kwa - incluindo orçamento, composições de
custo e BDI
Alexandr [Novembro] Projeto de drenagem pluvial para Loteamento
e
Três Palmeiras para projeto de Reurb - regularização
Patrícia fundiária.

R$
35.000,00

R$ 3.000,00

R$ 500,00

R$
44.900,00

PROJETOS/OBRAS - READEQUAÇÕES
[Março] Alterações finais em projeto preventivo da Escola
Patrícia Municipal Gilberto Tavares - incluindo projeto preventivo
Charles contra incêndio, plano de emergência, memoriais e
plotagens

Valor Item
R$ 500,00

Charles [Maio] Atualização de projeto da subestação 300kwa

R$ 2.500,00

[Julho] Atualização dos orçamentos, memorial, projeto e
Alexandr
demais componentes da acessibilidade da Unidade Básica
e Tania
de Saúde municipal.

R$ 1.500,00
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Tânia [Setembro] Adequações em projeto preventivo contra
Alexandr incêndio da Escola Gilberto Tavares, conforme exigências do R$ 2.000,00
e
corpo de bombeiros em vistoria no local
[Novembro] Readequação de projeto preventivo contra
Patrícia incêndio da Escola Municipal Gilberto Tavares, conforme
R$ 1.500,00
laudo de exigências do Corpo de Bombeiros
R$ 8.000,00

Valor Item
PLOTAGENS E CÓPIAS
Alexandr [Setembro] Cópia completa de projeto de corrimão do posto
e
de saúde

R$ 24,00

R$ 24,00

DIVERSOS

Valor Item

[Junho] Orçamento de guarda-corpo e corrimão para rampa
em projeto de acessibilidade da unidade de saúde municipal

R$ 500,00

[Junho] Atendimento Vanderlei referente a projeto de
regularização e ampliação

R$ 100,00

[Junho] Atendimento Vanderlei referente a itens que devem
constar em projetos e código de obras.

R$ 100,00

[Junho] Atendimento ao Arquiteto Kelvin Paludo, referente a
projetos em áreas de preservação permanente.

R$ 100,00

[Junho] Atendimento aos Arquitetos Jorge Barreto e Dalini,
referente ao projeto da GT Som

R$ 100,00

[Julho] Atendimento ao arquiteto Kelvin Paludo referente ao
indeferimento do projeto de Atos Lorenzoni

R$ 100,00

[Agosto] 02 atendimentos a Arquiteta Dalini referente ao
projeto da GT Som

R$ 200,00

[Agosto] 02 atendimentos ao profissional Kelvin Paludo
referente ao projeto do Atos Lorenzoni

R$ 200,00

[Agosto] Atendimento a profissional Aline Vicentin referente
ao projeto do Bongiovani

R$ 100,00

[Outubro] Atendimento Simone - Diretora da Escola Gilberto
Tavares, sobre projeto preventivo

R$ 100,00
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[Outubro] Atendimento ao Guilherme da Geonorte referente
ao Cemitério do Município

R$ 100,00

[Outubro] Atendimento ao Guilherme da Geonorte referente
ao Cemitério do Município

R$ 100,00

[Novembro] Atendimento ao profissional Guilherme
(Geonorte) para encaminhamento de projeto de ampliação
do cemitério municipal

R$ 100,00

[Novembro] Estudo e sugestões para elaboração de lei
municipal para o projeto de regularização fundiária - Reurb

R$ 500,00

[Dezembro] Atendimento a profissional Maria Machado
relacionado ao projeto de Severino Alves da Silva

R$ 100,00

[Dezembro] Análise da lei municipal e documentação para o
projeto de regularização fundiária - Reurb

R$ 800,00

R$ 3.300,00

ENTRE RIOS - TOTAL R$ 11.852,00
VISITA TÉCNICA
23.08.2019 - Visita técnica na Rua Dimas dos Santos
Alexandre
para posterior elaboração de projeto de
Tânia
pavimentação.

ANÁLISE DE PROJETO
[Janeiro] João Alves de Lara
[Janeiro] Lurdes Mallmann

PAVIMENTAÇÃO / PROJETOS NOVOS
[Setembro] Projeto de pavimentação da Rua Dimas
Tânia
dos Santos incluindo projeto de pavimentação,
Alexandre sinalização viária, drenagem, memoriais e
orçamento.

PAVIMENTAÇÃO / READEQUAÇÕES
[Março] Adequações em orçamento e projeto de
Patrícia pavimentação asfáltica da Rua Toldinho, conforme
Alexandre exigências da Caixa Econômica Federal, para o
programa Avançar Cidades.

Valor Item
R$

400,00

R$

400,00

R$
R$
R$

Valor Item
100,00
100,00
200,00
Valor Item

R$

8.900,00

R$

8.900,00
Valor Item

R$

300,00
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[Março] Adequações em orçamento e projeto de
Patrícia pavimentação asfáltica da Rua Chapecozinho,
Alexandre conforme exigências da Caixa Econômica Federal,
para o programa Avançar Cidades.

PLOTAGENS E CÓPIAS
[Janeiro] 06 plotagens de projetos particulares do
município
[Fevereiro] 12 plotagens referente a projeto
elétrico
[Março] 06 plotagens de projetos particulares do
município
[Abril] 05 plotagens de projetos particulares do
município
[Maio] 01 plotagem de mapa do município
[Julho] 24 plotagens referente ao projeto da
garagem de máquinas
[Julho] 4 plotagem referente ao projeto de
pavimentação
[Agosto] 15 plotagens de arquivos referente ao
projeto da garagem de máquinas municipal e
mapas diversos.
[Agosto] 15 plotagens de arquivos referente aos
projetos de pavimentações asfálticas do município
pelo programa Avançar Cidades.

R$

300,00

R$

600,00
Valor Item

R$

48,00

R$

96,00

R$

48,00

R$

40,00

R$

8,00

R$

192,00

R$

32,00

R$

120,00

R$

120,00

[Outubro] 28 plotagens referente ao projeto do
centro de eventos municipal

R$

224,00

[Novembro] 03 plotagens referente ao projeto da
escola do município

R$

24,00

R$

952,00
Valor Item

DIVERSOS
[Junho] Acompanhamento e auxílio junto a Iguaçu
Energia em pedidos de ligações novas de unidades
consumidoras no município.

R$

600,00

[Outubro] Assessoria e envio de projetos referente
a ponte que interliga Entre Rios e Marema.

R$

100,00

[Novembro] Atendimento do profissional do
município Everton sobre projeto estrutural da
Escola Santa Lúcia (verificação de projeto)

R$

100,00

R$

800,00
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FAXINAL DOS GUEDES - TOTAL R$ 2.500,00
Valor Item

VISITA TÉCNICA
02.01.2019 - Visita Rua Araucária para elaboração de
projeto de iluminação pública

Charles

PROJETO/OBRAS - READEQUAÇÕES
[Abril] Adequação ao projeto de iluminação pública da
Rua Araucária - incluindo projeto e memorial

Charles

R$ 400,00
Valor Item
R$ 2.000,00
Valor Item

DIVERSOS
[Novembro] Atendimento a profissional do município
Michele referente ao projeto preventivo da Escola
Tereza Migliorini

R$ 100,00

IPUAÇU - TOTAL R$ 85.516,00
VISITA TÉCNICA
28.01.2019 - Reunião com prefeita sobre definições
Alexandre de orçamento do projeto de centro de múltiplo uso Keli
Visita em terreno para elaboração de projeto de muro
de contenção.
01.03.2019 - Visita ao terreno do Centro de Resíduos
Alexandre Sólidos acompanhados pela engenheira do município,
Patrícia
para definições para o projeto de muro de contenção
para o local

Valor Item

Alexandre 06.06.2019 - Vistoria em ponte para elaboração de
laudo técnico
Alexandre 04.07.2019 - Visita técnica para verificação de local
Tania
de instalação da praça e do Centro de Múltiplo Uso.
23.07.2019 - Visita técnica referente a praça na Aldeia
Alexandre
Sede para ajustes de projeto. Entrega dos projetos
Tania
dos centros de múltiplo uso.
01.10.2019 - Visita técnica em creche padrão FNDE
Charles
para conferência e posterior finalização de projeto
Ana
elétrico.

R$ 200,00

Tânia

13.11.2019 - Reunião com equipe da Gigov (Caixa
Econômica) de Chapecó para definições do projeto da
praça da aldeira indígena Sede

R$ 400,00

R$ 300,00

R$ 200,00
R$ 200,00

R$ 400,00

R$ 400,00

R$ 2.100,00

ANÁLISE DE PROJETO
[Janeiro] Margarete Basso
[Janeiro] Loteamento Radavelli
[Janeiro] Loteamento Alberici
[Janeiro] Loteamento Radavelli

Valor Item
R$ 100,00
R$ 200,00
R$ 200,00
R$ 200,00
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[Fevereiro] Loteamento Industrial
[Março] Loteamento Industrial
[Maio] Loteamento Radavelli (03 análises)
[Maio] Loteamento Alberici (03 análises)
[Junho] Escola Cacique Vanhkree
[Junho] Loteamento Industrial
[Julho] Loteamento Alberici
[Agosto] Loteamento Industrial e Popular (03 análises)
[Outubro] Loteamento Alberici
[Outubro] Loteamento Radavelli
[Outubro] Escola Cacique Vahnkree
[Outubro] Loteamento Alberici
[Outubro] Loteamento Habitacional e Industrial
[Outubro] Loteamento Radavelli
[Outubro] Loteamento Habitacional e Industrial

R$ 200,00
R$ 200,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 200,00
R$ 600,00
R$ 200,00
R$ 200,00
R$ 2.000,00
R$ 200,00
R$ 200,00
R$ 200,00
R$ 200,00
R$ 6.300,00

APROVAÇÃO DE PROJETO
[Março] Loteamento Industrial
[Agosto] Eurides Barbacovi
[Novembro] Loteamento Industrial
[Novembro] Loteamento Alberici
[Novembro] Loteamento Radavelli

Valor Item
R$ 200,00
R$ 100,00
R$ 300,00
R$ 300,00
R$ 300,00
R$ 1.200,00

PROJETO/OBRAS
[Abril] Projeto de muro de contenção para o Centro de
Patrícia
Resíduos Sólidos - incluindo projeto, memorial e
Alexandre
orçamento.
[Junho] Laudo técnico referente à danos na galeria de
Alexandre
ponte próximo ao frigorífico JMS
Tania
[Julho] Projeto para Construções das Praças Públicas
Alexandre nos interiores deste Município, incluindo projeto
Charles
arquitetônico, elétrico, memoriais e orçamento.
[Julho] Projeto de Centro de Múltiplo uso para as
Patrícia
Aldeias indígenas Sede e Pinhalzinho, incluindo
Alexandre projeto arquitetônico, elétrico, estrutural,
Charles
acessbilidade, preventivo contra incêndio, sanitário,
hidráulico, memoriais respectivos e orçamento.

Valor Item
R$ 3.800,00
R$ 1.500,00
R$ 6.000,00

R$ 12.000,00
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[Agosto] Readequação de projeto antigo da Quadra
de Esportes do bairro Cristo Rei, sendo que os
Patrícia
projetos necessitaram ser reformulados visando as
Charles
normativas vigentes, incluindo projeto arquitetônico,
Alexandre acessibilidade, sanitário, hidráulico, preventivo contra
Tânia
incêndio, drenagem, muros de contenção, elétrico,
SPDA, entrada de energia, memoriais respectivos e
orçamento padrão Caixa Economica Federal.
Charles
Ana

[Outubro] Atualização de projeto elétrico e planilha
orçamentária da creche padrão FNDE

R$ 40.000,00

R$ 4.500,00
R$ 67.800,00

PROJETO/OBRAS - READEQUAÇÕES
Charles
Tânia
Tânia
Charles
Patrícia

[Abril] Adequação ao projeto de iluminação pública do
Loteamento Industrial
[Agosto] Adequações em projeto da praça pública da
aldeia Sede, conforme exigências da analista da
Caixa Econômica Federal.
[Novembro] Adequação do projeto da praça da Aldeia
Indígena Sede- incluindo projeto de iluminação,
hidráulico e paisagismo
[Novembro] Projeto pluvial para o centro de múltiplo
uso da Aldeia Pinhalzinho, conforme exigência da
análise estadual.

Valor Item
R$ 3.000,00
R$ 800,00

R$ 2.000,00

R$ 1.200,00

R$ 7.000,00
PLOTAGENS E CÓPIAS
[Outubro] 02 plotagens referente a nova locação do
centro de multiplo uso da reserva indigena.

Valor Item
R$ 16,00
R$ 16,00

DIVERSOS

Valor Item

[Agosto] Atendimento referente ao projeto de
loteamento Alberici

R$ 100,00

[Agosto] Atendimento a Lenize referente ao
Loteamento Industrial

R$ 100,00

[Agosto] Atendimento a Indiamara referente a praça
municipal

R$ 100,00

[Setembro] Atendimento a engenheira Indiamara,
prefeita Clori e profissional João Demarch em relação
ao loteamento Industrial e Habitacional

R$ 200,00

[Outubro] Atendimento Indiamara referente ao
Loteamento Industrial

R$ 100,00
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[Outubro] Atendimento Indiamara referente ao projeto
da quadra do Bairro cristo Rei

R$ 100,00

[Outubro] Atendimento a Indiamara referente a
modelo da Praça da Sede com encaminhamento para
a Caixa Econômica Federal

R$ 100,00

[Outubro] Atendimento ao profissional Olnear Cecatto
referente ao Loteamento Industrial e Habitacional

R$ 100,00

[Outubro] Atendimento a Indiamara para auxilio no
projeto da creche do município

R$ 100,00

[Dezembro] Atendimento a profissional do município
Lenize sobre documentação do loteamento Industrial.

R$ 100,00
R$ 1.100,00

LAJEADO GRANDE- TOTAL R$ 65.648,00
VISITA TÉCNICA
10.04.2019 - Visita técnica para vistoria na Rua
Alexandre
Amazonas e Rua São João para finalização de
Patrícia
projeto de pavimentação
Laureane 07.05.2019 - Visita técnica a Escola Básica Municipal
Patrícia
Irmã Blandina Cisz para conferência de medidas
31.07.2019 - Visita técnica junto com o setor de
topografia na Rua Augustinho Maraschin para
Alexandre
levantamento topográfico e posterior elaboração de
projeto de pavimentação.
16.10.2019 - Visita técnica de verificação da rodovia
Alexandre
estadual para posterior elaboração de projeto de
Tânia
ciclovia e passeios.
Tânia
13.11.2019 - Visita técnica ao acesso SC-156 para
Alexandre conferência de projeto
25.11.2019 - Visita técnica ao acesso SC-156 para
Charles
elaboração de projeto de revitalização da iluminação
pública do local

Valor Item
R$ 300,00
R$ 300,00

R$ 300,00

R$ 400,00
R$ 400,00
R$ 400,00
R$ 2.100,00

PAVIMENTAÇÃO / PROJETOS NOVOS
[Abril] Projeto de recapeamento asfáltico na Rua
Amazonas e Rua São João - incluindo projeto de
Patrícia
drenagem, recapeamento, sinalização viária,
Alexandre
memorial e orçamento padrão caixa econômica
federal.
[Agosto] Projeto para recapeamento asfáltico da Rua
Alexandre Augustinho Maraschin, incluindo projeto de
Tânia
drenagem, pavimentação, sinalização viária,
memorial e orçamento.

Valor Item

R$ 12.700,00

R$ 13.500,00
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Tânia
Alexandre
Charles
Patrícia

[Dezembro] Projeto do acesso ao município SC-156
incluindo: projeto de drenagem, pavimentação de
ciclovia e passeios com acessibilidade, sinalização
vertical e horizontal, paisagistico, iluminação pública,
memoriais descritivos respectivos, maquete 3D com
vídeo, planilha orçamentária e cronograma de obras.

R$ 32.500,00

R$ 58.700,00
PROJETO/OBRAS

Valor Item

[Maio] Conferência em projeto de ampliação de
refeitório realizado por profissinal do município.
[Maio] Projeto para ampliação de refeitório na Escola
Patrícia
Básica Municipal Irmã Blandina Cisz - incluindo
Alexandre
projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto
Charles
elétrico, memoriais e orçamento.

R$ 500,00

Patrícia

R$ 3.000,00
R$ 3.500,00

PROJETOS/OBRAS - READEQUAÇÕES
[Janeiro] Adequações em projeto hidrossanitário e
Patrícia
memorial descritivo do projeto das unidades
habitacionais
[Maio] Alterações em projeto de ampliação do
Patrícia
refeitório da Escola Básica Municipal Irmã Blandina
Cisz conforme exigências do FNDE

Valor Item
R$ 400,00

R$ 800,00
R$ 1.200,00

PLOTAGENS E CÓPIAS
[Novembro] Plotagem do projeto do acesso da SCTânia
156 para estudo de viabilidade junto ao DEINFRA - 6
cópias

Valor Item
R$ 48,00
R$ 48,00

DIVERSOS
[Outubro] Atendimento ao profissional Silvar
referente a urbanização da via de acesso ao
município

Valor Item
R$ 100,00
R$ 100,00
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MAREMA - TOTAL R$ 56.800,00
VISITA TÉCNICA
Laurean
e
Patrícia
Laurean
e
Alexandr
e

30.01.2019 - Visita ao campo de futebol municipal para
levantamento e posterior elaboração de projeto de reforma e
ampliação, acompanhada da engenheira do município.

Charles

08.02.2019 - Visita a creche para conferência de instalações
de rede elétrica e rede lógica.

22.02.2019 - Reunião com prefeito para definições de projeto
das unidades habitacionais do município e reforma e
ampliação do campo de futebol municipal.

Laurean 26.03.2019 - Reunião com a Caixa e GIGOV para definições
e
do projeto do Estádio Municipal Estrela
25.07.2019 - Visita técnica para vistorias na iluminação
Charles
pública

Valor Item
R$ 400,00

R$ 400,00

R$ 400,00
R$ 500,00
R$ 400,00
R$
2.100,00

ANÁLISE DE PROJETO
[Janeiro] Felix Caregnatto
[Janeiro] N.B.O Comércio de Combustíveis e Transportes
[Janeiro] Felix Caregnatto
[Janeiro] Felix Caregnatto
[Janeiro] Vitorino Zanchett
[Fevereiro] Felix Caregnatto
[Fevereiro] Dirceu Provensi
[Março] Dirceu Provensi
[Março] Vitorino Zanchett
[Abril] Jovana Sandra Sottili
[Abril] Vitorino Zanchett
[Maio] N.O.B Comércio de Combustíveis
[Maio] Vitorino Zanchett
[Maio] N.O.B Comércio de Combustíveis
[Junho] Luiz Concari
[Junho] Josemar Marostica
[Junho] Vitorino Zanchett
[Junho] Josemar Marostica
[Julho] Juciléia Morello Tomé
[Julho] Unidades habitacionais municipais
[Julho] Josemar Marostica
[Julho] Unidades habitacionais municipais
[Agosto] Unidades habitacionais municipais (02 análises)
[Setembro] Volmir Formentão
[Outubro] Jaquelini Moro
[Outubro] Jaquelini Moro

Valor Item
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 400,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
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[Novembro] Barracão industrial (03 análises)
[Dezembro] Barracão industrial

R$ 300,00
R$ 100,00
R$
3.300,00

APROVAÇÃO DE PROJETO
[Fevereiro] Felix Caregnatto
[Março] Dirceu Provensi
[Junho] Vitorino Zanchett
[Agosto] Josemar Marostica
[Agosto] Lote n°04 Q-02 município - unidades habitacionais
populares
[Agosto] Lote n°03 Q-02 município - unidades habitacionais
populares
[Agosto] Lote n°02 Q-02 município - unidades habitacionais
populares
[Agosto] Lote n°01 Q-02 município - unidades habitacionais
populares
[Agosto] Lote n°04 Q-01 município - unidades habitacionais
populares
[Agosto] Lote n°03 Q-01 município - unidades habitacionais
populares
[Agosto] Lote n°09 Q-02 município - unidades habitacionais
populares
[Agosto] Lote n°10 Q-02 município - unidades habitacionais
populares
[Agosto] Lote n°11 Q-02 município - unidades habitacionais
populares
[Agosto] Lote n°12 Q-02 município - unidades habitacionais
populares
[Setembro] Volmir Formentão
[Outubro] Jaquelini Moro
[Outubro] Jaquelini Moro (Reaprovação)

Valor Item
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00

PAVIMENTAÇÃO / READEQUAÇÕES
Patrícia
[Maio] Atualização de orçamento do projeto de
Alexandr
pavimentação da Rua Lauro Muller
e

Valor Item

R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$
1.700,00

R$ 500,00
R$ 500,00

PROJETO/OBRAS
[Fevereiro] Parecer de orçamento inexequivel para a creche
Charles
municipal
Laurean
e
[Fevereiro] Projeto de unidades habitacionais, incluindo:
Alexandr projeto arquitetônico, hidrossanitário, estrutural, elétrico,
e
entrada de energia, memorial descritivo e orçamento.
Charles

Valor Item
R$ 800,00

R$
4.000,00
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Laurean
e
Alexandr
e
Charles
Patrícia

[Março] Projeto de reforma e ampliação do Estádio Municipal
Estrela - incluindo projeto arquitetônico, estrutural,
acessibilidade, hidráulico, sanitário, preventivo contra
incêndio, elétrico, entrada de energia, memoriais respectivos
e orçamento padrão Caixa Econômica Federal

R$
29.500,00

Charles

[Julho] Relatório para resposta de intimação referente à
instalações elétricas

R$ 500,00

Charles

[Julho] Elaboração de descritivo para a licitação de sistema
de energia solar

R$ 300,00

Tânia
Laurean
[Agosto] Projeto de rampa de acesso e interligação dos
e
postos de saúdes.
Alexandr
e

R$
1.500,00
R$
36.600,00

PROJETO/OBRAS - READEQUAÇÕES
Laurean [Abril] Adequação em projeto preventivo contra incêndio,
e
conforme exigências do Corpo de Bombeiros - incluindo
Patrícia projeto preventivo, projeto elétrico, memoriais e orçamento.
Laurean
[Abril] Adequação em projeto das unidades habitacionais e
incluindo projeto, memorial e orçamento.
Charles
Laurean
e
[Abril] Adequação em projeto das unidades habitacionais Alexandr incluindo projeto, memorial e orçamento.
e
Laurean
[Maio] Atualização de orçamento das unidades habitacionais.
e

Valor Item
R$
2.400,00
R$
2.000,00
R$
2.000,00
R$ 500,00
R$
6.900,00

DIVERSOS
[Janeiro] Atendimento ao projeto do Felix Caregnatto
[Junho] Atendimento Arquiteto Luiz Fernando Líbano,
referente à projeto particular de residência
[Junho] Atendimento Engenheiro Rafael Benini, referente à
projeto particular de residência.
[Junho] Atendimento fiscal Fabiano, referente à dúvidas de
acessibilidade
[Junho] Atendimento Arquiteto Luiz Fernando Líbano,
referente à projeto particular de residência
[Junho] Atendimento Engenheira Municipal Jaina, referente
ao projeto de centro de eventos
[Junho] Atendimento Engenheira Municipal Jaina, referente
ao projeto de Luiz Concari
[Junho] Atendimento Engenheira Municipal Jaina, referente a
assessibilidade de creche

Valor Item
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
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[Junho] Atendimento Engenheira Municipal Jaina, referente a
assessibilidade da Rua José Gaspari
[Julho] Atendimento ao profissional Igor Cruz referente ao
indeferimento do projeto de Josemar Marostica
[Julho] Atendimento a Jaina sobre acessibilidade Rua José
Gaspari
[Julho] Atendimento ao profissional Gabriel referente as
Unidades Habitacionais de Marema
[Julho] Atendimento Jaina sobre analise técnica
acessibilidade dos Correios
[Julho] Atendimento Fabiano referente ao Loteamento
Lunardi.
[Julho] Atendimento a Jaina, refente ao projeto estrutural da
edificação da Prefeitura Municipal.
[Julho] Atendimento Fabiano referente ao Loteamento
Lunardi.
[Julho] Atendimento a Jaina, referente ao projeto do campo
de futebol.
[Julho] 03 atendimentos ao advogado Cipriani, referente à
resposta de intimação relacionado à instalações elétricas.
[Agosto] 02 atendimentos Fabiano referente ao Loteamento
Lunardi
{Agosto] 03 atendimentos ao Engenheiro Gabriel referente as
casas populares de Marema
[Agosto] Atendimento a Jaina referente a rampa do Posto de
Saúde, a ciclovia de acesso ao Município e a Rua José
Gaspari
[Agosto] Atendimento ao Fabiano referente a acessibilidade acesso de edificação comercial
[Agosto] Atendimento a profissional Thais Mascarello
referente ao projeto da Jaqueline
[Agosto] Atendimento a Jaina referente as reperfilagens que
estão acontecendo no Município
[Setembro] Atendimento a Jaina referente as reperfilagens
que estão acontecendo no Município
[Setembro] Atendimento Jaina referente ao acesso do
município, projeto de passeio, ciclovia e outros
[Setembro] Atendimento a Jaína e Prefeito referente a
barracão industrial
[Setembro] Atendimento ao Prefeito referente a Ponte entre
Marema e Entre Rios
[Setembro] Atendimento a munícipe Jaqueline (sec. saúde)
referente ao projeto de sua residência.
[Setembro] Atendimento às profissionais Thais e Gelcimara
referente ao projeto da munícipe Jaqueline
[Outubro] Atendimento a Jaina referente ao projeto do Centro
Administrativo
[Outubro] Atendimento a profissional Thais e a munícipe
Jaquelini Moro referente ao projeto da sua residência

R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 300,00
R$ 200,00
R$ 300,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 200,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 200,00
R$ 100,00
R$ 100,00

78
[Outubro] Atendimento a Jaina referente a Rua Pedro
Álvares Cabral
[Outubro] Atendimento a profissional Vanessa referente a
dúvidas do Código de Obras
[Outubro] Atendimento a munícipe Jaquelini e profissional
Thais referente a análise do projeto da residência
[Outubro] Atendimento a Jaquelini referente as alterações do
projeto.
[Outubro] Atendimento a Jaina referente a paginação do
Centro Administrativo Municipal
[Outubro] Atendimento a Jaina referente a aprovação do
barracão industrial e dúvidas referente ao Centro
Administrativo.
[Outubro] Atendimento a Jaina referente ao sistema de
tratamento de esgoto do Centro Administrativo
[Outubro] Atendimento a Jaina para auxilio da iluminação de
natal
[Novembro] Atendimento a profissional Jaina referente ao
projeto do barracão industrial do município.
[Novembro] Atendimento a profissional Jaina referente ao
sistema de tratamento de esgoto do centro administrativo
municipal.
[Novembro] Atendimento a profissional Jaina referente ao
sistema de tratamento de esgoto do centro administrativo
municipal.
[Novembro] Atendimento a profissional Jaina referente ao
forro do centro administrativo municipal.
[Novembro] Atendimento a Jaquelini referente ao projeto da
Unidade Básica de Saúde e projeto aprovado recentemente.
[Novembro] Atendimento a profissional Jaina referente ao
forro do centro administrativo municipal.
[Dezembro] Atendimento a profissional do municipio Jaina
referente ao projeto do barracão municipal e sistema de
tratamento de esgoto da UBS do município.
[Dezembro] Atendimento ao fiscal do municipio Fabiano
sobre dúvidas de aprovação de projetos.
[Dezembro] Atendimento aos profissionais Samuel e
Vanessa referente ao projeto do barracão industrial do
município.

R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00

R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 200,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$
5.700,00
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OURO VERDE - TOTAL R$ 44.200,00
VISITA TÉCNICA
Alexandre 09.07.2019 - Visita técnica para projeto de muro
Laureane para contenção de talude da Escola Padrão FNDE

Valor Item
R$ 300,00
R$ 300,00

PAVIMENTAÇÃO / PROJETOS NOVOS
[Fevereiro] Projeto de pavimentação poliédrica e
Keli
passeios para a Rua Albino Sgarbossa, incluindo
Alexandre
memorial e orçamento.
[Fevereiro] Projeto de pavimentação poliédrica e
Keli
passeios para a Rua Natal Binda, incluindo memorial
Alexandre
e orçamento.
[Fevereiro] Projeto de pavimentação poliédrica e
Keli
passeios para as Ruas D,E,F incluindo memorial e
Alexandre
orçamento.

Valor Item
R$ 10.400,00

R$ 10.800,00

R$ 8.000,00
R$ 29.200,00

PROJETO/OBRAS
[Janeiro] - Projeto elétrico para instalação de
Charles
plataforma elevatória
[Março] Projeto da cobertura da Creche Municipal
Patrícia
Maria José de Menezes - incluindo projeto
Alexandre
arquitetônico, estrutural e memorial
Charles

[Setembro] Projeto elétrico e entrada de energia
para a garagem de máquinas da prefeitura

Valor Item
R$ 700,00
R$ 5.000,00
R$ 8.800,00
R$ 14.500,00

DIVERSOS
[Outubro] Atendimento de projeto de muro de
Creche do FNDE
[Novembro] Atendimento a profissional do município
Fabiane referente a acessibilidade e projeto do posto
de saúde

Valor Item
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 200,00
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PASSOS MAIA - TOTAL R$ 38.120,00
VISITA TÉCNICA
04.04.2019 - Visita técnica para conferência de
Charles
projeto de iluminação pública próximo ao Silo da
Copérdia
08.10.2019 - Visita técnica para vistoria da Rua
Alexandre
Ângelo Tirelli e Augusta Zanchett para finalização de
Patrícia
projeto de pavimentação.

Valor Item
R$ 400,00

R$ 400,00
R$ 800,00

PAVIMENTAÇÃO / PROJETOS NOVOS
[Março] Projeto de pavimentação asfáltica com
Patrícia
passeios da Rua Augusta Zanchett e Rua Angêlo
Alexandre Tirelli - incluindo projeto de drenagem, pavimentação,
sinalização viária, memorial e orçamento.
[Novembro] Projeto executivo de pavimentação da
Rua Augusta Zanchett (trecho 01 e trecho 02) e Rua
Patrícia
Ângelo Tirelli, incluindo projeto de pavimentação,
Alexandre
drenagem, passeios, sinalização, memorial descritivo
e planilha orçamentária padrão Caixa Econômica.

Valor Item
R$ 5.400,00

R$ 22.000,00

R$ 27.400,00
PAVIMENTAÇÃO / READEQUAÇÕES
[Março] Envio de documentação referente ao projeto
de pavimentação asfáltica da Rua Augusta Zanchett,
Patrícia
para liberação de licenças junto ao IMA - Instituto do
Meio Ambiente

Valor Item
R$ 300,00
R$ 300,00

PROJETO/OBRAS
[Maio] Projeto de iluminação pública próximo ao Silo
Charles
da Copérdia

Valor Item
R$ 2.500,00
R$ 2.500,00

PROJETO/OBRAS - READEQUAÇÕES
[Janeiro] Alteração de projeto da iluminação pública
Charles
da Avenida Padre João Botero
[Março] Adequação dos alimentadores e sistema de
medição do projeto de iluminação pública do
Charles
perímetro urbano da SC-154 e Avenida Padre João
Botero
[Maio] Atualização de orçamento da iluminação
Charles
pública da Avenida Padre João Botero e perímetro
urbano SC 154
[Junho] Atualização de quantitativos de orçamento
Charles
da iluminação pública da Avenida Padre João Botero

Valor Item
R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

R$ 1.000,00
R$ 1.500,00
R$ 6.500,00
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Valor Item

LOTEAMENTO
Patrícia

[Janeiro] Projeto urbanístico para Loteamento Nilde
Bresciani II - incluindo projeto e memorial descritivo

R$ 500,00
R$ 500,00

PLOTAGENS E CÓPIAS
[Fevereiro] Cópias de ruas para o município - Rua
Juventino Pelizzari e Angelo Tirelli

Valor Item
R$ 20,00
R$ 20,00
Valor Item

DIVERSOS
[Novembro] Atendimento ao profissional do município
Márcio sobre as pavimentações das ruas do
município

R$ 100,00
R$ 100,00

PONTE SERRADA - TOTAL R$ 73.300,00
VISITA TÉCNICA

Valor Item

Alexandre 15.03.2019 - Vistoria em cabeceira de ponte a
pedido do prefeito municipal

R$ 300,00

Charles
Charles
Patrícia

04.04.2019 - Visita técnica Escola Municipal Antônio
Paglia, para posterior elaboração de projeto
preventivo contra incêndio
17.04.2019 - Visita técnica Escola Municipal Antônio
Paglia, para conferência de projeto preventivo contra
incêndio

Alexandre 19.06.2019 - Visita técnica ao local que será
executado muro de contenção no Bairro Moroso
Charles
Patrícia

19.08.2019 - Visita técnica de entrega de projetos da
escola Antônio Paglia e conversa sobre Rua paralela
BR 282 com prefeito.

Charles
Patrícia

28.08.2019 - Visita técnica para explicação do
projeto preventivo e elétrico da Escola 12 salas
05.09.2019 - Visita técnica para adequações em
projeto preventivo solicitado pela empresa
executora.

Charles
Patrícia

R$ 400,00

R$ 400,00
R$ 300,00
R$ 400,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 2.800,00

PROJETO/OBRAS
[Maio] Projeto de subestação 112,5 kwa para a
Charles
Escola Básica Municipal Antônio Paglia
[Junho] Laudo técnico sobre local onde houve queda
Alexandre
de muro de contenção no Bairro Moroso.

Valor Item
R$ 5.000,00
R$ 1.000,00
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[Junho] Projeto estrutural para construção de
Patrícia
arquibancada junto à quadra coberta da Escola
Alexandre Municipal Antônio Paglia, incluindo projeto estrutural,
detalhamentos e memorial descritivo.
Charles
Patrícia

Patrícia

Charles

Charles

[Julho] Projeto elétrico para a Escola Municipal
Antônio Paglia, incluindo projeto elétrico, planilha
orçamentária com reprogramação, memorial
descritivo e análise de justificativa de quantitativos.
[Julho] Projeto preventivo contra incêndio para a
Escola Municipal Antônio Paglia, incluindo projeto
preventivo de extintores, saídas de emergência, gás
canalizado, sinalização de abandodo de local,
iluminação de emergência, hidráulico preventivo,
plano de emergência e memoriais respectivos.
[Julho] Projeto de alarme e detecção de incêndio
para a Escola Municipal Antônio Paglia, incluindo
projeto de alarme, memorial e orçamento
[Agosto] Projeto de Sistema de Proteção e
Descargas Atmosféricas (SPDA) para a Escola
Municipal Antônio Paglia, incluindo projeto, memorial
e orçamento.

R$ 1.500,00

R$ 20.000,00

R$ 18.000,00

R$ 6.000,00

R$ 14.500,00
R$ 66.000,00

PROJETO/OBRAS - READEQUAÇÕES
[Setembro] Readequação de projetos elétrico, lógico
Charles
e preventivo da obra de construção da Escola
Patrícia
Antonio Paglia após vistoria realizada no dia
05/09/2019
[Outubro] Readequação em projeto preventivo da
Patrícia
Escola Antônio Paglia, conforme exigências do corpo
de bombeiros

Valor Item
R$ 3.500,00

R$ 1.000,00
R$ 4.500,00

SÃO DOMINGOS - TOTAL R$ 70.824,00
VISITA TÉCNICA
21.02.2019 - Visita a Unidade Básica de Saúde
Charles
Santa Paulina para elaboração de projeto elétrico Patrícia
Visita a escola 12 salas padrão FNDE para posterior
elaboração de projetos e atualização de orçamento
Alexandre 29.04.2019 - Visita em terreno para construção de
Patrícia
praça na Vila Milani
04.09.2019 - Visita técnica na Rua Valdir Humberto
Alexandre
Lodi para posterior finalização de projeto de
Tania
pavimentação
23.07.2019 - Visita técnica na Rua Valdir Humberto
Alexandre
Lodi para conferencia de medidas do levantamento e
Tania
projeto.

Valor Item
R$ 400,00

R$ 400,00
R$ 200,00

R$ 300,00
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Charles
Tânia
Charles
Charles
Patrícia
Ana

23.07.2019 - Visita para medição de sistema SPDA
na garagem da prefeitura
29.08.2019 - Visita técnica a Rua Itália para verificar
as necessidades do projeto

R$ 300,00

02.08,2019 - Visita técnica a garagem de máquinas
municipal para vistoria de sistema SPDA
10.10.2019 - Vistoria em escola padrão FNDE - 12
salas para definições de projeto elétrico e projeto
preventivo.

R$ 400,00

R$ 400,00

R$ 600,00
R$ 3.000,00

ANÁLISE DE PROJETO
[Janeiro] Roberto Lorenzon

Valor Item
R$ 100,00
R$ 100,00

APROVAÇÃO DE PROJETO
[Fevereiro] Roberto Lorenzon

Valor Item
R$ 100,00
R$ 100,00

PAVIMENTAÇÃO / PROJETOS NOVOS
[Abril] Atualização de projeto de pavimentação e
orçamento das Ruas: Arlindo Borges, Valdir
Patrícia
Humberto Lodi, Sete de Setembro, João Maria,
Barão do Rio Branco, Servidão quadra 36,
Camburiu, São Domingos
[Julho] Projeto de pavimentação asfáltica da Rua
Tania
Valdir Humberto Lodi, incluindo projeto de drenagem,
Alexandre pavimentação, passeios, sinalização, memorial
descritivo e orçamento.
[Agosto] Projeto de pavimentação da Rua Itália Tania
incluindo projeto de drenagem, pavimentação,
Alexandre
sinalização viária, memorial e orçamento.

Valor Item

R$ 8.500,00

R$ 9.500,00

R$ 4.000,00
R$ 22.000,00

PAVIMENTAÇÃO / READEQUAÇÕES
[Setembro] Readequação de passeios públicos e de
orçamentos referente as pavimentações das Ruas
Alexandre
Osvaldo Aranha, Barão do Rio Branco, Ignes Aiolfi,
Tânia
Dorvalino Silvério, Paraguai, Buenos Aires e
Uruguai.

Valor Item

R$ 31.500,00

R$ 31.500,00
PROJETO/OBRAS
[Fevereiro] Projeto elétrico para projeto preventivo da
Charles
Unidade Básica Santa Paulina, incluindo memorial e
orçamento.

Valor Item
R$ 3.500,00
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[Maio] Projeto de unidades habitacionais padrão
Patrícia
popular para o Loteamento Bertolino Marcante Laureane
incluindo projeto arquitetônico, estrutural, hidráulico,
Alexandre
sanitário, elétrico, entrada de energia, memoriais e
Charles
orçamento.
[Junho] Projeto de praça municipal para o distrito de
Patrícia
Vila Milani, incluindo projeto arquitetônico, projeto
Alexandre
elétrico, entrada de energia, detalhamentos,
Charles
orçamento e memorial descritivo.

R$ 3.500,00

R$ 6.000,00
R$ 13.000,00

PROJETO/OBRAS - READEQUAÇÕES
[Maio] Adequações em projeto de unidades
Patrícia
habitacionais padrão popular para o loteamento
Charles
Bertolino Marcante - incluindo projeto elétrico,
orçamento e cronograma de obra

Valor Item
R$ 800,00
R$ 800,00

PLOTAGENS E CÓPIAS
[Outubro] 03 plotagens de mapas do município

Valor Item
R$ 24,00
R$ 24,00

DIVERSOS
[Agosto] Atendimento ao profissional Edson referente
a dúvidas dos valores Sinapi apresentado nas
planilhas orçamentária

Valor Item

[Setembro] Atendimento ao Reinaldo (convênios)
referente a Rua Valdir Humberto Lodi.
[Outubro] Atendimento ao Ricardo para auxílio de
SPDA da garagem.

R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 300,00

VARGEÃO - TOTAL R$ 66.900,00
VISITA TÉCNICA
Charles
Patrícia
Charles
Patrícia

06.02.2019 - Visita ao terreno do loteamento
Industrial para elaboração de projeto de iluminação
pública. - Conversa com equipe de engenharia sobre
projeto preventivo de escola municipal.
09.04.2019 - Visita técnica Escola Municipal
Fortunato Danieli, para posterior elaboração de
projeto preventivo contra incêndio

Laureane 12.08.2019 - Visita técnica e reunião com o Prefeito,
referente ao Loteamento Horizonte
23.09.2019 - Visita técnica ao Loteamento Horizonte I
Tânia
para posterior elaboração de projetos de
Alexandre
infraestrutura.

Valor Item
R$ 400,00

R$ 400,00
R$ 400,00
R$ 300,00
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R$ 1.500,00
PROJETO/OBRAS
[Abril] Projeto preventivo contra incêndio Escola
Municipal Fortunato Danieli - incluindo projeto
Patrícia
preventivo por extintores, saídas de emergência,
Charles
iluminação de emergência, sinalização abandono de
local, gás centralizado, SPDA e memoriais descritivos
respectivos.

Valor Item

R$ 11.400,00

R$ 11.400,00
PROJETO/OBRAS - READEQUAÇÕES
Charles
Patrícia
Tania

[Abril] Adequação ao projeto de iluminação pública do
Loteamento Industrial - incluindo projeto e memorial
[Julho] Adequações em projeto preventivo da Escola
Municipal Fortunato Danieli conforme exigências do
corpo de bombeiros.

Valor Item
R$ 2.000,00
R$ 2.500,00
R$ 4.500,00
Valor Item

LOTEAMENTO
[Janeiro] Projeto urbanístico do Loteamento Industrial
- incluindo projeto e memorial descritivo
[Março] Alterações em projeto urbanístico do
Patrícia
Loteamento Industrial - incluindo projeto, memoriais e
plotagens
[Dezembro] Projetos complementares para o
Loteamento Horizonte I, incluindo: projeto de
Alexandre
drenagem, rede de água, terraplenagem, projeto de
Tânia
esgoto e memoriais descritivos e de cálculo
respectivos.
Keli

R$ 2.000,00
R$ 1.500,00

R$ 46.000,00

R$ 49.500,00

XANXERÊ - TOTAL R$ 81.680,00
VISITA TÉCNICA

Valor Item

Laureane 12.02.2019 - Reunião para definições de projeto do
Centro de Triagem.
Laureane 21.02.2019 - Reunião com Andreza e Rivael para
Alexandre definições do Centro de triagem.
Alexandre 12.03.2019 - Reunião com engenharia da prefeitura
Laureane sobre consulta prévia projeto Centro de Triagem

R$ 200,00

Laureane 02.04.2019 - Reunião para definições do projeto do
centro de triagem
10.04.2019 - Reunião sobre equipamentos referente
Laureane
ao centro de triagem
Laureane
23.04.2019 - Visita ao terreno do centro de triagem
Alexandre

R$ 300,00

R$ 200,00
R$ 400,00

R$ 300,00
R$ 200,00
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24.04.2019 - Reunião para definições de sistema
Laureane
construtivo e sistema de tratamento de esgoto
Alexandre
referente ao centro de triagem
Laureane 16.05.2019 - Reunião para definição de valor de
orçamento do barracão de reciclagem
Alexandre 11.06.2019 - Visita técnica referente ao projeto
Tania
estrutural da quadra do Bairro Bela Vista
Laureane 13.08.2019 - Reunião com equipe técnica da Unoesc
Tânia
referente ao projeto da Unidade de Acolhimento
30.08.2019 - Reunião com arquiteta Roberta
Laureane
referente aos projetos da Unidade de Acolhimento e
Alexandre
Bavial.
01.10.2019 - Visita técnica ao Bavial para ver
Alexandre
detalhes do projeto executivo junstamente com os
Laureane
fiscais.
08.11.2019 - Reunião com equipe da prefeitura de
Alexandre Xanxerê e Apadavix para definições do escopo do
projeto da sede da associação.
11.11.2019 - Visita técnica a estrutura atual da
Patrícia
Apadavix para conferência de ambientes e visita ao
Alexandre
terreno da nova sede.
19.11.2019 - Reunião com os analistas da prefeitura
Patrícia
Alexandre (Roberta e Robson) para definições do projeto da
nova sede da Apadavix
Patrícia
19.11.2019 - Conversa com Kátia (Apadavix) para
Alexandre apresentação de estudo prévio do projeto

R$ 400,00
R$ 200,00
R$ 200,00
R$ 400,00
R$ 300,00

R$ 200,00

R$ 200,00

R$ 300,00

R$ 100,00
R$ 200,00
R$ 4.100,00

PROJETO/OBRAS
[Fevereiro] Projeto elétrico e entrada de energia para
Charles
a quadra do bairro Bela Vista.
[Junho] Projeto elétrico do Centro Comunitário do
Charles
Bairro Santa Cruz, incluindo projeto, orçamento e
memorial descritivo.
[Junho] Projeto estrutural para quadra do Bairro Bela
Tania
Vista, incluindo projeto estrutural, detalhamentos e
Alexandre
memorial descritivo.
[Junho] Projeto do Centro de Triagem Municipal,
Laureane incluindo projeto arquitetônico, acessibilidade,
Alexandre elétrico, telefônico, entrada de energia, estrutural,
Charles
sanitário, hidráulico, pluvial, preventivo contra
incêndio, memoriais descritivos e orçamento.
Patrícia
Alexandre
Tânia
Charles
Ana

[Dezembro] Projeto completo para a sede da
APADAVIX, incluindo: projeto arquitetônico,
acessibilidade, hidráulico, sanitário, estrutural,
preventivo contra incêndio, elétrico, rede lógica,
entrada de energia, memoriais descritivos
respectivos, planilha orçamentária e cronograma de
obras.

Valor Item
R$ 3.300,00
R$ 3.500,00

R$ 4.500,00

R$ 30.000,00

R$ 35.000,00

R$ 76.300,00
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Valor Item

PROJETO/OBRAS - READEQUAÇÕES
Laureane [Fevereiro] Adequação em projeto preventivo do
Patrícia
Bavial.

R$ 300,00
R$ 300,00

PLOTAGENS E CÓPIAS
[Outubro] 25 plotagens referente ao projeto do centro
de triagem, incluso memoriais e orçamentos.
[Novembro] 10 Plotagens do projeto completo do
Bavial conforme solicitação da associação.

Valor Item
R$ 300,00
R$ 80,00
R$ 380,00

DIVERSOS
[Abril] Entrega de documentação ao conselho do
plano diretor - referente a implantação do centro de
triagem
[Junho] Atendimento Rivael relacionado ao projeto
do Centro de Triagem
[Agosto] Atendimento a profissional Roberta para
diversas discussões - Bavial e Centro de
Acolhimento
[Outubro] Atendimento a Andreza, Augusto e Robson
referente ao Centro de Triagem
[Novembro] Atendimento ao profissional do
município Janir referente às arvores a serem
removidas do terreno da Apadavix

Valor Item
R$ 200,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 600,00

XAXIM - TOTAL R$ 161.000,00
VISITA TÉCNICA
07.01.2019 - Visita ao Ginásio Pedro Ivo Campos
Patrícia
para levantamento e posterior elaboração de
R$
Laureane
projeto preventivo.
20.08.2019 - Visita técnica para responder
Alexandre Ministério Público referente à diversos projetos
R$
Charles preventivos de escolas e infraestrutura de
Loteamento.
03.09.2019 - Visita técnica na Escola Municipal Dom
Charles Bosco para readequações de projeto preventivo
R$
Patrícia contra incêndio e elaboração de sistema de alarme
e SPDA.
Charles
Patrícia

18.09.2019 - Visita técnica na Escola Municipal Ari
Moacir Lunardi e CEIM Maria Lunedo Battistella
para readequações de projeto preventivo contra

R$

Valor Item
400,00

400,00

500,00

500,00
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incêndio e elaboração de sistema de alarme e
SPDA.
30.09.2019 - Visita técnica na Escola Municipal
Santa Terezinha para readequações de projeto
preventivo contra incêndio e elaboração de sistema
de alarme e SPDA.
09.10.2019 - Visita técnica para conversa com o
Charles
secretário da educação sobre projetos preventivos
Patricia
das escolas e vistoria na Escola Básica Municipal
Ana
Cecília Meireles
21.11.2019 - Visita técnica a Rua Justo Eugênio
Alexandre Soccol para posterior elaboração de projeto de
pavimentação
29.11.2019 - Visita técnica a Rua Justo Eugênio
Alexandre Soccol para conferências de projeto de
pavimentação
Charles
Patrícia
Ana

PAVIMENTAÇÃO / PROJETOS NOVOS
[Dezembro] Projeto de pavimentação asfáltica para
a Rua Justo Eugênio Soccol, incluindo: projeto de
pavimentação, drenagem, passeios com
Alexandre
acessibilidade, sinalização horizontal e vertical,
memorial descritivo, planilha orçamentária e
cronograma de obras.

PROJETO/OBRAS
[Abril] Projeto preventivo contra incêndio Escola
básica Santa Terezinha - incluindo projeto
Patrícia preventivo por extintores, saídas de emergência,
Alexandre iluminação de emergência, sinalização abandono de
local, gás centralizado, hidráulico preventivo e
memorial descritivo
[Abril] Projeto preventivo contra incêndio Escola
básica Ari Moacir Lunardi e Ceim Maria lunedo
battistella - incluindo projeto preventivo por
Patrícia
extintores, saídas de emergência, iluminação de
Alexandre
emergência, sinalização abandono de local, gás
centralizado, hidráulico preventivo e memorial
descritivo
[Abril] Projeto preventivo contra incêndio Escola
básica Dom Bosco - incluindo projeto preventivo
Patrícia por extintores, saídas de emergência, iluminação de
Alexandre emergência, sinalização abandono de local, gás
centralizado, hidráulico preventivo e memorial
descritivo

R$

400,00

R$

400,00

R$

300,00

R$

200,00

R$

3.100,00
Valor Item

R$

38.900,00

R$

38.900,00
Valor Item

R$

19.700,00

R$

16.600,00

R$

25.000,00
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[Abril] Projeto preventivo contra incêndio Ginásio
Pedro Ivo Campos - incluindo projeto preventivo
Patrícia
por extintores, saídas de emergência, iluminação de
Alexandre
emergência, sinalização abandono de local, gás
centralizado e memorial descritivo
[Outubro] Laudo referente a entrada de energia da
Charles
Escola Básica Municipal Ari Lunardi
[Outubro] Projeto SPDA da Escola Básica Municipal
Charles
Ari Lunardi

R$

9.500,00

R$

2.000,00

R$

11.800,00

R$

84.600,00
Valor Item

PROJETO/OBRAS - READEQUAÇÕES
Patrícia
Charles

Patrícia

Patricia

Patricia

[Setembro] Readequações em projeto preventivo
contra incêndio da Escola Municipal Dom Bosco,
com elaboração de projeto de alarme e detecção de
incêndio e laudo de dispensa de projeto SPDA
[Setembro] Readequações em projeto preventivo
contra incêndio da Escola Municipal Ari Lunardo e
CEIM Maria Lunedo Battistela, com elaboração de
projeto de alarme e detecção de incêndio.
[Outubro] Adequações em projeto preventivo
contra incêndio da Escola Básica Municipal Ari
Lunardi, conforme exigências do corpo de
bombeiros
[Outubro] Adequações em projeto preventivo
contra incêndio da Escola Básica Municipal Dom
Bosco, conforme exigências do corpo de bombeiros

PLOTAGENS E CÓPIAS
[Abril] 06 cópias de projeto particular do município
- Centro de Especialidades
[Abril] 04 cópias de projetos particulares do
município
[Junho] 02 plotagens de projeto hidrossanitário
[Julho] 03 plotagens de projeto da praça Frei Bruno
[Outubro] 33 plotagens referente ao projeto do
complexo esportivo municipal
[Outubro] 02 plotagens de mapas municipais

R$

20.000,00

R$

12.000,00

R$

1.000,00

R$

1.000,00

R$

34.000,00
Valor Item

R$

48,00

R$

32,00

R$
R$

16,00
24,00

R$

264,00

R$
R$

16,00
400,00
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OUTROS - TOTAL R$ 14.700,00
DIVERSOS
[Janeiro] Elaboração de materiais para a cerimônia
Laureane
de 40 anos da Amai - incluindo convites, 3D,
Keli
reuniões, captação de orçamentos
[Janeiro] Elaboração de 3D interno da sala da
Laureane
engenharia para estudo de cores e alterações de
Keli
mobiliário
[Fevereiro] 14.02.2019 - Visita ao Corpo de
Charles
Bombeiros de Xanxerê para conversa sobre projetos
Patrícia
preventivos dos municípios de Bom Jesus (Escola
municipal Gilberto Tavares) e Xanxerê (Bavial).
Charles
[Março] 12.03.2019 - Reunião Iguaçu Energia
(Usina de Asfalto) Visita técnica, estudos preliminares
Patrícia
e elaboração de planilhas para estudo de viabilidade
de implantação da usina de asfalto.
Laureane [Abril] 11.04.2019 - Reunião sobre estudo socioAlexandre ambiental na prefeitura de Xanxerê
Charles
[Maio] 14.05.2019 - Reunião Iguaçu Energia
Laureane [Maio] 02.05.2019 - Reunião de engenheiros e
Patrícia
arquitetos na Caixa - Chapecó
Laureane [Maio] 22.05.2019 - Reunião Colegiado de
Engenheiros e Arquitetos - Chapecó
Charles
[Junho] 17.06.2019 - Reunião Iguaçu Energia

Valor Item
R$ 1.000,00

R$ 200,00

R$ 200,00
R$ 100,00
R$ 1.000,00
R$ 200,00
R$ 100,00
R$ 500,00
R$ 800,00
R$ 100,00

Laureane [Junho] Testes em programas para organização
interna de setor (programa Trello)

R$ 1.200,00

Laureane [Julho] Testes em programas para organização
interna de setor (programa scopi)
Alexandre [Julho] Laudo de vistoria da sede da Amai
Charles
[Julho] 04.07.2019 - Reunião Iguaçu Energia
[Agosto] 27.08.2019 - Projeto de interiores nova sala
Laureane
Ingrid
[Agosto] 28.08.2019 - Reunião Ministério Público
Laureane
Santa Catarina - Acessibilidade
Charles
[Setembro] 10.09.2019 - Reunião Iguaçu Energia
[Outubro] Finalização e orçamentos do projeto da
Laureane
sala da Ingrid
[Outubro] Alterações do projeto da sala da
Laureane
engenharia
[Outubro] Levantamento de sugestões referente a
acessibilidade para serem discutidos no Ministério
Laureane
Público de Santa Catarina, com atendimento a
MPSC, FECAM, AMAVI

R$ 1.000,00

Laureane [Outubro] Alterações projeto sala engenharia e
orçamentação sala Ingrid
Charles
[Novembro 05.11.2019] Treinamento Iguaçu Energia
Charles
[Novembro 06.11.2019] Treinamento Iguaçu Energia
Laureane [Dezembro] Reunião do Colegiado de Engenharia
Charles
[Dezembro] Reunião Iguaçu Energia

R$ 400,00

R$ 1.000,00
R$ 100,00
R$ 500,00
R$ 1.600,00
R$ 100,00
R$ 1.000,00
R$ 600,00

R$ 600,00

R$ 800,00
R$ 800,00
R$ 400,00
R$ 400,00
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VALOR PRÉVIO
Especificação do Serviço
Ánalise - aprovação de Projeto
Visita Técnica - reuniões
Projeto de Pavimentação com passeios
Projeto de Pavimentação sem passeios
Projeto Arquitetônico com layout
Projeto Arquitetônico de reforma - readequações
Projeto Arquitetônico - áreas de saúde
Projeto Arquitetônico de reforma - readequações - áreas de saúde
Projeto Hidrossanitário (água e esgoto)
Projeto Estrutural
Projeto Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas
Projeto de Acessibilidade
Projeto paisagístico
Projeto climatização
Projeto Pluvial
Projeto Alarme e Detecção de Incêndio
Projeto Sistemas de Prevenção Contra Incêndio
Projeto Elétrico
Projeto Padrão de Entrada de Energia Elétrica
Projeto Rede Lógica
Projeto Telefone
Memorial **
Orçamento
Maquete eletrônica
Projeto Urbanístico de Loteamento com Projeto de Drenagem Pluvial,
Pavimentação e Sinalização
Plotagens
** Valor estipulado para cada memorial descritivo
* Alguns serviços deverão ser orçados de acordo com o tempo de
elaboração dos mesmos

Preço R$
100,00/
hora
100,00/
hora
4,00/m²
3,50/m²
21,00/m²
27,00/m²
32,00/m²
34,00/m²
7,00/m²
11,00/m²
5,00/m²
8,00/m²
5,00/m²
6,00/m²
4,00/m²
4,00/m²
7,00/m²
6,00/m²
4,00/m²
5,00/m²
5,00/m²
2,00/m²
4,00/m²
5,00/m²
2.000,00/
lote
8,00/und
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ATIVIDADES

O setor de Topografia da AMAI presta aos municípios um variado leque de serviços, tais
como:
Regularização e demarcação de terrenos para loteamento popular ou conjuntos
habitacionais;
Demarcação, levantamento e alinhamento de ruas para projetos de pavimentação
asfáltica e de pedras irregulares;
Atos de regularização de matrícula de terrenos para uso público, usocapião,
parcelamento do solo;
Conferência de terraplanagem, rede de água e esgoto;
Projetos para ampliação da área urbana do município;
Levantamento e demarcação de áreas para execução de projetos de engenharia,
arquitetura e obras de infraestrutura urbana;
Demarcação de divisas
O relatório a seguir, apresenta o valor de mercado, para cada serviço prestado pelo
setor. Os valores a seguir são apenas ilustrativos e não geraram custos adicionais.

TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 2019: R$429 mil

ABELARDO LUZ - TOTAL R$ 19.000,00
Conferência de medidas in loco de dimensão de quadra para
aprovação de projeto.

R$ 500,00

Levantamento planialtimétrico da Rua Maria Alcina

R$ 4.000,00

Levantamento planialtimétrico de Rua Localizado na Vila Ceres
Conferência de medidas da Rua Artur Andreis com a Rua Juarez
Martins Filho de quadras.

R$ 1.500,00

Levantamento planimétrico da Avenida Getulio Vargas
Levantamento planimétrico das edificaçoes e limites da Estação de
Tratamento de Esgoto

R$ 3.000,00

Visita técnica para definição do perímetro urbano
Levantamento topográfico do terreno do campo, mapa, memorial e
ART
Levantamento altimétrico do posto de saúde para adquações de
acessibilidade

R$ 500,00
R$ 3.000,00

Visita Técnica com prefeito e departamento juridico (REURB)

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

R$ 3.000,00

R$ 1.500,00
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BOM JESUS - TOTAL R$ 29.000,00
Demarcação de divisa de Lote 11 e 10 da quadra 13
Levantamento das edificações da quadra D Loteamento Rodigheri
Demarcação do Lote 01 da Quadra 02
Demarcação do Lote 01 da Quadra 03
Demarcação do Lote 07 da Quadra 15
Demarcação do Lote 06 da Quadra 12
Identificação de área invadida localizada na Linha das Formigas
Efetuar locação do terreno de utilidade pública.
Efetuar Levantamento de nivel e locação do terreno do cemitério
Desafetação da Rua Antonio Ezidio Marmentine
Levantamento topográfico localização de divisa do município Bom
Jesus/ Ouro Verde.
Levantamento e demarcação do centro de múltiplo uso.
Demarcação do Lote 15 da Quadra 45
Demarcação do Lote 11 da Quadra 23
Demarcação do Lote 12 da Quadra 23
Demarcação do Lote 17 da Quadra 22
Demarcação do Lote 09 da Chácara 03
Demarcação do Lote 45 da Quadra D
Levantamento de nivel e locação do terreno do cemitério
Demarcação do Lote 15 da Quadra 45 remarcação
Demarcação do Lote 07 da Quadra 19
Demarcação de terreno dos veteranos e locação da obra
Demarcação do Lote 01 da Quadra 52
Demarcação do Lote 3B da Quadra 23
Levantamento planialtimétrico dos Lotes e Edificações de área para
REURB -S
Demarcação do Lote 5A da Quadra 03
Demarcação do Lote 6A da Quadra 05
Demarcação do Lote 6B da Quadra 05
Demarcação do Lote 8A da Quadra 19
Demarcação de parte da Rua João Tonial
Mapa e memorial descritivo para fins de prolongamento da Rua
Juvenal Bandeira
Levantamento planialtimétrico das edificações existentes no
prolongamento da Rua Augusto Bertochi
Desapropriação de parte do lote 06 da quadra 23
Demarcação de parte do Lote 34
Demarcação do Lote 8 da Quadra 68 Loteamento Nereu Sabini da
Silva
Demarcação do Lote 9 da Quadra 68 Loteamento Nereu Sabini da
Silva

R$ 500,00
R$ 1.500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 1.500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 1.500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 15.000,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 1.000,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 2.000,00
R$ 1.500,00
R$ 1.000,00
R$ 500,00
R$ 500,00
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ENTE RIOS - TOTAL R$ 23.500,00
Demarcação do Lote 04 da Quadra 10
Demarcação do Lote 05 da Quadra 10
Demarcação do Lote 02 da Quadra 12
Demarcação do Lote 04 da Quadra 12
Demarcação do Lote 03 da Quadra 12
Demarcação do Lote 11 da Quadra 44
Demarcação e projeto da Rua Guarani, entre a Rua Valdemar de
Moura e Rua Pergentino Alberice
Demarcação do Lote 12a da Quadra 32
Demarcação do Lote 12b da Quadra 32
Demarcação da Rua 19 de Julho para abertura
Demarcação da Rua Chapecózinho para abertura
Demarcação da Rua Cassemiro Gomes de Lima para abertura
Levantamento planialtimétrico da Rua Dimas dos Santos para
pavimentação
DEMARCAÇÃO DA QUADRA 49
Demarcação do Lote 13 da Quadra 05
Demarcação do Lote 02 da Quadra 02
Demarcação do Lote 01 da Quadra 02
Demarcação do Lote 11 da Quadra 07
Demarcação do Lote 04 da Quadra 33
Demarcação do Lote 05 da Quadra 33
Demarcação do Lote 06 da Quadra 33
Demarcação do Lote 03 da Quadra 11
Demarcação do Lote 04 da Quadra 11
Demarcação do Lote 05 da Quadra 11
Demarcação do Lote 08 da Quadra 33
Demarcação do Lote 13 da Quadra 45a
Demarcação do Lote 10 da Quadra 45a
Levantamento planimétrico da Chácara 06

R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 1.000,00
R$ 1.500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 3.000,00

FAXINAL DOS GUEDES - TOTAL R$3.000,00
Demarcação lote 12 da quadra 109
Demarcação lote 10 da quadra 116
Demarcação lote 11 da quadra 116
Demarcação lote 12 da quadra 116
Demarcação lote 13 da quadra 116
Demarcação de Lote, localizado em área de Regularização Fundiária

R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
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IPUAÇU - TOTAL R$ 42.000,00
Visita técnica com Prefeita e departamento jurídico
Levantamento planialtimétrico de Lote Industrial
Demarcação do Lote 09 da Quadra 16
Demarcação da área verde do Loteamento industrial
Demarcação do Lote 02 da Quadra 99
Visita técnica com Prefeita e departamento jurídico
Demarcação de área para a construção de uma Praça Municipal no
Bairro Ballen.
Demarcação de um terreno em nome de Nereu Machado Lote 03
Quadra 26.
Demarcação do Lote 08, Localizado na Rua Migliorini esquina com a
Rua Pagnoncelli
Visita técnica com Prefeita e departamento jurídico
Demarcação do Lote 12A da Quadra 04
Demarcação do Lote 12 da Quadra 04
Levantamento planialtimétrico e Demarcação do Lote 06 da Quadra
132
Visita técnica com Prefeita e departamento jurídico
Demarcação do Lote 05 da Quadra 109
Visita técnica com Prefeita e departamento jurídico
Demarcação do Lote 07 da Quadra 122
Levantamento e demarcação para extração de cascalho Dalastra
Visita técnica com Prefeita e departamento jurídico
Demarcação do Lote 13 da Quadra 113
Demarcação das Chácaras 52 e 53 alinhamento da Rua
Demarcação do Lote 03D da Quadra 26
Demarcação do Lote 03C da Quadra 26
Demarcação do Lote 01 da Quadra 44
Demarcação do Lote 02 da Quadra 44
Demarcação da Rua Angelo Fassina
Demarcação do Lote 05 da Quadra 124
Demarcação da Área verde da quadra 97
Demarcação do Lote 12 da Quadra 04
Demarcação de parte do Lote 06 da Quadra 105
Demarcação do Lote 03 da Quadra 102
Demarcação do Lote 03b da Quadra 26
Demarcação do Lote 12 da Quadra 18
Levantamento planimétrico de parte do lote 06 da quadra 105 mapa e
memorial descritivo

R$ 500,00
R$
1.500,00
R$ 500,00
R$
1.000,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$
1.500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$
1.500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$
1.000,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$
1.000,00
R$ 500,00
R$
1.000,00
R$ 500,00
R$
1.000,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$
3.000,00
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Retificação da matrícula 4.599
Levantamento planialmétrico do campo de futebol da aldeia sede para
elaboração de projeto
Demarcação do lote 06 da quadra 97
Nivelamento de drenagem entorno o campo de futebol, localizado na
linha samburá
Levantamento planialmétrico de terreno para construção de praça na
aldeia sede
Retificação da matrícula 4.599
Levantamento planialmétrico do campo de futebol da aldeia sede para
elaboração de projeto
Demarcação do lote 06 da quadra 97
Nivelamento de drenagem entorno o campo de futebol, localizado na
linha samburá
Levantamento planialmétrico de terreno para construção de praça na
aldeia sede

R$
9.000,00
R$
3.000,00
R$ 500,00
R$
2.000,00
R$
2.500,00
R$
9.000,00
R$
3.000,00,0
0
R$ 500,00
R$ 2.000
R$
2.500,00

LAJEADO GRANDE - TOTAL R$ 34.000,00
Demarcação de parte da Rua São Luiz, esquina com a Rua Nossa
Senhora Aparecida. Matrícula nº 23023.
Visita técnica com Prefeito e Engenharia.
Unificação e Desmembramento do Lote 01 e 17 da quadra 17
Levantamento planialtimétrico da Rua Agustinho
Demarcação do Lote 02 da quadra 11
Conferência de calçamento executado
Levantamento planialtimétrico da Rua Olivo Testa para projeto de
calçada e ciclovia.
Levantamento planialtimétrico da SC-156 para projeto de calçada e
ciclovia.
Demarcação do Lote 10A da quadra 17
Demarcação do Lote 10B da quadra 17
Demarcação do Lote 01 da quadra 17
Demarcação do Lote 17 da quadra 17
Demarcação do Lote 16 da quadra 17
Demarcação do Lote 15 da quadra 17
Demarcação do Lote 14 da quadra 17
Demarcação do Lote 13 da quadra 17
Demarcação do Lote 12 da quadra 17
Demarcação do Lote 11 da quadra 17
Levantamento planialtimétrico das alturas dos cortes da SC-156 para
fins de projeto de muros novos.
Levantamento planimétrico das edificações do terreno industrial
Levantamento planimétrico de partes dos lotes coloniais dos lotes 1,2
e 3 para fins de desapropriação.

R$ 1.000,00
R$ 500,00
R$ 5.500,00
R$ 1.500,00
R$ 500,00
R$ 1.000,00
R$ 2.500,00
R$ 11.500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 1.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
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MAREMA - TOTAL R$ 38.500,00
Levantamento topográfico de Cascalheira
Demarcação do terreno onde será construida a prefeitura
Locação do lote 14 da quadra 06 na rua Vidal Ramos de propriedade
de Jacyr Ceratto.
Locação do lote 02 da quadra 15 na rua Voluntarios da Patria, 228 de
propriedade de Simone Moro.
Demarcação da Rua Vidal Ramos para Abertura Total
Demarcação do Lote 09 quadra 05
Demarcação do Lote C quadra 32
Demarcação do Lote B quadra 32
Demarcação do Lote A quadra 32
Demarcação do Lote 12 quadra 03
Demarcação do Lote 13 quadra 03
Demarcação do Lote 05 quadra 03
Demarcação do Lote 11 quadra 13
Demarcação do Lote 12 quadra 13
Demarcação do Lote 03 quadra 04
Levantamento planialtimétrico da Estrada Municipal Despraiado
Demarcação do Lote 01 quadra 01 Loteamento sol nascente
Demarcação do Lote 02 quadra 01 Loteamento sol nascente
Demarcação do Lote 03 quadra 01 Loteamento sol nascente
Demarcação do Lote 04 quadra 01 Loteamento sol nascente
Demarcação do Lote 01 quadra 02 Loteamento sol nascente
Demarcação do Lote 02 quadra 02 Loteamento sol nascente
Demarcação do Lote 03 quadra 02 Loteamento sol nascente
Demarcação do Lote 04 quadra 02 Loteamento sol nascente
Levantamento planimétrico da Rua Ipiranga trecho 01
Levantamento planimétrico da Rua Pinheiro Machado
Levantamento planimétrico da Rua Pedro Alvares Cabral
Levantamento planimétrico da Rua Ipiranga trecho 02
Levantamento planialtimétrico da Rua Giácomo Duz para projeto de
ciclovia e passeio
Levantamento planialtimétrico do Posto de Saúde para rever
acessibilidade
Demarcação do Lote 10 quadra 02 Loteamento sol nascente
Demarcação do Lote 11 quadra 02 Loteamento sol nascente
Demarcação do Lote 12 quadra 02 Loteamento sol nascente
Demarcação do Lote 09 quadra 03 Loteamento sol nascente
Demarcação do Lote 10 quadra 03 Loteamento sol nascente
Demarcação do Lote 11 quadra 13 Loteamento Marema
Levantamento planimétrico do Lote e Edificação da Igreja Assembleia
de Deus
Planta topografica e memorial descritivo de extração de cascalho

R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 1.000,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 1.500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 5.000,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 1.000,00
R$ 2.000,00
R$ 1.000,00
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Demarcação dos Meio Fio da Rua Vidal Ramos
Levantamento planialtimétrico da Rua Vidal Ramos, para fins de
pavimentação
Planta topografica e memorial descritivo de extração de cascalho
(GARBIM)
Planta topografica e memorial descritivo de extração de cascalho
(REGINATTO)
Demarcação do Lote 03 do Loteamento Industrial

R$ 1.500,00

Alteração do mapa do perímetro urbano

R$ 1.000,00

R$ 1.500,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00

OURO VERDE - TOTAL R$ 22.500,00
Demarcação do lote 1 da Quadra 15,na Rua Albino Sgarbossa
Demarcação do lote 2 da Quadra 15,na Rua Albino Sgarbossa
Demarcação do lote 3 da Quadra 15,na Rua Albino Sgarbossa
Demarcação do lote 4 da Quadra 15,na Rua Albino Sgarbossa
Levantamento topográfico de estrada na localidade linha Serra São
José
Visita tecnica para verificação de terraplenagem CRECHE
Levantamento planialtimétrico de cotas para distribuição de agua para
as residencias
Levantamento planialtimétrico da quadra onde está edificada a Creche
municipal
Elaboração de mapa e memorial do lote 12 da quadra C, para fins de
retificação.

R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 7.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.500,00
R$ 3.000,00
R$ 2.000,00

Elaboração de mapa e memorial do lote 08 da quadra C, para fins de
retificação.

R$ 2.000,00

Elaboração de mapa e memorial do lote 10 da quadra C, para fins de
retificação.

R$ 2.000,00

Elaboração de mapa e memorial do lote 11 da quadra C, para fins de
retificação.

R$ 2.000,00

PASSOS MAIA - TOTAL R$ 15.500,00
Visita técnica com Prefeito e departamento jurídico
Demarcação da Rua M frente de lote.
Locação dos terrenos do loteamento Nilde Bresciani
Demarcação do terreno do ginasio e do campo de futebol
Visita técnica com Prefeito e departamento jurídico
Desapropriação de parte do imovel da matricula 9.313
Retificação da Matrícula 2.402 para fins de loteamento.
Complementação da Rua Angelo Tirelli
Complementação da Rua Augusta Zanchet

R$ 500,00
R$ 1.000,00
R$ 3.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 2.000,00
R$ 4.000,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
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PONTE SERRADA - TOTAL R$ 51.000,00
Levantamento topográfico da rede de esgoto do Loteamento Defesa
Civil.
Levantamento topográfico da área do PET (edificações)
Levantamento e demarcação da esquina da Rua São Paulo com a
Rua São José
projeto de ampliação do perímetro urbano municipal.
Levantamento com cadastro de divisas, muros, postes, cercas e
árvores de trecho da rua paralela a BR 282
Demarcação do loteamento popular (casas modulares) para instalação
de padrões
Levantamento e demarcação do terreno do hospital
levantamento topográfico e projeto de desafetação de trecho das Ruas
Jacob Zotti e Antônio Sprandel
Levantamento planialtimétrico da Rua Ângela Bota
Levantamento planialtimétrico da Rua dos Pinheiros
Levantamento planialtimétrico da Rua Paralela BR - 282
Complementação de levantamento para desmembramento onde está
edificado o hospital
Mapa e Memorial para desmembramento do terreno do hospital
individualização de matrículas
Levantamento planialtimétrico da Rua Joinville
Levantamento planialtimétrico da Rua Florianópolis
Levantamento planialtimétrico da Rua Veranópolis
Levantamento planialtimétrico da Rua A
Demarcação dos Lotes do loteamento da defesa civil
Demarcação do prolongamento da Rua Paraná

R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 2.500,00
R$ 10.500,00
R$ 4.000,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 10.000,00
R$ 1.000,00
R$ 3.000,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 3.000,00
R$ 1.000,00
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SÃO DOMINGOS - R$ 41.000,00
Demarcação do Lote 11 da Quadra 23 do Loteamento São Cristóvão
Demarcação do Lote 16 da Quadra 37 do Loteamento São Cristóvão
Demarcação do Lote 01 da Quadra 33-b do Loteamento Bertolino
Marcante
Demarcação de parte do Lote 02 da Quadra 18 do Loteamento São
Domingos
Demarcação do Lote 04 da Quadra 05 do Loteamento Santo Antônio
Demarcação do Lote 06 da Quadra 05 do Loteamento Santo Antônio
Demarcação do Lote 05 da Quadra 96 do Loteamento São José
Demarcação do Lote 02 da Quadra 16A do Loteamento São Domingos
Demarcação do Lote 05 da Quadra 16A do Loteamento São Domingos
Demarcação do Lote 06 da Quadra 16A do Loteamento São Domingos
Demarcação do Lote 09 da Quadra 87 do Loteamento São José
Nivelamento e demarcação do centro de convivência dos idosos
Levantamento topográfico de trecho da Rua Ademar de Barros para
processo de desafetação.
Levantamento da área pública localizada na Linha Cascata para fins
de concessão de área.
Levantamento topográfico na Vila Milani do antigo posto de saúde
Demarcação do Lote 08 da Quadra 22 do Loteamento São Cristóvão
Demarcação do Lote 11 da Quadra 28 do Loteamento São Cristóvão
Demarcação do Lote 06 da Quadra 12 do Loteamento Vila Milani
Levantamento planialtimétrico do Lote 06 da Quadra 12 do
Loteamento Vila Milani
Levantamento planialtimétrico e demarcação dos Lotes 02,03,04,05,06
e 13 da quadra 33A
Levantamento planialtimétrico e demarcação dos Lotes 01,02,03,04,05
e 06 da quadra 32A
Remarcação da quadra 33A e 32A e acompanhamento de
terraplenagem dos terrenos
Demarcação do Lote 01 da Quadra 50 do Loteamento São Cristóvão
Locação de parte das 10 unidades habitacionais,
Levantamento topográfico da Rua Valdir Humberto Lodi
Levantamento topográfico da Escola nova
Demarcação do Lote 14 da Quadra 11 do Loteamento São Cristóvão
Demarcação do Lote 11 e 12 da Quadra 36 do Loteamento São
Cristóvão
Demarcação do Lote 02 da Quadra 36 do Loteamento Marata
Levantamento planialtimétrico da Rua Darci Francisco Baldissera, para
fins de pavimentação
Demarcação do Lote 08 da Quadra 57, do loteamento São José
Demarcação do Lote 10 da quadra 11, Loteamento São Domingos
Demarcação do Lote 17 da quadra 95 Loteamento São Domingos
Demarcação da Rua Campolin Palmas de Mato
Demarcação do Lote 05 da quadra 66 Loteamento São Domingos

R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 1.000,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 1.500,00
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
R$ 2.500,00
R$ 500,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 1.000,00
R$ 2.500,00
R$ 1.000,00
R$ 500,00
R$ 1.000,00
R$ 1.500,00
R$ 500,00
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Demarcação do Lote 02 da quadra 14 Loteamento São Domingos
Acompanhamento com assistente social para verificação de Lotes na Q-95
Acompanhamento com assistente social para verificação de Lotes na Vila
Milani

R$ 500,00
R$
1.000,00
R$ 1.000,00
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VARGEÃO - 53.000,00
Memorial descritivo georreferenciado da área total e área verde do
Loteamento Horizonte I
Demarcação das Ruas Gov. Celso Ramos e Rua Sete de Setembro
Levantamento topográfico para desmembramento da Mat 6.867
Levantamento planimétrico do Trevo do Posto de Combustivel.
Levantamento de área destinada a ampliação do cemitério municipal
Demarcação dos 24 lotes não ocupados do Loteamento Horizonte
Demarcação de área de divisa com o cemitério
Demarcação de Lote na Linha Marini com área de 1000,00m2
Demarcação de área da Igreja divisa com o cemitério com
cadastramento das edificações
Levantamento topografico das Ruas do Zanuzo
Visita técnica com prefeito e departamento de planejamento projeção
Loteamento Horizonte I
Demarcação do Lote 01 da Quadra 01 do loteamento industrial
Demarcação do Lote 01 da Quadra 01 do loteamento zanuzo
Demarcação do Lote 02 da Quadra 01 do loteamento zanuzo
Demarcação do Lote 03 da Quadra 01 do loteamento zanuzo
Demarcação do Lote 04 da Quadra 01 do loteamento zanuzo
Demarcação do Lote 05 da Quadra 01 do loteamento zanuzo
Conferência de final de pavimentação asfaltica
Levantamento de drenagem e cota da caixa de agua para projeto de
rede de agua Lot. Horizonte I
Calculo de volume completo das Ruas com perfil longitudinal do Lot.
Horizonte I
RETIFICAÇÃO, DESMEMBRAMENTO E REMEMBRAMENTO da
matrícula 9.746
Desafetação de parte da Rua Albino Tiecher
Levantamento topográfico para fins de Retificação da matrícula 10.151
Levantamento topográfico para fins de Retificação da matrícula 9.746
Levantamento planialtimétrico das Ruas do Loteamento Horizonte para
fins de pavimentação asfaltica
Levantamento planimétrico da Rua Gov. Celso Ramos para abertura.
Mapa e memorial descritivo do prolongamento da Rua Gov. Celso
Ramos atingindo Mat. 7.823
Mapa e memorial descritivo do prolongamento da Rua Gov. Celso
Ramos atingindo Mat. 7.247

R$ 1.000,00
R$ 1.500,00
R$ 500,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 5.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 6.000,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 1.000,00
R$ 3.000,00
R$ 8.000,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 6.500,00
R$ 2.000,00
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00

104

XANXERÊ - TOTAL R$ 45.000,00
Demarcação de parte da Rua Fioravante Zafari
Demarcação da faixa de domínio da Rua 27 de fevereiro
Demarcação do lote da praça no bairro Leandro
Demarcação do prolongamento da Rua Antonio Vacaro
Levantamento topográfico das ruas do Bairro São Pedro
Levantamento de dados no bairro aparecida para aumentar o
perímetro do imóvel no local
Levantamento planimétrico do imóvel do Tronco conforme TAC
Levantamento e demarcação da ciclovia da Rua 27 de fevereiro.
Demarcação de Rua localizada no Loteamento Tronco
Levantamento e Demarcação de Rua localizada no Loteamento
Tronco
Remarcação de Rua localizada no Loteamento Tronco
Monitoramento de muros no loteamento beija flor (01)
Levantamento planimétrico de área para extração de cascalho
Levantamento planialtimétrico de área de utilidade publica
Nivelamento de aviário
Remarcação de Rua localizada no Loteamento Tronco
Monitoramento de muros no loteamento beija flor (02)
Calculo de volume para terreno industrial, localizado no contorno viário
Remarcação de Rua localizada no Loteamento Tronco
Monitoramento de muros no loteamento beija flor (03)
Demarcação de Postes nas Ruas do Loteamento Tronco
Levantamento planialtimétrico do Lote 50 da quadra 05, para fins de
projeto

R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
R$ 7.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 1.500,00
R$ 2.500,00
R$ 1.500,00
R$ 3.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 1.500,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 3.000,00
R$ 2.000,00
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XAXIM - TOTAL R$ 37.000,00
Levantamento e demarcação do terreno próximo ao Cemitério
Municipal.
R$ 1.000,00
Demarcação e Levantamento planialtimétrico da servidão de
passagem da ETE da Casan
R$ 3.000,00
Demarcação do Lote 70 localizado na Rua Sverino Dalla Coral
R$ 500,00
Demarcação do Lote 05 localizado na Rua Antônio Cordenonsi Filho
R$ 500,00
Levantamento topográfico de área confrontante ao loteamento Ferraso
(desapropriação)
R$ 2.000,00
Levantamento topográfico do terreno da Massa Falida, para fins de
desapropriação
R$ 2.000,00
Demarcação do Lote 11 da quadra 521, localizado no Loteamento
Massi
R$ 500,00
Demarcação do Lote 504 da quadra 555, localizado no Loteamento
Ferrazzo
R$ 500,00
Demarcação do Lote 50 da quadra 560, localizado no Loteamento Luiz
Roberto Teston
R$ 500,00
Demarcação do Lote 21 da quadra 522, localizado no Loteamento
Massi
R$ 500,00
Demarcação do Lote 01 da quadra 267, localizado no Loteamento
Guarany
R$ 500,00
Demarcação do Lote 02 da quadra 841, localizado no Loteamento
distrito industrial
R$ 500,00
Demarcação do Lote 07 da quadra 609, localizado no Loteamento da
chácara 09
R$ 500,00
Vistoria com a engenharia (AMAI) no Loteamento Dalariva para
elaboração de laudo técnico
R$ 2.000,00
Levantamento planialtimétrico de área para fins de desapropriação
R$ 5.000,00
Demarcação do Lote 16 da quadra 519, localizado no Bairro Ari
Lunardi
R$ 1.000,00
Demarcação do Lote 17 da quadra kb, localizado no Bairro Ari Lunardi
R$ 500,00
Demarcação do Lote A da chácara 2, localizado no Bairro Germânico
R$ 500,00
Levantamento planialtimétrico Lote 04 da Quadra 291, para
instalações da Casan
R$ 1.500,00
Demarcação do Lote 109 da quadra 691, localizado no Loteamento
das Videiras
R$ 500,00
Demarcação do Lote 01 da quadra 15, localizado no Centro
R$ 500,00
Demarcação do Lote 11 da quadra 11, localizado no Centro
R$ 500,00
Demarcação do Lote 02b da quadra 320, localizado no bairro Chagas
R$ 500,00
Demarcação do Lote 07 da quadra 241, localizado no bairro Alvorada
R$ 500,00
Demarcação do Lote 06 da quadra 479, localizado no Loteamento Sol
Nascente
R$ 500,00
Levantamento planialtimétrico da Creche Municipal Virginia Riboli
R$ 2.000,00
Levantamento planialtimétrico da Rua Justo Eugenio Soccol
R$ 6.000,00
Levantamento planialtimétrico do terreno onde será construida a
Creche Municipal
R$ 3.000,00
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AMAI REGULARIZA
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AMAI REGULARIZA BOM JESUS - 29 LOTES
SERVIÇO

VALOR

SETEMBRO
Visita técnica com equipe multidisciplinar
R$ 725,00
Levantamento planialtimétrico da área em processo de regularização R$ 14.500,00
Realização do relatório inicial e orientação para classificação
R$ 3.625,00
OUTUBRO
Trabalho social (Município)
Orientação Técnica para as notificações dos proprietários

Sem custo
R$ 725,00

NOVEMBRO
Elaboração da Lei Municipal Específica

R$ 4.350,00

DEZEMBRO
Montagem do Processo para Câmara de Vereadores
Instrução do Processo para Cartório de Registro de Imóveis

R$ 725,00
R$ 4.350,00
TOTAL R$ 29.000,00

AMAI REGULARIZA PASSOS MAIA - 75 LOTES
SERVIÇO

VALOR

OUTUBRO
Visita técnica com equipe multidisciplinar

R$ 1.875,00

NOVEMBRO
Realização do relatório inicial e orientação para classificação

R$ 9.375,00

TOTAL

R$ 11.250,00

AMAI REGULARIZA VARGEÃO - 23 LOTES
SERVIÇO

VALOR

OUTUBRO
Visita técnica com equipe multidisciplinar

R$ 575,00
TOTAL

R$ 575,00
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AMAI REGULARIZA SÃO DOMINGOS - 31 LOTES
SERVIÇO

VALOR

SETEMBRO
Visita técnica com equipe multidiciplinar

R$ 775,00

OUTUBRO
Levantamento planialtimétrico da área em processo de regularização

R$ 15.500,00

NOVEMBRO
Realização do relatório inicial e orientação para classificação

R$ 3.875,00

DEZEMBRO
Trabalho social (Município)

Sem custo
TOTAL

R$ 20.150,00

AMAI REGULARIZA XANXERÊ - 150 LOTES
SERVIÇO

VALOR

OUTUBRO
Visita técnica com equipe multidiciplinar

R$ 3.750,00

NOVEMBRO
Reunião com equipe do Município de Xanxerê
Levantamento planialtimétrico da área em processo de
regularização (sem desenho técnico)

R$ 1.500,00
R$ 45.000,00

DEZEMBRO
Curso sobre Regularização Fundiária

R$ 2.250,00
TOTAL

R$ 52.500,00

TOTAL AMAI REGULARIZA 2019
MUNICÍPIO

VALOR

LOTES

BOM JESUS

R$

29.000,00

29

PASSOS MAIA

R$

11.250,00

31

SÃO DOMINGOS

R$

20.150,00

75

VARGEÂO

R$

575,00

23

XANXERÊ

R$

52.500,00

150

TOTAL

R$

113.475,00

308
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Período de 02/01/2019 até 10/12/2019
Colaborador Fernanda Bertotto
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ERA DIGITAL – ATUALIZAÇÃO DOS PORTAIS MUNICIPAIS

A AMAI em parceria com a Federação Catarinense de Municípios oferece aos
associados diversos serviços na área de tecnologia da informação.
Atualização portais de Turismo
Neste
ano
verificando
a
necessidade de melhorar a
atratividade do Portal de Turismo
dos Municípios da região foi
realizada a atualização das
fotografias dos itens: O que fazer,
Onde ficar e Onde Comer; que
integram o Portal.
Em parceria com as Câmara de Dirigentes Lojistas foram produzidas 400 fotografias de
maio a agosto. A AMAI ficou responsável pelo gerenciamento do projeto e pela
atualização nos portais.
O Projeto foi concluído e entregue aos municípios e as CDLs no mês de setembro, além
disso foram distribuídas 200 placas para serem fixadas de maneira estratégica nos
municípios para incentivar o acesso ao portal.
O case de sucesso da AMAI também foi apresentado durante o Congresso de Prefeitos
da Fecam.
Um local onde estão disponibilizadas todas as informações que o cidadão precisa para
poder se planejar e viajar. Este é o perfil dos portais de turismo dos municípios da AMAI.
Atualmente a ferramenta apresenta os atrativos da região, serviços de hospedagem,
gastronomia e calendário de eventos. Para acessar o portal de turismo do seu município
basta digitar: turismo.NOMEDOMUNICÍPIO.sc.gov.br.
Os Portais de Turismo permanecem sendo alimentados e gerenciados pela AMAI.
Servidor de e-mails
Para fortalecer a comunicação a FECAM fornece um servidor de correio eletrônico, o
que dispensa a contratação de um provedor para a utilização de serviços de e-mail,
permitindo economia na utilização dos recursos públicos municipais.

Sigaweb
O SigaWeb é um sistema para solicitação de serviço aos setores
da AMAI. Cada município recebeu o login e a senha para usar o
sistema.
O solicitante ainda pode acompanhar em que etapa está o pedido de serviço. Através
do sistema é possível gerar relatórios ao final de cada mês, semestre ou anual para
acompanhamento das atividades.
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Portais municipais
A FECAM oferece as suas associações e municípios filiados portais na Internet
gratuitamente através da RedeCIM. Na região da AMAI todos os municípios possuem
portal.
Monitoramento
A AMAI também realiza o monitoramento dos acessos dos portais e disponibiliza os
números aos municípios mensalmente.

RANKING DE ACESSO
PORTAL DA AMAI¹
Ano

Acessos

2017

29.950

2018

30.820

2019
57.779
1
Dados coletados até 10/12/2019.

RANKING DE ACESSOS DOS PORTAIS MUNICIPAIS¹
MUNICÍPIO

PORTAL MUNICIPAL
2018

Abelardo Luz

2018

2019

106.122

137.993

7.151

10.791

Bom Jesus

44.792

60.472

646

1.214

Entre Rios

51.164

68.637

1.629

1.367

157.367

146.919

2.233

2.795

Ipuaçu

71.662

93.633

1.678

2.359

Lajeado Grande

55.735

76.025

718

983

Marema

72.095

82.046

758

761

Ouro Verde

59.948

79.477

331

823

Passos Maia

28.030

34.908

793

1.041

Ponte Serrada

100.058

134.846

2.181

2.100

São Domingos

90.823

99.890

3.047

4.294

Vargeão

56.366

63.406

1.293

2.932

Xanxerê

224.857

260.545

4.965

8.518

Xaxim
268.838
Dados coletados até 10/12/2019.

174.857

4.579

4.291

Faxinal dos Guedes

1

2019

TURISMO
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EVENTOS E FORMAÇÃO
CONTINUADA
Período de 02/01/2019 até 16/12/2019
Colaboradora Fernanda Bertotto
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EVENTOS E FORMAÇÃO CONTINUADA

Por mais um ano consecutivo a AMAI buscou formação e conhecimento para os agentes
públicos da região.
Foram realizadas em 2019:
9 Assembleias de Prefeitos;
21 Reuniões de Colegiados;
25 Encontros Técnicos;
64 Cursos;
22 Seminários Regionais.
Totalizando assim 121 eventos e 4.571 servidores capacitados. Com os cursos gratuitos
foi gerada uma economia de R$ 324.937,00. Além disso, Xanxerê recebeu apoio
diferenciado da AMAI para realização de eventos gerando uma economia nesta área de
R$ 5.285,00.
Os eventos estão na pasta da Coordenação de Formação porém, é importante salientar
que toda a equipe da AMAI colabora nestas atividades para que o trabalho seja
desenvolvido da melhor forma possível.
As capacitações têm como objetivo cumprir o papel da AMAI enquanto promotora de
conhecimento, elevando o nível dos técnicos que atuam na gestão pública municipal,
proporcionando orientações para que andamento dos trabalhos siga de acordo com a
legislação vigente.
A AMAI tem se destacado nos últimos anos sendo umas das Associações que mais tem
se preocupado em elevar o nível técnico dos servidores públicos, visando garantir os
atos administrativos dos gestores e o desenvolvimento igualitário dos municípios.
A partir disso, este ano temos um novo marco: o lançamento do AMAI EAD, que
aconteceu durante o Congresso de Prefeitos em setembro, com a apresentação do
primeiro curso – Autoridade de Trânsito que contou com a participação de 120 alunos.
Neste ano ainda tivemos mais dois cursos EAD: Regularização Fundiária na Prática com
73 alunos; e Condutas Vedadas em Ano Eleitoral com 60 alunos.
PARCERIAS
Confira quem foram os nossos parceiros em 2019 para realização de muitos eventos:
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EVENTOS DESTAQUES 2019
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RODA DE CONVERSA SOBRE O FIA NA AMAI RECEBE REPRESENTANTES DE
TODO O OESTE

A Associação dos Municípios do Alto
Irani (AMAI) sediou nesta sexta-feira
(22) a terceira edição macrorregional
da Roda de Conversa sobre o Fundo da
Infância e Adolescência (FIA). No
encontro participaram servidores de
toda a região oeste do Estado que
pertencem a AMAI, Amerios, Ameosc,
Amauc, Amosc e AMnoroeste.
A Prefeita de São Domingos e Presidente da AMAI, Eliéze Comachio realizou a abertura
do encontro e destacou como é importante a contribuição de todos para que aconteça
a destinação de recursos para o FIA.
“A área da assistência social já desenvolve um trabalho fantástico nos municípios, os
recursos que são destinados ao Fundo abrem novas possibilidades para a promoção de
ações em prol das crianças e adolescentes dos nossos municípios”, explicou a
Presidente.
A Assistente Social da Fecam, Janice Merigo que coordenou o evento disse que esse é
o momento de sensibilizar população e empresário que podem colaborar com o FIA por
meio de doações em dinheiro ou em bens, passíveis de dedução do Imposto de Renda
Devido nas situações e nos limites previstos na legislação.
As doações são aplicadas em projetos sociais públicos ou privados, projetos de
pesquisa e obras que possibilitam a recuperação, tratamento ou readaptação social de
crianças e jovens carentes.
Quem tiver interesse em colaborar com o FIA pode procurar mais informações junto as
Secretarias Municipais de Assistência Social e membros dos Conselhos Municipais de
Direito da Criança e Adolescente.
Foram parceiros para efetivação da Roda de Conversa a Fecam, MPSC, TCE, CRC e
Fecontesc.
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SEMANA DE CURSOS E PALESTRA REÚNE MAIS DE 120 PESSOAS NA AMAI

Durante a semana a Associação dos
Municípios do Alto Irani (AMAI)
desenvolveu em parceria com a Escola
do Legislativo três cursos e uma
palestra atendendo ao público de toda
região. Ofertado de forma gratuita, a
semana de capacitações iniciou na
terça-feira (13) com uma palestra sobre
a participação da mulher na política,
ministrado pela advogada e mestre em direitos humanos, Aline Eggers. Na mesma
manhã foi apresentado a um público de aproximadamente 50 mulheres o projeto “Eu
Mulher”, lançado neste ano pela AMAI. O foco do encontro foi identificar os pontos que
levam a participação da mulher na política, a importância do envolvimento, ações e
dados da participação feminina na área.
À tarde, foram abordados o trabalho de cerimonial e protocolo, com definições de
cerimonial, protocolo, hierarquia e quebra de protocolo, tipos de eventos, perfil do
Mestre de Cerimônias, elaboração de roteiros e de script, pronomes de tratamento e
vocativos, sessões solenes, além de outros conteúdos relevantes dentro da área,
ministrado por Jose Motta Pires Filho.
Na quarta-feira o público teve acesso ao curso de Processo Legislativo que abordou os
conceitos fundamentais e regras de acordo com a Constituição Federal, Estadual e Leis
Orgânicas Municipais. Com o curso o público pode compreender a relevância da correta
aplicação das normas, funções e regras legislativas no âmbito municipal e a Lei
Complementar Federal nº 95, de 26/02/1998. O conteúdo foi ministrado pelo professor
André de Sousa Roepke.
Para finalizar a semana, na quinta-feira o professor JUSSIE SEDREZ CHAVES
apresentou as mudanças da comunicação nas mídias sociais. Relatando as
abordagens com diferentes públicos, a linguagem, conteúdos de compartilhamento nas
redes, ferramentas e tendências relacionadas a produção de conteúdo web.
Ao todo, as capacitações reuniram mais de 120 servidores, assessores, e púbico em
geral, interessado em aprofundar o conhecimento.
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EVENTO MARCA ENTREGA DOS PLANOS MUNICIPAIS DE CULTURA NA
REGIÃO AMAI

Esta sexta-feira (30), começou de
forma diferente em São Domingos, com
muita música, cultura e apresentações.
As ações fazem parte do evento de
Entrega dos Planos Municipais de
Cultura. O trabalho foi desenvolvido
nos últimos 12 meses e contou com o
auxílio da consultora Roselaine Vinhas
que deu todo suporte para as equipes
dos municípios. Com exceção de Xanxerê, que já possui o plano pronto, os demais
municípios trabalharam no levantamento cultural, listando as potencialidades de cada
localidade.
Durante evento, cada município apresentou sua síntese cultural e recebeu das mãos da
presidente da AMAI, Eliéze Comachio e da consultora Roselaine, o plano impresso e
finalizado.
Após as entregas, foi realizado uma mesa redonda coordenada por Roselaine, que
apresentou os motivos de se investir em cultura, essa importante ferramenta de
desenvolvimento social e que traz inúmeros benefícios tanto para as pessoas quanto
para o crescimento de toda região. O evento contou com a participação dos 14
municípios da regional além de representantes da Federação Catarinense de Cultura.
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AMAI SEDIA CURSO PIONEIRO NO BRASIL

A AMAI em parceria com a Polícia
Federal (PF) e Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Social (SDS)
realiza hoje (21) na sede da
Associação, o curso voltado à rede de
atendimento ao Imigrante. Este é o
primeiro curso realizado pela Policia Federal em todo Brasil. A iniciativa surgiu da
demanda regional com a alta incidência de imigrantes.
Segundo o agente Administrativo de Polícia Federal e Responsável pelo Núcleo de
Migrações da Delegacia de Polícia Federal em Chapecó, Alcione Vergil e um dos
ministrantes, a PF possui muitas informações a respeito da imigração e este curso
possibilitará que o conhecimento chegue aos municípios que atendem diretamente aos
imigrantes e suas demandas.
A circuncisão da PF de Chapecó é a maior macrorregião de Santa Catarina em número
de municípios, são 84 atendidos e segundo Alcione as pessoas as vezes precisam se
deslocar dos municípios à Chapecó as vezes por uma simples informação. “Não
queremos isso, e sim, que os municípios tenham a facilidade de atendimento ao
imigrante. Por isso desenvolvemos este curso que é inédito no Brasil e inédito na Policia
Federal, então estamos sendo pioneiros”, destaca.
Ainda segundo Alcione a região Oeste concentra o maior número de imigrantes do
estado, um dos motivos é porque a região vive uma fase de pleno empreg, e també
possui grande demanda de trabalho devido as agroindústrias. “Somente em Chapecó
residem mais de seis mil haitianos, na região como um todo, podemos ter de 13 a 15
mil haitianos, fora as demais etnias. Temos um grande número, pois absorvemos a mão
de obra”, explica.
Para a Gerente de Políticas para Igualdade Racial e Imigrantes do Governo do Estado
e também ministrante, Regina C. da Silva Suenes, a Secretaria recém-formada já inicia
com uma demanda muito grande de trabalho pois o Estado já é composto
historicamente por imigrantes. “Ao longo da história as coisas foram se perdendo e
agora temos novamente a demanda grande”, comenta.
Segundo Regina, primeiramente a secretaria realizou um levantamento de dados para
elaborar um diagnóstico através do Cadastro Único do Governo Federal. A partir dos
dados verificaram as principais dificuldades que iniciam na adaptação da língua e
emissão de documentação, motivos que levaram a criação do curso.
O curso reúne aproximadamente 60 participantes de mais de 20 municípios da região
AMAI e AMNOROESTE. Estima-se que na região AMAI residam aproximadamente seis
mil haitianos, entre os registrados e empregados e os ainda informais, crianças e os que
ainda não possuem registro empregatício.
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2018: PREFEITA DE SÃO DOMINGOS PRESIDE A AMAI NA GESTÃO 2019

Prefeita de São Domingos, Eliéze
Comachio foi empossada durante
cerimonial em homenagem aos 40
anos da Associação.
Eliéze agradeceu o apoio de todos os
colegas e frisou a honra em se tornar
a primeira mulher Presidente da
AMAI. “É um grande desafio que
assumo com satisfação e com o
desejo de fazer o que estiver ao
nosso alcance pelos municípios da
região”, salientou a Prefeita.
A Diretoria ficou com a seguinte composição:
Presidente: Eliéze Comachio (PT) – Prefeita de São Domingos
1º Vice-presidente: Jurandi Dell Osbel (PP) – Prefeito de Entre Rios
2ª Vice-presidente: Amélio Remor Junior (PSB) – Prefeito de Ouro Verde

ENCONTRO COMEMORA 40 ANOS DA AMAI

A união e coragem de nove prefeitos
fizeram uma expectativa se transformar
em realidade. E hoje, após quatro
décadas, o reencontro comemora o
que lá atrás foi projetado.
Emoção,
alegria,
orgulho,
são
sentimentos
predominantes
no
cerimonial de homenagem aos 40 anos
da AMAI, que lembrou e agradeceu a
seus fundadores e todos os ex-presidentes que contribuíram para a evolução dos
municípios.
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PROJETOS DESENVOLVIDOS DURANTE O ANO DE 2019

+ MEMÓRIA NA ESCOLA
O projeto “+ Memória na Escola” da AMAI
completou seu primeiro ano, neste
período, foram mais de 3.600 alunos que
interagiram com as atividades e
aprenderam um pouco mais sobre a região
em que vivem. O Projeto circulou por todos os 14 municípios da região AMAI.
O museu itinerante criado em 2018 busca levar um novo olhar à comunidade sobre a
história de colonização de cada município, além de apresentar os trabalhos
desenvolvidos pela AMAI. Através de jogos e banners, os alunos conhecem um pouco
mais da história de cada um dos municípios que pertencem à região da Associação dos
Municípios do Alto Irani (AMAI). As aulas e atividades práticas foram construídas
especialmente para público infantil.

CAPACITAÇÃO DO BEM

A Capacitação do Bem tem por
objetivo estimular a reflexão
sobre
o
sentido
da
Responsabilidade
Social,
contextualizando
sua
importância para a justiça
social e para o desenvolvimento sustentável da nossa sociedade e das gerações
futuras.
Quando esta consciência se torna coletiva, o impacto das pequenas ações pode ser
ampliado. Todos somos imprescindíveis e chamados a uma participação ativa e
corresponsável tendo a sociedade como protagonista do seu desenvolvimento.
Assim, o programa de capacitações da AMAI acaba gerando benefícios mútuos entre
as Prefeituras e a comunidade, elevando o nível técnico dos servidores e melhorando a
qualidade de vida da população.
Os cursos são oferecidos gratuitamente aos servidores municipais, em contrapartida
sugerimos a doação, voluntária de donativos (alimentos, itens de higiene pessoal, ração
para animais), que posteriormente são distribuídos para Entidades da região.
Em 2019 foram realizadas 11 entregas, somando aproximadamente 491 kg de
alimentos.

122

PORTAIS DE TURISMO
Apresenta um recorte dos municípios que
pertencem à microrregião do Alto Irani,
retratando um mosaico de costumes,
manifestações, atrativos turísticos e aspectos
produtivos, formados a partir da herança
cultural dos nativos e das diversas etnias de
colonizadores
que
desbravaram
este
território.
Cenários marcados por florestas de araucárias, rios sinuosos, cachoeiras, paisagens de
incrível beleza, próximos a centros urbanos com completa infraestrutura ou de bucólicos
recantos rurais, formam uma região naturalmente bela.
Em 2019 os portais passaram por uma atualização, com o projeto de registro fotográfico
foram catalogadas e registradas cerca de 400 fotografias, tornando o portal mais
informativo e atrativo visualmente.

AMAI EDUC
A educação e sua forma de absorção
seguem em constantes evoluções. O
ensino ultrapassou as barreiras físicas e
através da tecnologia, pode ser acessado
em qualquer ambiente e horário,
flexibilizando e oportunizando maior
acesso à informação. Neste cenário que a
Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) lança a plataforma de ensino AMAI
EDUC.
Nos últimos anos, por meio de formações específicas para cada área do conhecimento,
mais de 20 mil gestores e servidores públicos tiveram a oportunidade de agregar
conhecimento participando de cursos organizados pela Associação. Em 2019 foram
realizados por meio da plataforma 21 cursos. Fechamos 2019 com 916 inscritos na
plataforma e 693 participantes certificados.

AMAI EaD
Outro destaque da Associação em 2019 foi
a realização dos cursos na modalidade a
distância. O primeiro curso realizado foi
lançado em nível estadual durante congresso de prefeitos, e teve 100 alunos inscritos.
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A Associação é a única Associação de municípios (AM) do Brasil a disponibilizar uma
plataforma EaD.
Foram realizados em 2019 três cursos EaD e estão programados e em finalização na
Associação mais quatro para lançamento ainda no primeiro semestre de 2020. Toda
produção de planejamento, gravação, edição e administração da plataforma é realizada
internamente com colaboradores da AMAI.

EU, MULHER – NA POLÍTICA
Projeto focado na valorização da mulher.
Foram desenvolvidas entrevistas com
mulheres referências na região e produzido
um documentário. O material percorreu o
estado de Santa Catarina. Através da
articulação da Secretária Executiva, foram possíveis a apresentação em vários
municípios e em seu maior destaque durante congresso de Prefeitos, realizado em
Florianópolis. Segundo documentário já está em produção para lançamento em março
de 2020.

AMAI REGULARIZA
O Projeto AMAI Regulariza visa realizar o
processo de regularização fundiária em áreas
públicas e de interesse social dos municípios.
O trabalho é desenvolvido pela equipe de
topografia da AMAI, com o coordenador
Alcemir Rama e o engenheiro florestal, Maicon Polese. A equipe conta com a consultoria
e apoio da especialista em regularização, Karen Bissani.
A Associação é uma das únicas que oferecem o serviço aos municípios. O projeto dará
suporte técnico aos 14 associados a AMAI, dando condições de serem tomadas
medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de
assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito
social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana
e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
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VIRE A PÁGINA
Atendendo uma demanda inicial do Presidio
Regional de Xanxerê em suprir o déficit de
livros para leitura, a Secretaria executiva deu
início ao projeto Vire a Página, voltado a
doação de livros. O projeto visa arrecadar livros
da sociedade para que sejam destinados a
entidades e organizações de atendimento
social, levando aos atendidos, novas
possibilidades de futuro.
Os exemplares arrecadados serão destinados as entidades e organizações de
atendimento ao adolescente, criança e adultos que visam a transformação social e que
tem suas bibliotecas defasadas.
O projeto também destinará livros para leitura dos apenados do Presidio Regional de
Xanxerê, em parceria com o projeto “Despertar para a Leitura”, desenvolvido pelo
Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) de Xanxerê.

NOVAS CONTRATAÇÕES

Sempre pensando em atender de forma mais rápida e eficiente as demandas dos
municípios este ano a AMAI recebeu uma nova colaboradora no Departamento de
Engenharia: a Estagiária em Engenharia Elétrica Ana Luiza Vuelma, o Departamento de
Comunicação foi terceirizado com contrato de trabalho com a Jornalista Cristiane Aline
Huff. Foi contatada ainda, a consultora em Regularização Fundiária, Karen Bissani.

INVESTIMENTOS REALIZADOS EM 2019
Data
valor
Referente
19/03/2019 3.550,29 câmera fotográfica, tripé e microfone
25/05/2019 3.990,00 Notebook secretaria
27/06/2019
654,00 equipamentos de informática
27/06/2019 17.500,00 software engenharia
28/06/019
9.951,00 câmera de video e computador comunicação
15/08/2019 1.110,00 equipamentos de informática
14/10/2019 5.930,00 móveis sala secretaria
20/10/2019 4.335,00 troca de piso, conserto de gesso e pintura paredes internas
19/11/2019 1.459,00 ar condicionado
Total

48.479,29
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PREFEITA ELIÉZE É EMPOSSADA COMO PRESIDENTE DA AMAI

“Foi um misto de sentimentos”, assim
descreve Leoclides Bigolin, expresidente e um dos fundadores da
AMAI, em relação ao cerimonial de
homenagem
à
Associação
dos
Municípios do Alto Irani que ocorreu na
última sexta-feira (08) em Faxinal dos
Guedes.
O evento, guiado pela assessora de comunicação da AMAI, Fernanda Bertotto e o
comunicador Jorge Luiz, lembrou um pouco da trajetória da Associação, suas
participações no desenvolvimento regional e ainda homenageou com a Comenda do
Mérito Municipalista AMAI 40 anos os prefeitos fundadores da AMAI, os ex-presidentes
e os 14 prefeitos em exercício da regional.
Valorizando as mulheres pioneiras na participação política regional, foram entregues
comendas e homenagem à Clarice Rodigheri Schneider, que foi por duas vezes viceprefeita em Bom Jesus e em 2004 foi eleita para comandar o município, tornando-se a
primeira prefeita na região AMAI. No contexto estadual, a prefeita de São Cristóvão do
Sul, Sisi Blind também recebeu a comenda, por ter sido a primeira presidente mulher da
Federação Catarinense de Municípios (Fecam) na gestão de 2016.
“É um prazer receber esta homenagem, principalmente por ser mulher. A presidência
da Fecam foi um desafio ao mesmo tempo uma conquista pois, para nós mulheres,
quando entramos em um ambiente predominantemente e historicamente masculino
sempre tem um sentimento de prova e acredito que isso não é só na política, mas em
todos os setores. Então estar à frente de trabalhos assim, nos dá ânimo e nos desafia
e incentiva outras mulheres a mostrarem seu potencial, que é muito grande. Sempre
brinco que temos duas pérolas guardadas em caixinhas que precisam ser buscadas,
valorizadas e desafiadas a assumir funções. Temos uma característica que pode fazer
grande diferença na gestão pública e espaços que ocupamos”, comenta Sisi.
Foram homenageados ainda, o líder municipalista Milton Sander, fundador e presidente
da hoje maior e mais importante entidade municipalista do Brasil – a Confederação
Nacional de Municípios (CNM) a comenda em memória de Milton, foi entregue a seu
sobrinho Marcio Sander. Representando os colaboradores que trabalham em prol dos
municípios, o coordenador de Topografia da AMAI, Alcemir Rama, também recebeu a
comenda.
Após as homenagens foram apresentados vídeos dos projetos da AMAI, institucional e
focados ao turismo. A cerimônia se encerrou com a passagem da presidência e posse
da nova diretoria que ficou composta por Eliéze Comachio como presidente, o prefeito
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de Entre Rios, Jurandi Dell Osbel como 1º vice-presidente, e prefeito de Ouro Verde,
Amélio Remor Júnior como 2º vice-presidente.
Eliéze fechou a cerimônia com seu primeiro discurso como presidente focando nos
desafios enfrentados pelas mulheres no âmbito político e o orgulho em ser a primeira
mulher frente a Associação em seus 40 anos de fundação.
“Assumo hoje, enquanto mulher, enquanto prefeita, nos 40 anos da nossa AMAI, a
presidência da Associação. Poucas mulheres nestes 40 anos de história ficaram
presentes nestes espaços de poder. Nós mulheres precisamos todos os dias nos
desafiar e vence-los. E ainda provar diariamente nossa competência e capacidade de
governar bem nossos municípios. Tenho certeza que apesar de hoje apenas 23
prefeitas no Estado e cinco deputadas estaduais, sabemos que precisamos cada vez
mais nos unir em atos de coragem para ocupar também os espaços dentro da política.
Tenho certeza que quando governamos juntos, homens e mulheres, temos a
oportunidade de fazer e construir cidades, mais justas humanas e fraternas. É mais uma
vez a mulher vencendo barreiras, se empoderando e fazendo história”, finaliza Eliéze.
Os convidados foram recepcionados com coquetel e um grande brinde em
comemoração aos 40 anos da Associação.

AMAI INTEGRA NOVA DIRETORIA DO COLEGIADO DE EXECUTIVOS DAS
ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS

A Secretária Executiva da AMAI,
Ingrid Piovesan assumiu a vaga como
Vice-coordenadora do Colegiado de
Secretários
Executivos
das
Associações de Municípios em
reunião realizada em Florianópolis
nesta segunda e terça-feira. Quem
assume a Coordenação é o
Secretário Executivo da Ammvi, José
Rafael Corrêa.
Nos dois dias de trabalho, os
Executivos discutiram o alinhamento
de projetos e atividades do Sistema
Fecam com as Associações de Municípios.
Eles definiram ainda o calendário de encontros para 2019, no qual a AMAI sediará
encontro dos Secretários nos dias 21 e 22 de maio como parte das atividades em
comemoração aos 40 anos da Associação.
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PRESIDENTE DA AMAI PARTICIPA DE REUNIÃO COM O GOVERNADOR CARLOS
MOISÉS

A Prefeita de São Domingos e
Presidente da AMAI, Eliéze Comachio
participou na tarde desta terça-feira
(19) juntamente com os demais
Presidentes de Associações de
Municípios de Santa Catarina, 1º
Encontro de Articulação entre Estado e
Municípios realizado em Florianópolis,
com a presença do Governador de
Santa Catarina, Carlos Moisés da
Silva.
Todos os Presidentes das Associações tiveram a oportunidade de se manifestar. Eliéze
comentou sobre a importância de um diálogo aberto entre Estado e Municípios e
apresentou pleitos da região da AMAI, como o não fechamento das gerências de saúde
e educação de Xanxerê.
A Presidente falou ainda sobre a necessidade de estabelecer algum modelo de
cooperação entre os Entes para a manutenção das estradas não pavimentadas
estadualizas que acabam sendo atendidas pelos municípios e também da revitalização
das vias já pavimentadas.
“A agricultura é a base econômica da região da AMAI, precisamos de estradas de
qualidade para que a produção possa ser escoada”, explicou Eliéze.
O governador Carlos Moisés aproveitou o encontro e anunciou o pagamento de 108
convênios de obras finalizadas, em andamento ou paralisadas, somando
aproximadamente R$ 65 milhões. A previsão é que todos os convênios sejam honrados
até julho deste ano
Também foi firmada parceria entre o Governo do Estado e a Federação Catarinense de
Municípios (Fecam), que permitirá a criação de Núcleos de Gestão de Convênios (NGC)
em todas as regiões de Santa Catarina. Essas estruturas farão o gerenciamento de
convênios novos e antigos celebrados entre Estado e Prefeituras.
Os NGCs são uma proposta feita pela Casa Civil durante o 1º Encontro de “Acredito que
é um momento muito importante para criar e fortalecer esse elo entre os prefeitos e a
gestão estadual, a fim de atender os municípios da melhor forma possível”, disse o
governador. Os núcleos, vinculados à Secretaria da Casa Civil, contarão com servidores
efetivos estaduais e funcionarão dentro das associações, a exemplo do que já é
realizado na região da Grande Florianópolis.

129
SETE PREFEITOS DA REGIÃO AMAI PARTICIPAM DA MARCHA A BRASÍLIA

Prefeitos de Entre Rios, Ipuaçu,
Lajeado Grande, Ponte Serrada, São
Domingos, Xanxerê e Xaxim estão na
capital do Brasil participando da XXII
Marcha a Brasília em Defesa dos
Municípios.
O
encontro dos
municipalistas
brasileiros com o novo Governo
Federal e Congresso Nacional, busca
promover o diálogo e unir esforços de
forma a construir um novo pacto
federativo, que permita enfrentar com
eficiência a necessidade de ofertar para a população brasileira mais e melhores serviços
públicos.
A presidente da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI), Eliéze Comachio levou
à capital alguns pleitos da região, entre eles, o debate da saúde em relação ao programa
mais médicos. O tema tem preocupado os prefeitos da região e elevado as discussões
entre as autoridades, que solicitam a permanência dos profissionais do programa.
Na manhã de hoje (09) uma sessão solene com participação do presidente da república
Jair Bolsonaro marcou a abertura ao evento. Durante o dia serão discutidos o Termo de
Cooperação ONU e CNM, Programa de Cooperação Urbana Internacional que prevê
cooperação entre Cidades e Banco de Boas Práticas para Desenvolvimento Urbano
Sustentável e será realizada entrega do Prêmio MuniCiênci. Temas como Cidadania,
saúde, educação, economia, Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, também
entram nas pautas.
Na quarta-feira (10) o dia inicia com encontro de deputados, parlamentares, senadores
e lideranças no Congresso Nacional, após haverá encontro do Movimento Mulheres
Municipalista (MMM) com participação de dez lideranças femininas além de
representantes estaduais do movimento. No período da tarde inicia-se o Fórum
Municipalista de Consórcios Públicos, terá lançamento da XIII Cúpula Hemisférica de
Prefeitos e Governos Locais e o Fórum de Governadores, que discutirá pautas
convergentes com o movimento municipalista.
No último dia da Marcha, quinta (11) acontece o Fórum de Vereadores, Fórum Nacional
de Controle e a integração com a gestão local. Programação se encerra ao meio dia
com leitura da carta e divulgação de resultados.
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AMAI LANÇA PLATAFORMA DE CURSOS PRESENCIAIS E ENSINO A DISTÂNCIA

A educação e sua forma de absorção
seguem em constantes evoluções. O
ensino ultrapassou as barreiras físicas e
através da tecnologia, pode ser acessado
em qualquer ambiente e horário,
flexibilizando e oportunizando maior
acesso a informação. Neste cenário que
a Associação dos Municípios do Alto Irani
(AMAI) lança a plataforma de ensino
AMAI EDUC.
Nos últimos anos, por meio de formações específicas para cada área do conhecimento,
mais de 20 mil gestores e servidores públicos tiveram a oportunidade de agregar
conhecimento participando de cursos organizados pela Associação.
A secretária executiva da AMAI, Ingrid Piovesan explica que a plataforma foi pensada
seguindo a evolução e necessidade da AMAI, para melhor a organização interna e
acesso ao público.
“A AMAI tem em sua tradição a execução de cursos, e desde 2005 vem desenvolvendo
ações em prol da capacitação dos servidores municipais. Com o aumento de demanda
de cursos, precisávamos aprimorar o processo, desde as inscrições, conteúdos, até a
emissão de certificados. Isso agora é possível com a plataforma que possibilitará a
prestação de serviço de forma mais organizada e simples”, comenta.
Aliado ao ensino presencial, já tradicional na Associação, o EAD possibilitará maior
dinamicidade e flexibilização para capacitação dos servidores que poderão encaixar as
aulas em horários de sua preferência.
Ingrid pontua ainda que todo material disponibilizado na plataforma será produzido
internamente, o que resulta também em economia. Acesse a plataforma e conheça
nossos cursos: https://ead.amaisc.org.br/.
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PRESIDENTE DA AMAI PARTICIPA DE REUNIÃO COM GOVERNO DO ESTADO

A presidente da AMAI e prefeita de São
Domingos, Eliéze Comachio participou
no dia de hoje (09) em Florianópolis, do
3º Encontro de Articulação entre o
Estado e os Municípios Catarinenses.
A reunião mensal com Carlos Moisés,
reúne presidentes das 21 associações
do estado e seus secretários
executivos.
Durante conversa sobre o tema
manutenção das rodovias estaduais (SIE), o governo apresentou o Projeto Recuperar,
voltado a melhoria da malha viária estadual, que, segundo apresentação e dados do
FIESC, possui 74,3% de seu total em situação ruim ou péssima.
A intenção do governo é realizar as melhorias em menor espaço de tempo possível com
operacionalização junto a FECAM articulado através dos consórcios públicos que
tenham finalidade compatível com a prestação de serviço de infraestrutura.
Para execução, o projeto prevê utilização de equipes contratadas pelos consórcios,
oriundos das prefeituras, mas em parceria com os consórcios ou ainda convênios
regionais para utilização de mão de obra de apenados.
Quanto ao material usinado, pode provir de Usinas dos consórcios ou de terceiros
através de credenciamento. O asfalto será disponibilizado às equipes executoras dos
serviços nas rodovias estaduais e também aos municípios como contraprestação para
manutenção da malha municipal.
Cabe ao estado o termo de referência para credenciamento e fiscalização com equipe
de engenheiros, fornecimento de insumos asfálticos e consultoria técnica aos
consórcios e municípios. É de responsabilidade do município o fornecimento de equipes
de trabalho para manutenção e conservação das rodovias estaduais que passam pelo
seu território, além do fornecimento de hora/máquina e serviços de mão de obra para
rodovias não pavimentadas, com o devido ressarcimento via consórcios.
Já a FECAM é responsável pela articulação, adequação e organização dos consórcios
públicos multifinalitários ou de infraestrutura nas diferentes regiões do estado,
fornecendo ainda apoio técnico para estruturação de novos consórcios, quando
necessário.
A contraprestação do serviço realizado pelos municípios será ressarcida mediante “cota
de asfalto nas usinas” que será destinada a manutenção da malha municipal.
São previstos para investimento do Governo estadual, via Fundo de Infraestrutura, mais
de R$ 74 milhões em 2019, e R$120 milhões nos próximos dois anos, totalizando até
final de 2022, R$ 434 milhões em infraestrutura. Para aderir, os municípios têm até 01
de agosto para assinatura do termo.
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Governador Moisés comenta que o valor investido mensalmente aliado ao baixo custo
de produção da massa asfáltica trará economia e melhor uso dos recursos pelos
municípios.
“Conseguimos aprovação por unanimidade da representatividade das associações para
efetivamente criarmos os consórcios e convenio com o estado para recuperação da
malha viária. Anunciamos também um fundo em que será aportado saldo mensal de R$
10 milhões, que se comparado aos R$ 53 milhões investidos em todo 2018, é um saldo
muito maior. Ainda, os municípios que tem consorcio e usina própria, reduzem até 50%
do valor do quilometro do asfalto, isso traz redução de custos o que pode transformar o
valor em o dobro do que representa hoje”, comenta Moisés.
Segundo o Presidente da Fecam, Joares Ponticelli a tendência é que haja um consórcio
por associação, mas também é possível a junção em consórcios já ativos.
“Acredito que precisamos reconhecer o esforço do governo para manter as rodovias.
Claro, que se perguntado se é suficiente o valor para recuperação, diria que não, mas
se analisado o valor investido nos últimos anos, o orçamento futuro supera. O grande
ganho é de os consórcios poderem aderirem e trazerem qualidade do serviço, em menor
custo”.

EDUCAÇÃO
Segunda pauta do dia foi sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), com apresentação dos saldos em contas dos estados, DF e prefeituras através
da plataforma Mais Brasil.
O objetivo é divulgar os saldos em contas do Banco do Brasil das prefeituras,
Secretarias de Educação dos Estados e DF, esclarecer quais programas federais tem
saldo, tentar resolver problemas com os saldos “empossados” e esclarecer dúvidas de
utilização, além de citar a utilização da MP 815/2017.
Segundo apresentação, atualizada em 31 de março, o Brasil conta com 82 programas
que possuem saldo de R$ 8 bilhões. O valor é dividido em três categorias, dinheiro
parado sem utilização (como saldo da MP), dinheiro em uso, porém com saldos
bastantes altos e ainda os saldos que precisam de liberação.
A Medida Provisória nº 815 de 2017, foi atribuída pelo então presidente Michel Temer
que autorizou a União a transferir aos entes federativos que recebem o Fundo de
Participação dos Municípios (FPM), no exercício de 2018, a título de apoio financeiro, o
valor de R$ 2 bilhões para utilizar em caso de dificuldades emergenciais com custeio de
material escolar, pequenas reformas, mas vetado para uso de folha de pessoal e bens
de capital.
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TURISMO REGIONAL É ALAVANCADO COM ASSINATURA DE CONTRATO
ENTRE AMAI E CDLS

Todos os municípios da região AMAI,
assim como os demais integrados à
Rede Catarinense de Informações
Municipais (RedeCIM), possuem desde
2010 o portal de turismo municipal,
acessado diretamente do portal das
prefeituras.
Os portais, desenvolvidos e lançados
pela Federação Catarinense de
Munícipios (FECAM), são voltados a
divulgação, qualificação de atividades e enriquecimento cultural. Por isso, cada portal
traz a agenda de eventos, os destaques principais, dados dos municípios, telefones
úteis, como chegar, onde comer, ficar e o que fazer.
Para alimentar estes portais a AMAI iniciou em 2018 uma ação intensificando a
postagem de conteúdos e nesta semana mais um passo importante se concretizou. Em
parceria com as Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDL) dos municípios, foi contratado o
profissional Vagner Marques Walendorff, que realizará o arquivo fotográfico para os
portais em relação aos estabelecimentos vinculados as abas o que fazer, onde ficar, o
que comer. O projeto tem apoio ainda do Conselho Regional de Turismo do Grande
Oeste (Conturoeste), por meio da Presidente Elisiane Menegolla e do Serviço Nacional
de Aprendizagem Comercial (Senac).
As fotografias serão realizadas nos estabelecimentos para cadastro nos portais,
propiciando assim, melhor visualização e atratividade dos pontos.
Para a presidente da AMAI, Eliéze Comachio, o principal objetivo da assinatura dos
contratos é fomentar a parceria público privada para fortalecer o turismo da região.
“Utilizando o turismo poderemos também contribuir com a questão social e econômica
de toda região. Temos inúmeras potencialidade e peculiaridades para mostrar a todo
estado, precisamos enquanto gestão pública fortalecer essa ferramenta tão importante
e que vai colocar ainda mais a nossa região em destaque, seja em âmbito estadual
quanto nacional”.
O diretor executivo da Fecam, Rui Braun, destaca ainda que o convênio representa uma
ligação entre o municipalismo catarinense e sua vontade de conversar com a sociedade.
“A iniciativa da AMAI em conectar uma oferta de um serviço prestado pela Fecam,
através de um convênio com os CDLs é muito especial. Precisamos comemorar pois
são iniciativas como essas, criativas e que juntam esforços, que fazem a gente ter
esperança que a busca por novos implementos econômicos o uso do turismo pode gerar
renda. Parabéns a região de Xanxerê e parabéns a AMAI”
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Para execução do projeto, Os CDLS, que também o patrocinam, farão o contato com os
pontos e estabelecimentos, possibilitando o cadastro e atualização dos dados e
identidade visual dos portais.
‘É um trabalho de integração, a CDL de Abelardo Luz está engajada pois entendemos
que só com a união de todos que conseguimos efetivar uma rota regional que fortaleça
o turismo e nada melhor do que a CDL para dar as sugestões, pois conhecemos a
realidade de cada município. A AMAI através da prefeita Eliéze está de parabéns.
Desejamos sucesso a esse empreendimento”, comenta o presidente da CDL de
Abelardo Luz, Alvear Roque de Fabris.
Outro apoiador do turismo e projeto regional, é o Senac, representado no evento pela
Diretora do Senac Cledir Orlandi Naime. Cledir comenta que a instituição tem o turismo
dentro de sua missão e considera uma matriz econômica fundamental para qualquer
região.
“Tínhamos uma ideia equivocada de que nós não somos turísticos, mas turismo é muito
mais que praia. É evento, religião, experiência, saúde, e dentre desta crença e proposta
de missão, nada mais coerente do que abraçarmos com a AMAI o projeto do Turismo
Regional, em que acredito muito e vejo enorme potencialidade alavancado agora com
engajamento de todas as esferas sejam privadas, políticas e institucionais, o ganho será
mais rápido”, pontua.
Segundo a presidente do Conturoeste, Elisiane Menegolla, o trabalho do turismo já
acontece a muitos anos, mas na região estava um pouco adormecido e agora acorda
com todas as forças.
“Conseguimos unir a iniciativa privada, associações de municípios e todo sistema “S”
num grupo coeso e com diretoria participativa dentro do Conturoeste. Temos trabalhado
realmente para conseguir visitar os municípios, explicando como é importante vender
essa rota, mas da maneira correta e esse passo de alimentar os roteiros de onde comer,
ficar e fazer nos municípios é de extrema importância”, comenta.
Participam os CDLs de Bom Jesus/Ouro Verde, Passos Maia, Ponte Serrada, Abelardo
Luz e Xanxerê.
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AMAI RECEBE PELA PRIMEIRA
SECRETÁRIOS EXECUTIVOS

VEZ EM

SUA

SEDE,

REUNIÃO

DOS

Durante a terça (21) e quarta-feira (22),
vinte
secretários
executivos
e
representantes de associações se
reuniram na sede da Associação dos
municípios do Alto Irani (AMAI), para
reunião do colegiado. Este é o primeiro
encontro sediado na estrutura da
Associação.
Os profissionais foram recebidos na
manhã de terça-feira na Amai, com
apresentação da história da associação e discussão de pautas importantes referentes
ao administrativo, jurídico, congressos, sistemas e serviços na área ambiental, saúde,
educacional e mobilidade urbana.
Na abertura, a presidente Eliéze Comachio deu boas-vindas a todos e ressaltou a
importância do profissional para funcionamento da Associação, visto que são a ponte
entre prefeitos e estado. Destacou também o trabalho da secretária executiva da
Associação, Ingrid Piovesan, que desde 2005 se dedica a função.
A reunião foi coordenada pelo presidente do colegiado José Corrêa e diretor executivo
da Fecam, Rui Braun. No primeiro dia foram discutidos assuntos em relação a execução
e oferta de capacitações e cursos nas associações.
- Apresentada a data para o Congresso de Prefeitos que será realizado de 24 a 26 de
setembro em São José. O lançamento será durante evento gratuito em julho.
- Padronização das ações referentes a contratação de pessoal e compras;
– Discussão sobre os Colegiados estaduais da Fecam;
– Informações sobre Sistema Sisrural Web;
– Apresentação da Carta de Serviços, cujo objetivo é informar o usuário e sociedade
em geral sobre os serviços prestados pela administração pública, as formas de acesso
a esses serviços e seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento;
– Planos de Mobilidade Urbana;
– Programa Mais Médicos;
– Parcerias com Estado a respeito das usinas de asfalto, e consórcios.
Na noite de terça-feira (21), os secretários executivos foram surpreendidos com
homenagem e momento focado na valorização da profissão e trabalho desempenhado
junto as associações, região e sociedade.
Foram homenageados, o secretário executivo da Associação dos Municípios da Região
de Grande Florianópolis (Granfpolis), Miguel Faraco, que no mês de março, completou
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45 anos de trabalho na associação e o primeiro secretário executivo da AMAI, Ricardo
Paludo.
Ambos receberam homenagem das mãos da presidente da Associação Eliéze
Comachio e do vice-prefeito de Xanxerê, Ivan Marques que entregaram a Comenda do
Mérito Municipalista, criada em 2018 em comemoração aos 40 anos da AMAI, a
homenagem foi estendida e entregue também a todos os secretários executivos em
atuação.
Na manhã de quarta (22), encerrando a reunião o auditor fiscal da Secretaria de Estado
da Fazenda, Ari Pritsch repassou informações sobre o Movimento Econômico - Cota
Parte e Produtor Primário, módulo do Sistema de Administração Tributária que permite
o acompanhamento pelas Associações de Municípios e pelas Prefeituras Municipais,
via internet, do movimento econômico e a consequente formação do índice de retorno
do ICMS aos municípios.
- O Diretor Executivo do Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA)
Gilsoni L. Albino apresentou novos sistemas do Consórcio e funcionalidades para
melhor agilidade e informatização dos processos públicos;
- Secretária executiva da AMAI, Ingrid Piovesan apresentou o AMAI SOCIAL, e projetos
desenvolvidos pela associação, entre eles Capacitação do Bem, + Memória na Escola,
Eu, Mulher, Turismo, e AMAI EDUC e EAD.
Ao final os secretários receberam uma lembrança com alimentos e bebidas
característicos da região AMAI. A próxima reunião acontece em Lages dias 13 e 14 de
agosto.
Durante a segunda (21) e terça-feira (22), vinte secretários executivos e representantes
de associações se reuniram na sede da Associação dos municípios do Alto Irani (AMAI),
para reunião do colegiado. Este é o primeiro encontro sediado na estrutura da
Associação.
Os profissionais foram recebidos na manhã de terça-feira na Amai, com apresentação
da história da associação e discussão de pautas importantes referentes ao
administrativo, jurídico, congressos, sistemas e serviços na área ambiental, saúde,
educacional e mobilidade urbana.
Na abertura, a presidente Eliéze Comachio deu boas-vindas a todos e ressaltou a
importância do profissional para funcionamento da Associação, visto que são a ponte
entre prefeitos e estado. Destacou também o trabalho da secretária executiva da
Associação, Ingrid Piovesan, que desde 2005 se dedica a função.
A reunião foi coordenada pelo presidente do colegiado José Corrêa e diretor executivo
da Fecam, Rui Braun. No primeiro dia foram discutidos assuntos em relação a execução
e oferta de capacitações e cursos nas associações.
- Apresentada a data para o Congresso de Prefeitos que será realizado de 24 a 26 de
setembro em São José. O lançamento será durante evento gratuito em julho.
- Padronização das ações referentes a contratação de pessoal e compras;
– Discussão sobre os Colegiados estaduais da Fecam;
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– Informações sobre Sistema Sisrural Web;
– Apresentação da Carta de Serviços, cujo objetivo é informar o usuário e sociedade
em geral sobre os serviços prestados pela administração pública, as formas de acesso
a esses serviços e seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento;
– Planos de Mobilidade Urbana;
– Programa Mais Médicos;
– Parcerias com Estado a respeito das usinas de asfalto, e consórcios.
Na noite de terça-feira (21), os secretários executivos foram surpreendidos com
homenagem e momento focado na valorização da profissão e trabalho desempenhado
junto as associações, região e sociedade.
Foram homenageados, o secretário executivo da Associação dos Municípios da Região
de Grande Florianópolis (Granfpolis), Miguel Faraco, que no mês de março, completou
45 anos de trabalho na associação e o primeiro secretário executivo da AMAI, Ricardo
Paludo.
Ambos receberam homenagem das mãos da presidente da Associação Eliéze
Comachio e do vice-prefeito de Xanxerê, Ivan Marques que entregaram a Comenda do
Mérito Municipalista, criada em 2018 em comemoração aos 40 anos da AMAI, a
homenagem foi estendida e entregue também a todos os secretários executivos em
atuação.
Na manhã de quarta (22), encerrando a reunião o auditor fiscal da Secretaria de Estado
da Fazenda, Ari Pritsch repassou informações sobre o Movimento Econômico - Cota
Parte e Produtor Primário, módulo do Sistema de Administração Tributária que permite
o acompanhamento pelas Associações de Municípios e pelas Prefeituras Municipais,
via internet, do movimento econômico e a consequente formação do índice de retorno
do ICMS aos municípios.
- O Diretor Executivo do Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA)
Gilsoni L. Albino apresentou novos sistemas do Consórcio e funcionalidades para
melhor agilidade e informatização dos processos públicos;
- Secretária executiva da AMAI, Ingrid Piovesan apresentou o AMAI SOCIAL, e projetos
desenvolvidos pela associação, entre eles Capacitação do Bem, + Memória na Escola,
Eu, Mulher, Turismo, e AMAI EDUC e EAD.
Ao final os secretários receberam uma lembrança com alimentos e bebidas
característicos da região AMAI. A próxima reunião acontece em Lages dias 13 e 14 de
agosto.
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ENGENHEIRO DA FUNASA VISITA AMAI PARA ACOMPANHAMENTO DE
PROJETOS

Na tarde de ontem (12), a equipe de
engenharia
da
Associação
dos
Municípios do Alto Irani (AMAI),
recebeu
na
Associação
o
Engenheiro Civil da Superintendência
Estadual da Funasa em Santa Catarina
(Suest – SC), Renato Rossi Criste.
Renato estava em roteiro pela região e
em contato com a equipe realizou o
atendimento na Associação.
Segundo
o
coordenador
de
engenharia, Alexandre Bee Longhi a visita foi voltada ao acompanhamento de
convênios pactuados entre municípios e Fundação Nacional de Saúde (Funasa),
visando agilidade de processos e análise de projetos com considerações para ajustes
de peças.
“Ter um representante da Funasa presente na Associação foi muito importante, pois
propiciou troca de informações, entendimento da sistemática de trabalho da fundação.
O estreitamento de contato visa melhora técnica de trabalho com projetos mais
assertivos”, comenta Alexandre.

AMAI LANÇA PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA ATENDER
MUNICÍPIOS DA REGIÃO

A irregularidade imobiliária é realidade
de muitos municípios Brasileiros.
Segundo censo do IBGE de 2010, o
Brasil possui cerca de 11 milhões de
moradores viviam irregularmente. Entre
as
regiões
Brasileiras,
o
Sul
correspondia a 5,3% do total, com
cerca de 75 mil moradores irregulares.
Na região AMAI, em estudo prévio
levantados pelos Planos Municipais de
Habitação de Interesse Social (PMHIS), elaborados pela AMAI no mesmo ano, apurouse cerca de 2.231 lotes em situação irregular em 12 municípios que fazem parte da
Associação. Ainda, 800 terrenos no município de Xanxerê, segundo Plano Local de
Habitação de Interesse Social (PLHIS) do município, realizado em 2010.
Visando mudar os números e garantir o direito social à moradia, a Associação dos
Munícipios do Alto Irani (AMAI), lançou, na tarde de quinta-feira (18), durante
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assembleia de prefeitos, o Programa “AMAI Regulariza”. O projeto foi apresentado pelo
coordenador do setor de topografia da Associação, Alcemir Rama, que juntamente com
o Engenheiro Florestal Maicon Polese, farão a execução nos municípios.
Segundo Alcemir Rama, o objetivo principal do projeto é dar suporte técnico aos 14
municípios pertencentes a AMAI, dando condições de serem tomadas medidas
jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de
assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes.
FUNCIONAMENTO
Enquadram-se no Programa áreas municipais ocupadas irregularmente. O processo
teve embasamento na Lei Federal nº 13.465/2017 e Decreto Federal nº 9.310/2018.
Rama comenta que o Estatuto Fundiário Brasileiro que normatiza a regularização
fundiária rural e a urbana, também chamada de Reurb, vem para sanar problemas
apresentados com o Programa Lar Legal.
“Neste processo, alguns municípios tentaram fazer o Lar Legar e não tiveram êxito.
Tiveram impasses também em relação aos Planos Diretores. Agora, com o Reurb, se o
Plano Diretor não prevê, pode-se fazer uma lei especifica municipal para regularização”,
explica.
Para execução, a AMAI fará levantamento topográfico e parte burocrática com a
assessoria jurídica, em contrapartida o município realiza através da assistência social,
um cadastro de estudo social, e em caso de necessidade, criação de lei e infraestrutura
para adequação.
“Acreditamos que o programa realmente pode trazer resultados para que as famílias
sejam regularizadas. Uma contagem previa indica cerca de 2500 famílias em áreas
urbanas irregulares. Sem contar ainda as áreas rurais, que ainda não temos o
levantamento”.
Rama destaca que segundo cronograma em cerca de seis a oito meses devem iniciar a
documentação dos moradores, alguns que vivem há cerca de 20 anos de forma informal.
“A informalidade do lar impede o morador de solicitar financiamentos habitacionais para
melhoria do imóvel, por exemplo, e ainda sua venda legal. Para o município, o não
registro implica em menor valor arrecadado, visto que estas residências não entram na
contagem do IPTU. Com o Reurb, os moradores vão sair do problema dos núcleos
informais e tornar seu lar legalizado perante o município”, finaliza.
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AMAI PROMOVE CURSOS GRATUITOS EM PARCERIA COM A ESCOLA DO
LEGISLATIVO

Na próxima semana a AMAI promove em parceria com a
escola do Legislativo quatro cursos gratuitos para a
região.
Na terça-feira (13) pela manhã acontece a palestra com
tema “A participação da Mulher na Política” que abordará
assuntos como o histórico das Mulheres na Política,
Causas do Afastamento, Estratégias de Aproximação,
Fundamento de Distanciamento e Aproximação e ainda
seu papel na Política. O conteúdo será ministrado pela
Advogada e Mestre em Direitos Humanos, Aline Eggers.
Especialista em Ciências Penais, Aline é também Vice-Presidente da Comissão da
Mulher Advogada da OAB/RS, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB/RS
e representante da OAB-RS na Rede de Proteção às Mulheres Vítimas de Violência –
REDE LILÁS.
A participação da mulher na política é um tema que a AMAI vem debatendo com a região
e neste ano lançou o Projeto “Eu, Mulher” que apresenta a realidade política em relação
a participação das mulheres e visa o incentivo a ascensão aos cargos de liderança e
participação política.
O evento contará com a participação da Deputada Estadual Marlene Fengler, tem
objetivo de promover a reflexão sobre o porquê ainda temos poucas mulheres ocupando
os espaços na esfera política buscando assim colaborar para a mudança desse cenário.

EVENTO MARCA ENTREGA DOS PLANOS MUNICIPAIS DE CULTURA NA REGIÃO
AMAI

Esta sexta-feira (30), começou de
forma diferente em São Domingos, com
muita música, cultura e apresentações.
As ações fazem parte do evento de
Entrega dos Planos Municipais de
Cultura. O trabalho foi desenvolvido
nos últimos 12 meses e contou com o
auxílio da consultora Roselaine Vinhas
que deu todo suporte para as equipes
dos municípios. Com exceção de
Xanxerê, que já possui o plano pronto,
os demais municípios trabalharam no levantamento cultural, listando as potencialidades
de cada localidade.
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Durante evento, cada município apresentou sua síntese cultural e recebeu das mãos da
presidente da AMAI, Eliéze Comachio e da consultora Roselaine, o plano impresso e
finalizado.
Após as entregas, foi realizado uma mesa redonda coordenada por Roselaine, que
apresentou os motivos de se investir em cultura, essa importante ferramenta de
desenvolvimento social e que traz inúmeros benefícios tanto para as pessoas quanto
para o crescimento de toda região. O evento contou com a participação dos 14
municípios da regional além de representantes da Federação Catarinense de Cultura.

PREFEITOS DA AMAI PARTICIPAM DE CONGRESSO EM FLORIANÓPOLIS

Prefeitos
participam
hoje
em
Florianópolis
do
Congresso
de
Prefeitos, o evento segue até dia 26 de
setembro e é considerado um dos
maiores na área municipalistas do
Brasil
Um
dos maiores eventos do
municipalismo
brasileiro,
o
17ª
Congresso de Prefeitos iniciou nesta
manhã (24) na Arena Petry em
Florianópolis reunindo mais de 2.000 participantes, entre prefeitos, vices, secretários,
servidores e autoridades políticas de todo Brasil.
A região AMAI está presente, com mais de 30 representantes, entre eles, 12 prefeitos e
dois vices-prefeitos.
Durante a manhã, prefeitos participaram da Assembleia da Fecam, que deu abertura do
evento na Plenária Principal. No período da tarde, a AMAI tem participação no painel
sobre municipalização do trânsito como alternativa de incremento de receitas
municipalistas, o assunto será apresentado pela presidente do COMITRA, Clarice
Beatriz Serena.
No momento também será lançado o primeiro curso EAD da AMAI em nível estadual,
desenvolvido em parceria com a Federação Catarinense de Municípios (FECAM),
Escola de Gestão Pública Municipal (EGEM) e Conselho de Órgãos Municipais de
Trânsito (COMITRA).
TRANSPORTE ALTERNATIVO
A AMAI organizou um ônibus para participação no Congresso, reunindo prefeitos, vices,
servidores e colaboradores da Associação. O intuito do transporte alternativo, além da
economia com passagens individuais é resultar o compromisso e cuidado com o meio
ambiente e segurança, evitando mais poluição com gases, maior número de carros nas
rodovias, possibilitando mais segurança nas vias.
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EVENTO MARCA ENTREGA DO MATERIAL FOTOGRÁFICO DOS PORTAIS DE
TURISMO

Na manhã desta sexta-feira (20), um
importante evento marcou mais um
passo para o desenvolvimento do
turismo regional. A AMAI em parceria
com FECAM, Câmaras de Dirigentes
Lojistas (CDL) dos municípios e Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial
(Senac) entregou neste dia, a produção
fotográfica registrada pelo fotógrafo
Vagner Marques Walendorff e que foi
utilizada para atualização dos portais
de turismo dos municípios.
Os portais lançados pela Federação Catarinense de Munícipios (FECAM) são
importantes ferramentas de divulgação do turismo e potencialidades regionais, pois é
através da internet e dos portais que os turistas buscam as informações necessárias
para programar seus passeios e viagens. Diante da necessidade de atualização das
informações e fotografias, foi desenvolvido o projeto fotográfico de turismo.
A partir da proposta da AMAI, os CDLs viabilizaram financeiramente as fotografias e
durante quatro meses desde a assinatura dos contratos, os registros ocorreram nos
municípios, pontuando locais para visitação, alimentação e estadia. O projeto também
tem apoio do Conselho Regional de Turismo do Grande Oeste (Conturoeste) por meio
da Presidente Elisiane Menegolla.
Durante evento, os municípios receberam os portais atualizados e os CDLs, os kits, com
as fotos registrados pelo fotógrafo e ainda placas de indicação, disponibilizadas para
exposição nos estabelecimentos, elas possuem um QR Code que direciona para o portal
de turismo do referente município. Para as CDLs que não puderam comparecer no
evento, os Kits serão entregues em seus municípios, durante visita no mês de outubro.
Para a presidente da AMAI, Eliéze Comachio, a região Oeste e os 14 municípios do Alto
Irani tem a oportunidade de avançar muito no desenvolvimento regional e considera o
turismo um ponto chave para isso.
“Nossa região tem um grande potencial turístico e estamos mostrando isso para todo o
estado. Esse projeto vem para evidenciar nossa região, mostrando de uma forma
atrativa o que temos a oferecer”, comenta.
REFERÊNCIA NO ESTADO
O trabalho com os portais foi tão assertivo que a Associação foi convidada a apresentar
sua experiência em um dos maiores eventos municipalistas do Brasil, o Congresso de
Prefeitos, que acontece na próxima semana em Florianópolis.
O trabalho da AMAI será presentado pela presidente Eliéze, no dia, 26, último dia de
congresso, às 13h45 durante o Seminário de Ciência e Tecnologia.
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PREFEITOS DA AMAI PARTICIPAM DE AUDIÊNCIA COM A VICE-GOVERNADORA

Prefeitos da região AMAI participam
nesta tarde (16), de uma Audiência com
a vice-governadora do estado de Santa
Catarina, Daniela Reinehr. A reunião
acontece na Gerência de Educação
(GERED) em Chapecó/SC.
O encontro foi solicitado pelos prefeitos
e agendado por intermédio da
secretária executiva da AMAI, Ingrid
Piovesan. Participam, a Prefeita de São Domingos e Presidente da AMAI, Eliéze
Comachio, os prefeitos, Nevio Antonio Mortari, de Paial, Wilamir Domingos Cavassini
de Abelardo Luz, Gilberto Lazzari, de Faxinal dos Guedes, Prefeito de Marema e VicePresidente do Cis-Amosc, Adilson Barella, Clori Peroza, Prefeita de Ipuaçu, Alceu
Wrubel de Ponte Serrada, Volmir Felipe, de Vargeão, a Secretária Executiva da AMAI,
Ingrid Aline Piovesan, e ainda, a Diretora do CIS-Amosc, Geísa Muller de Oliveira, a
Presidente do Conturoeste, Elisiane Menegolla e o Secretário de Administração de
Xaxim, Melchior Berté.
O objetivo da reunião é apresentar a vice-governadora as demandas da região, que
englobam infraestrutura, saúde, turismo e educação.
RODOVIAS ESTADUAIS
Com relação às rodovias estaduais, os prefeitos pedem a inclusão das SCs 482, 156,
350 e 154 no Projeto Recuperar. São mais de 130 km de vias que não possuem
previsões orçamentárias de repasse pois não constam atualmente no mapa de atuação
do projeto.
Confira a listagem:
- SC 482, com 9 km de extensão, leito natural, situada no município de São Domingos
(entre o distrito de Marata e Santiago do Sul);
- SC 156, com 18 km de extensão, leito natural, situada no município de São Domingos
(divisa com Mariópolis/PR);
- SC 350, com 42 km de extensão, leito natural, situada entre os municípios de Abelardo
Luz e Passos Maia;
- SC 350, com 45 km de extensão, Trecho entre Passos Maia e a BR 153;
- SC 154, com extensão de 22 km, trecho que contempla a SC 350 a divisa com Paraná).
PLANO DIRETOR
Outra demanda apresentada à vice-governadora é referente a elaboração do Plano
Diretor que é obrigatório para municípios com mais de 20 mil habitantes, que sejam
Integrantes de regiões metropolitanas, de áreas de interesse turístico ou situados em
áreas de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto
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ambiental na região ou no país. Os prefeitos solicitam apoio financeiro para elaboração
e implementação dos planos na região. O assunto tem preocupado os prefeitos que
buscam ajustar seus municípios a norma.
SAÚDE
Em apoio ao Colegiado dos Consórcios Públicos Municipais de Santa Catarina, a AMAI
elaborou oficio e trouxe para reunião o pedido de implantação de cofinanciamento
Estadual para os consórcios de saúde incluso no Plano Estadual de Saúde e na política
de regionalização Planejamento Regionalizado Integrado (PRI), solicitando ainda, o
reembolso da produção executada, diretamente ao município de origem do paciente ou
ao Consórcio, que abaterá do saldo financeiro ou redistribuirá aos municípios em
créditos. A proposta baseia-se no falto dos municípios hoje, precisarem atender além
da baixa complexidade, as demandas de alta e média complexidade também e com os
consórcios é possível estabelecer melhor resolutividade promovendo maior
ordenamento na utilização dos recursos disponíveis e garantindo assim
empoderamento dos Municípios.
Outro pedido relacionado a Saúde é a cedência de um espaço público Governamental
para atendimento do CIS-AMOSC que hoje precisa pagar aluguel de espaço, o que
encarece o serviço aos municípios.
PAUTAS INDIVIDUAIS DOS MUNICÍPIOS
Além das pautas coletivas, os prefeitos apresentaram a vice-governadora pedidos
específicos de seus municípios. Prefeito de Abelardo Luz, Wilami Cavassini, apresentou
três pleitos em relação as rodovias, a recuperação das SCs-479 que liga Abelardo Luz
a Ipuaçu, e SC-350 que liga Abelardo Luz a Passos Maia e a manutenção da 155, Km
18 ao Km 19, área urbana do município. Solicitou ainda a recuperação e manutenção
da ponte do Rio Chapecó na SC-155.
São Domingos, por meio da prefeita Eliéze Comachio solicitou a pavimentação da SC156. Prefeito de Marema, Adilson Barella pontuou sobre a ponte que liga São Domingos,
Marema e Entre Rios, que precisa de reforma. Prefeita Clori, de Ipuaçu reforçou o
pedido realizado via ofício ainda em julho solicitando a disponibilização de recursos
financeiros para reforma/recuperação do anfiteatro em forma de tartaruga localizado na
Aldeia Sede na Terra Indígena Xapecó em Ipuaçu/SC.
O Secretário de Administração de Xaxim, Melchior Berté apresentou pedido para
liberação de recurso financeiro de aproximadamente R$ 2 milhões voltados a
construção de mais um Bloco Escolar. A obra atenderá estudantes dos bairros Guarani
e Santa Terezinha.
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AMAI LANÇA CURSO EAD DE NÍVEL ESTADUAL EM CONGRESSO DE
PREFEITOS

Inovação e evolução são duas fortes
características da Associação dos
Municípios do Alto Irani (AMAI).
Sempre focada no desenvolvimento da
região, a AMAI oferece desde 2005
cursos de capacitação aos servidores
públicos,
de
forma
gratuita,
promovendo
e
ampliando
o
conhecimento dos gestores o que
reflete em um melhor atendimento à
população.
Com a alta demanda de cursos a Associação inovou e lançou uma plataforma
englobando os cursos presenciais e a distância, o AMAI EDUC.
Com formato diferenciado, as aulas do AMAI EAD são produzidas e editadas na
Associação e disponibilizadas ao público para inscrição. Além do conteúdo em vídeo, é
liberado aos alunos, material de apoio e com a conclusão, é emitido certificado com
validade estadual.
Outra novidade da plataforma é o Chat interativo com a atendente “Emi” que responde
de forma imediata as perguntas e dúvidas dos alunos.
Em apenas alguns meses de funcionamento a plataforma já possui quase 300 inscritos
de todas as cidades da região, expandindo a área do Alto Irani e ganhando destaque
estadual e nacional, pois a AMAI é a única Associação de Municípios (AM) do Brasil a
disponibilizar o serviço.
Com a aceitação e aprovação do projeto, a AMAI foi convidada a lançar o curso de
“Autoridade de Trânsito” durante a 17ª edição do Congresso de Prefeitos que acontece
na Arena Petry, em Florianópolis entre os dias 24 a 26 de setembro. Este é o maior
evento de gestores municipais do estado e são esperados mais de 2500 participantes.
O curso produzido pela Associação, em parceria com a Federação Catarinense de
Municípios (FECAM), Escola de Gestão Pública Municipal (EGEM) e Conselho de
Órgãos Municipais de Trânsito (Comitra), será disponibilizado para todo estado de Santa
Catarina.
Conheça a plataforma e cursos disponíveis: https://ead.amaisc.org.br/
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AMAI APRESENTA PROJETO DE TURISMO NO CONGRESSO DE PREFEITOS

Entre os dias 24 a 26 de setembro
agentes
públicos,
servidores,
empresários e dirigentes de instituições
privadas e sociais se reúnem em
Florianópolis para a 17º edição do
Congresso de Prefeitos. Com estrutura
de plenárias e feira de exposição de
produtos, O congresso visa oferecer
serviços e informações para facilitar o
dia a dia das prefeituras catarinenses e
tem a tarefa de se adiantar ao novo
mundo e seus complexos desafios,
debatendo inovação, sustentabilidade
e eficiência.
O Congresso apresentará debates por
meio de três eixos de conteúdos e experiências. O eixo 1 apresenta Conversa de
Impacto e Inovações. Um espaço voltado aos prefeitos e lideranças para partilha de
vivências e novas experiências nas áreas da política, economia, tendências no
comportamento e ainda experiencias de inovação e fenômenos tecnológicos.
TURISMO
Neste âmbito que a Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI), apresenta através
da Presidente Eliéze Comachio, seu projeto de Turismo, referência no estado.
Desde o lançamento pela Federação Catarinense de municípios (FECAM) em maio de
2010 os 220 municípios integrados à Rede Catarinense de Informações Municipais
(RedeCIM) possuem o portal de turismo municipal, que tem o objetivo de promover o
turismo em Santa Catarina, estimulando a divulgação, qualificação da atividade e o
enriquecimento cultural.
Em 2018 novas funcionalidades foram implementadas nos portais e neste ano a
Associação avançou no projeto e promoveu através de contrato entre Câmara de
Dirigentes Lojistas (CDL), municípios e Senac, um projeto fotográfico para abastecer e
tornar os portais ainda mais atraentes e informativos aos visitantes, mostrando aos
turistas as potencialidades de cada local.
Pelos portais é possível conhecer os pontos turísticos do município, locais de estadia e
alimentação. A AMAI elaborou também placas informativas que serão fixadas nos
estabelecimentos, indicando o que fazer, onde comer e onde ficar.
O projeto é destaque no estado e por isso foi convidado para apresentação no
Congresso dia 26 de setembro às 13h50 no painel: Turismo e Business Intelligence: a
experiência da AMAI na utilização dos Portais de Turismo da FECAM.
A expectativa da organização é reunir cerca de 2.500 participantes nos três dias de
evento na Arena Petry em Florianópolis.
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AMAI SEDIA CURSO PIONEIRO NO BRASIL

A AMAI em parceria com a Polícia
Federal (PF) e Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social (SDS) realiza
hoje (21) na sede da Associação, o
curso voltado à rede de atendimento ao
Imigrante. Este é o primeiro curso
realizado pela Policia Federal em todo
Brasil. A iniciativa surgiu da demanda
regional com a alta incidência de
imigrantes.
Segundo o agente Administrativo de Polícia Federal e Responsável pelo Núcleo de
Migrações da Delegacia de Polícia Federal em Chapecó, Alcione Vergil e um dos
ministrantes, a PF possui muitas informações a respeito da imigração e este curso
possibilitará que o conhecimento chegue aos municípios que atendem diretamente aos
imigrantes e suas demandas.
A circuncisão da PF de Chapecó é a maior macrorregião de Santa Catarina em número
de municípios, são 84 atendidos e segundo Alcione as pessoas as vezes precisam se
deslocar dos municípios à Chapecó as vezes por uma simples informação. “Não
queremos isso, e sim, que os municípios tenham a facilidade de atendimento ao
imigrante. Por isso desenvolvemos este curso que é inédito no Brasil e inédito na Policia
Federal, então estamos sendo pioneiros”, destaca.
Ainda segundo Alcione a região Oeste concentra o maior número de imigrantes do
estado, um dos motivos é porque a região vive uma fase de pleno empreg, e també
possui grande demanda de trabalho devido as agroindústrias. “Somente em Chapecó
residem mais de seis mil haitianos, na região como um todo, podemos ter de 13 a 15
mil haitianos, fora as demais etnias. Temos um grande número, pois absorvemos a mão
de obra”, explica.
Para a Gerente de Políticas para Igualdade Racial e Imigrantes do Governo do Estado
e também ministrante, Regina C. da Silva Suenes, a Secretaria recém-formada já inicia
com uma demanda muito grande de trabalho pois o Estado já é composto
historicamente por imigrantes. “Ao longo da história as coisas foram se perdendo e
agora temos novamente a demanda grande”, comenta.
Segundo Regina, primeiramente a secretaria realizou um levantamento de dados para
elaborar um diagnóstico através do Cadastro Único do Governo Federal. A partir dos
dados verificaram as principais dificuldades que iniciam na adaptação da língua e
emissão de documentação, motivos que levaram a criação do curso.
O curso reúne aproximadamente 60 participantes de mais de 20 municípios da região
AMAI e AMNOROESTE. Estima-se que na região AMAI residam aproximadamente seis
mil haitianos, entre os registrados e empregados e os ainda informais, crianças e os que
ainda não possuem registro empregatício.
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AMAI LANÇA PROJETO “VIRE A PÁGINA”

"Os livros não mudam o mundo, quem
muda o mundo são as pessoas. Os
livros só mudam as pessoas". Mario
Quintana tinha toda razão quando falou
esta frase. E hoje, compreendemos
que os livros são instrumentos de
transformação social.
É através da leitura que são
descobertas culturas, realidades, que
se estimula a criatividade, mas também
é ela quem propicia ao leitor desligar
por um instante do mundo real, quebrar
as fronteiras da imaginação e descobrir
novos universos sem sequer sair do
lugar.
Por isso, o ato da leitura é uma das oportunidades mais democráticas e acessíveis de
desenvolvimento pessoal e profissional. Encontrar um tempo para ler é um processo
que permite a expansão de si mesmo, criando a abertura para infinitas possibilidades e
trilhando o caminho para o despertar do potencial pleno.
Valorizando todas as histórias e possibilidades de transformações sociais que a leitura
oferece, a AMAI lança o projeto “Vire a Página”. O projeto visa arrecadar livros da
sociedade para que sejam destinados a entidades e organizações de atendimento
social, levando aos atendidos, novas possibilidades de futuro.
A AMAI acredita que toda história jogada no armário tem o potencial de se transformar
às mãos dos leitores e contribuir para sua mudança social.
Portanto, cabe a nós o incentivo ao apego da leitura, para que cada vez mais o
conhecimento seja fator de mudanças positivas. Para isso a AMAI destinou um espaço
na recepção, para doação de livros de literatura. Toda a região pode participar da
construção de uma sociedade melhor.
Os exemplares arrecadados serão destinados as entidades e organizações de
atendimento ao adolescente, criança e adultos que visam a transformação social e que
tem suas bibliotecas defasadas.
O projeto também destinará livros para leitura dos apenados do Presidio Regional de
Xanxerê, em parceria com o projeto “Despertar para a Leitura”, desenvolvido pelo
Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) de Xanxerê.
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PROJETO “+ MEMÓRIA NA ESCOLA” CHEGA A SUA ÚLTIMA EDIÇÃO DO ANO

O projeto “+ Memória na Escola” da
AMAI completou seu primeiro ano,
neste período, foram mais de 3.600
alunos que interagiram com as
atividades e aprenderam um pouco
mais sobre a região em que vivem. O
Projeto circulou por todos os 14
municípios da região AMAI.
O museu itinerante criado em 2018
busca levar um novo olhar à
comunidade sobre a história de colonização de cada município, além de apresentar os
trabalhos desenvolvidos pela AMAI. Através de jogos e banners, os alunos conhecem
um pouco mais da história de cada um dos municípios que pertencem à região da
Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI). As aulas e atividades práticas foram
construídas especialmente para público infantil.
Na última semana, Xanxerê aplicou o projeto durante realização da Feira do Livro, nesta
semana, na Arena Ivo Sguissardi.
As instrutoras Elise Tofolo e Simone Dalalibera contaram a cada uma das 15 turmas
que passaram pelo projeto ao longo desta semana, sobre a chegada dos colonizadores
na região, o porquê da origem do nome de cada município, para que os alunos
pudessem saber mais sobre a região, pontos turísticos, bem como um pouco sobre a
AMAI. “Nós apresentamos o projeto aos alunos apresentando o que é a AMAI, qual sua
função, para que a comunidade de Xanxerê também conheça essa importante
associação que já está aqui há 40 anos e que poucos sabem da sua importância em
relação ao assessoramento que é dado aos municípios através de uma equipe de
diversos profissionais”, salientou Elisa.
Por meio de jogos e de um quebra-cabeça com o mapa dos 14 municípios que
pertencem à região da AMAI, as instrutoras testaram os conhecimentos adquiridos
durante a aula interativa.
A aluna Cauani Vitória Somensi Maciel participou da apresentação do projeto e disse
ter achado muito interessante, principalmente a montagem do quebra-cabeça com o
mapa que define os limites e as divisas de cada município. “A gente aprendeu mais
sobre a história dos municípios. A professora nos contou sobre o que acontecia
antigamente nos municípios da nossa região e foi muito legal”.
Ao todo, 3.629 alunos conheceram e interagiram com o projeto neste um ano de
execução.
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AMAI DESENVOLVE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE EM
ABELARDO LUZ

Projeto do Centro de Saúde Angela
Nardino Bertoncello é o maior já
desenvolvido pela Associação na área
da saúde.

Está em fase de conclusão na
Associação dos Municípios do Alto
Irani, o projeto de adequação do Centro
de Saúde Angela Nardino Betoncello em Abelardo Luz. O projeto é o maior já realizado
pela Associação na área da saúde e envolveu toda equipe de engenharia e topografia.
Com área de 1.757m² a estrutura inclui salas de vacina, consultórios médicos,
odontológicos, de atendimento psicológico, fisioterapia, e ainda as secretarias de saúde
e vigilância.
O trabalho da equipe iniciou há cerca de cinco meses e envolveu os profissionais da
topografia que realizaram todo levantamento inicial cadastral dos níveis do terreno e
área externa da obra e equipe de engenharia completa.
Segundo a Arquiteta Laureane Testa Amoedo, uma das responsáveis técnicas do
projeto, um levantamento inicial foi realizado no local para medição de toda estrutura, a
partir dos dados, elaboraram a primeira planta onde foram descritos o que deveria ser
demolido e o que precisava ser construído para adequação dentro da norma da
Vigilância Estadual, que prevê todas as metragens e regras de tamanho das salas,
banheiros, as questões de acessibilidade, elétrica de emergência e afins.
Como o Centro de Saúde é também um ponto de recebimento e armazenamento de
medicamentos, algumas salas precisam ter fornecimento de energia e refrigeração
constantes, para tender a necessidade foi previsto em projeto, um gerador de energia e
ainda uma subestação, para suprir a necessidade energética.
Foram desenvolvidos de forma completa os projetos arquitetônicos, de acessibilidade,
hidro sanitário, preventivo contra incêndios e elétrico. A obra está orçada em R$1,1
milhão e tem como responsáveis técnicos a arquiteta Laureane Testa Amoedo, o
engenheiro civil, Alexandre Bee Longhi e o engenheiro eletricista Charles Barbieri.
Agora a equipe trabalha na fase final, realizando o levantamento orçamentário para após
encaminhar os projetos aos órgãos competentes para aprovação.
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AMAI GERA MAIS DE R$ 2,3 MILHÕES EM ECONOMIA AOS MUNICÍPIOS COM
SERVIÇOS OFERTADOS NA ASSOCIAÇÃO

A Associação dos Municípios do Alto
Irani (AMAI) trabalha para atender as
demandas regionais, fomentar o
crescimento,
desenvolvimento
e
melhora da qualidade de vida da
população dos 14 municípios do Alto
Irani. Atua junto aos prefeitos na
busca de ações e políticas públicas
que beneficiem toda região. Oferece
também, através de sua equipe
técnica de colaboradores, serviços
essenciais aos municípios, trazendo agilidade, informação e economia para a gestão
pública.
São mais de dez áreas de atuação direta, além dos colegiados temáticos que envolvem
os servidores e atuam na resolução e melhora de ações municipais.
Entre os setores de trabalho da AMAI, foram gerados aos municípios R$ 324.937,00 de
economia em capacitações, R$ 460.500,00 com serviços de topografia e agrimensura,
R$ 1.078.240,00 com projetos de engenharia/arquitetura e urbanismo, e ainda, R$
337.600 entre Portais de Turismo e serviços de Tecnologia da Informação. Somados
são mais de R$ 2,3 milhões em economias.
O ano de 2019 foi presidido pela prefeita de São Domingos Eliéze Comachio, a primeira
mulher em 40 de fundação a estar à frente da Associação.
“É uma grande alegria e orgulho no ano de 2019 ter tido a oportunidade de ser a primeira
mulher a presidir a associação AMAI, que é tão importante e contribui no dia a dia para
o crescimento, desenvolvimento e fortalecimento dos 14 municípios da região”,
comenta.

152
MAIS DE 30 OFÍCIOS SÃO ENCAMINHADOS PELA AMAI PARA ATENDIMENTO A
PLEITOS REGIONAIS

A Associação dos Municípios do Alto
Irani (AMAI) trabalha para atender as
demandas dos 14 munícios da
regional, entre saúde, educação,
assistência social, infraestrutura e
demais áreas, foram encaminhados
para deputados e representantes do
governo estadual, entre eles, o
governador e vice-governadora de
Santa Catarina, 36 ofícios com
assuntos diferenciados.
Durante o ano de 2019 foram desenvolvidas fortes ações junto com a sociedade civil e
pública. Confira alguns destaques:
- A AMAI foi parceira na realização do Primeiro Meeting de Turismo da região Oeste.
- Através da associação foi realizada a atualização dos 14 portais de turismo que agora
contém um material fotográfico riquíssimo mostrando o turismo gastronômico, religioso,
de natureza e experiência, atrativos que fomentam a economia, cultura e
desenvolvimento regional.
- Foram realizadas inúmeras audiências com parlamentares
- Audiência com a Vice-governadora do estado
- Deputados estiveram na AMAI participando de Assembleias
- A AMAI pleiteou a permanência de programas estratégicos para a região, como o Pleito
em defesa da Aprovação da Normativa autorizando a exportação do produto farinha de
carne para viabilizar o trabalho referente a coleta de carcaças de animais, realizada pela
empresa Cebrasa através do projeto Recolhe.
- Também atuou para a manutenção da Regência de Saúde em Xanxerê. Pauta
debatida e defendida pela Associação e que se tornou efetiva.
- Defendeu a permanência do Sargento Bombeiro, Luciano Peri, na Coordenadoria
Regional de Defesa Civil de Xanxerê (Coredec Xanxerê), visto o trabalho valoroso
desenvolvido na região.
- Pleito sobre a Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017, também conhecida como Lei da
Escuta Especializada. O COAS/AMAI tem em andamento um grupo de trabalho para
estudo e criação de protocolos para cumprimento desta lei que estabelece o regramento
para escuta de crianças e adolescentes vítimas de violência.
- Em 2019 através de pleito foi deliberado em Assembleia de Prefeitos a criação do
Consorcio Intermunicipal CIM-AMAI, que tem por objetivo a realização de serviços de
interesses comuns, em especial, os que não são prestados na região. Ainda, ser um
grande instrumento para o desenvolvimento regional e neste sentido uma ferramenta
para captação de recursos.
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MAIS DE 4,5 MIL SERVIDORES FORAM CAPACITADOS GRATUITAMENTE PELA
AMAI EM 2019

Nos últimos anos, por meio de
formações específicas para cada área
do conhecimento, mais de 21 mil
gestores e servidores públicos tiveram
a
oportunidade
de
agregar
conhecimento participando de cursos
organizados pela Associação dos
Municípios do Alto Irani (AMAI). Em
2019 a Associação deu ênfase a
plataforma de cursos e ensino a
distância AMAI EDUC lançada em
2018. Foram realizados por meio da plataforma 21 cursos presenciais, certificando 693
participantes. Hoje a plataforma conta com 916 alunos inscritos.
Ao todo foram realizados na AMAI, 121 eventos, somando 4.571 servidores
capacitados. Com os cursos gratuitos foi gerada uma economia de R$ 324.937,00 aos
municípios, se considerado valores de taxa de inscrição comumente cobradas em outras
instituições de ensino.
Em 2019 a AMAI se destacou também em nível estadual e nacional, pois é a única
Associação de municípios (AM) do Brasil a disponibilizar uma plataforma EaD. Seu
primeiro curso, “Autoridade de Trânsito”, foi lançado em nível estadual durante o
Congresso de Prefeitos em Florianópolis e teve número recorde de 100 inscritos.
Foram realizados em 2019, três cursos EaD e estão em finalização na Associação mais
quatro para lançamento ainda no primeiro semestre de 2020. Toda produção de
planejamento, gravação, edição e administração da plataforma é realizada internamente
com colaboradores da AMAI. Todos os cursos são oferecidos gratuitamente aos
servidores.
Conheça o portal de ensino e cursos disponíveis: https://ead.amaisc.org.br/
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Estado de Santa Catarina
Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI

RESOLUÇÃO Nº. 002/2020

O Conselho Fiscal da Associação dos Municípios do Alto Irani
(AMAI), de acordo com o previsto no art. 26 do Estatuto Social,
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a Prestação de Contas da AMAI, referente ao período de 1º de janeiro
a 31 de dezembro de 2019, após análise do Relatório Contábil e Financeiro anexo, bem
como dos balanços, notas, boletins de arrecadação, documentos fiscais e registros da
Entidade;
Art. 2º Submeter à Assembleia Geral Ordinária a Prestação de Contas mencionada no
Artigo 1º.

Xanxerê, SC, 13 de janeiro de 2020

Rafael Calza
Prefeito de Bom Jesus

Gilberto Lazzari
Prefeito de Faxinal dos Guedes

Volmir Fellipe
Prefeito de Vargeão

Adilson Barella
Prefeito de Marema

Leomar Roberto Listoni
Prefeito de Passos Maia

Lírio Dagort
Prefeito de xaxim

156

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

157

PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO ATÉ DEZEMBRO DE 2019
A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de dezembro,
apresenta saldo financeiro no montante de R$ 69.168,49 (Sessenta e nove mil
cento e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos).
1) DOS SALDOS BANCÁRIOS
Demonstra-se abaixo o comparativo de saldo bancário entre o período de
31/12/2018 e 31/12/2019:
Contas

31/12/2018

31/12/2019

28.952,64

66.978,86

Banco do Brasil aplicação reforma –

0,00

0,00

Banco do Brasil Caução

0,00

0,00

2.413,78

2.189,63

31.366,42

69.168,49

Banco do Brasil – 40.991-x

Banco do Brasil – treinamento
Total

2) DA ARRECADAÇÃO DA RECEITA
A receita efetivamente arrecadada no período foi contabilizada da seguinte
forma:
Receita
Contribuição Estatutária dos Municípios
Aplicações Financeiras
Outras Receitas
Total:

Valor
R$
R$
R$
R$

1.372.115,82
3.479,24
14.656,44
1.390.251,50

3) DAS DESPESAS
O total das despesas pagas nos meses é demonstrado no quadro abaixo:
Janeiro
Despesas
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal
*Obrigações Patronais

Valor
29.042,18
19.259,91
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Material de Consumo
Serviços Terceiros Pessoa Física
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
Equip. e Material Permanente
TOTAL

2.744,77
0,00
5.747,17
0,00
56.794,03

Notas Explicativas:
*Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal – Pagamento acerto Ricardo parcela

2/7 no valor de R$ 7.190,92;
* Serviços Terceiros Pessoa Jurídica – serviços de confecção de placas no valor
de R$ 2.334,00 (dois mil trezentos e trinta e quatro reais); Serviços gráficos no
valor de R$ 1.755,80 (um mil setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta
centavos);
Fevereiro
Despesas
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal
Obrigações Patronais
*Material de Consumo
*Serviços Terceiros Pessoa Física
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
Equip. e Material Permanente
TOTAL

Valor
30.727,51
16.778,96
3.430,96
646,49
31.627,37
0,00
83.211,29

Notas Explicativas:
*Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal – Pagamento acerto Ricardo parcela

3/7 no valor de R$ 7.190,92;
*Material de consumo – Aquisição de estacas para demarcação no valor de R$
1.400,00 (um mil e quatrocentos reais); Aquisição de bobinas para plotter no
valor de R$ 328,00 (trezentos e vinte e oito reais);
*Serviços terceiros pessoa física – adiantamento ao colaborador Leocir Gandolfi
para participar de reunião do GAAVA em Florianópolis no valor de R$ 646,49
(seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos);
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica – serviços de confecção de convites da
comemoração de 40 anos da AMAI no valor R$ 602,70 (seiscentos e dois reais e
setenta centavos); Aquisição de arquivos digitais de fotos antigas do arquivo
pessoal de Ivo Zolet no valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais); Serviços
de captação e edição de imagens para vídeo institucional AMAI 40 anos no valor
de R$ 1.920,78 (um mil novecentos e vinte reais e setenta e oito centavos);
Impressão digital em lona no valor de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais);
Serviços de produção de vídeo institucional no valor de R$ 2.300,00 (Dois mil e
trezentos reais); Conserto de instrumento de medida no valor de R$ 952,55
(Novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos); Produção de
conteúdos jornalísticos e levantamento de históricos para comemoração dos 40
anos da AMAI no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

Março
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Despesas
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal
Obrigações Patronais
Material de Consumo
Serviços Terceiros Pessoa Física
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
*Equip. e Material Permanente
TOTAL

Valor
49.018,15
18.749,37
2.230,35
130,00
33.342,04
3.550,29
117.020,20

Notas Explicativas:
*Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal – Pagamento acerto Ricardo parcela

4/7 no valor de R$ 7.190,92; Rescisão de contrato da funcionaria Keli Zwicker
no valor de R$ 6.016,66 (seis mil e dezesseis reais e sessenta e seis centavos);
Pagamento de férias ao funcionário Charles Barbieri no valor de R$ 2.126,23 (dois
mil cento e vinte e seis reais e vinte e três centavos); Pagamento de férias ao
funcionário Alexandre Bee Longhi no valor de R$ 2.426,67 (dois mil quatrocentos
e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos);
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica – decoração do local da comemoração de 40
anos da AMAI no valor R$ 796,00 (setecentos e noventa e seis reais); Gravação
de vídeo aula no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais); Assinatura do jornal do
povo no valor de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais); Pagamento
despesas com coquetel de comemoração AMAI 40 anos no valor de R$ 3.880,00
(três mil oitocentos e oitenta reais); Produção de conteúdos jornalísticos em
comemoração AMAI 40 anos no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais);
* Equipamentos e material permanente – aquisição de câmera e demais
equipamentos no valor de R$ 3.550,29 (três mil quinhentos e cinquenta reais e
vinte e nove centavos);
Abril
Despesas
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal
Obrigações Patronais
Material de Consumo
Serviços Terceiros Pessoa Física
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
*Equip. e Material Permanente
TOTAL

Valor
42.502,13
23.863,18
1.947,94
3.790,26
16.044,09
320,00
88.467,60

Notas Explicativas:
*Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal – Pagamento acerto Ricardo parcela

5/7 no valor de R$ 7.190,92;
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica – serviços de limpeza no valor R$ 1.779,58
(um mil setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos);
Passagens aéreas no valor de R$ 2.166,34 (dois mil cento e sessenta e seis reais
e trinta e quatro centavos); Produção de conteúdos jornalísticos no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais);
* Equipamentos e material permanente – aquisição de perfuradora no valor de
R$ 320,00 (trezentos e vinte reais);

160

Maio
Despesas
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal
Obrigações Patronais
Material de Consumo
Serviços Terceiros Pessoa Física
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
*Equip. e Material Permanente
TOTAL

Valor
56.414,57
33.273,23
1.976,74
850,00
23.096,05
3.990,00
119.600,59

Notas Explicativas:
*Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal – Pagamento acerto Ricardo parcela

6/7 no valor de R$ 7.190,92;
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica – serviços de limpeza no valor R$ 1.779,58
(um mil setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos);
Realização concurso público no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais);
Manutenção de ar condicionado no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais);
Produção de conteúdos jornalísticos no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais);
Aquisição de comendas no valor de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais);
Confecção de banners no valor de R$ 635,00 (seiscentos e trinta e cinco reais);
Pagamento de palestrante para ministrar curso sobre concessões e parceiras
público-privada no valor de R$ 2.597,00 (dois mil quinhentos e noventa e sete
reais);
* Equipamentos e material permanente – aquisição de notebook no valor de R$
3.990,00 (três mil novecentos e noventa reais);
Junho
Despesas
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal
Obrigações Patronais
Material de Consumo
Serviços Terceiros Pessoa Física
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
Equip. e Material Permanente
TOTAL

Valor
64.579,34
21.863,17
2.825,56
500,00
31.918,29
0,00
121.686,36

Notas Explicativas:
*Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal – Pagamento acerto Ricardo parcela

7/7 no valor de R$ 7.190,92; Adiantamento 1ª parcela 13º Salário no valor de
R$ 24.511,30 (vinte e quatro mil quinhentos e onze reais e trinta centavos);
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica – serviços de limpeza no valor R$ 1.979,58
(um mil novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos); Aquisição
de software APLICAD no valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quintos reais);
Pagamento de coffee break durante os cursos e capacitações realizadas na AMAI
no valor de R$ 1.452,54 (um mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e
cinquenta e quatro centavos); Pagamento de assessoria de comunicação no valor
de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais);
Julho
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Despesas
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal
Obrigações Patronais
Material de Consumo
Serviços Terceiros Pessoa Física
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
*Equip. e Material Permanente
TOTAL

Valor
73.752,56
19.627,94
1.768,40
110,00
28.799,88
9.951,00
134.009,78

Notas Explicativas:
*Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal – Pagamento férias de Alcemir Rama

no valor de R$ 2.684,86 (dois mil seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e
seis centavos); Pagamento de férias de Laureane Testa no valor de R$ 2.387,47
(dois mil trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos); Pagamento
de férias de Ingrid Piovesan no valor de R$ 7.069,20 (sete mil e sessenta e nove
reais e vinte centavos);
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica – serviços de limpeza no valor R$ 1.979,58
(um mil novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos);
Pagamento de coffee break durante os cursos e capacitações realizadas na AMAI
no valor de R$ 920,78 (novecentos e vinte reais e setenta e oito centavos);
Pagamento de coffee break ciclo de estudos do TCE no valor de R$ 975,00
(novecentos e setenta e cinco reais); Pagamento de assessoria de comunicação
no valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais);
*Equip. e Material Permanente – Aquisição de computador, câmera de web
conferência e demais equipamentos de informática no valor de R$ 9.951,00 (nove
mil novecentos e cinquenta e um reais);
Agosto
Despesas
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal
Obrigações Patronais
Material de Consumo
Serviços Terceiros Pessoa Física
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
*Equip. e Material Permanente
TOTAL

Valor
42.003,40
18.448,36
2.307,23
1.735,81
16.068,97
0,00
80.563,77

Notas Explicativas:
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica – serviços de limpeza no valor R$ 1.979,58

(um mil novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos);
Pagamento de coffee break durante os cursos e capacitações realizadas na AMAI
no valor de R$ 1.052,93 (um mil e cinquenta e dois reais e noventa e três
centavos); Pagamento de assessoria de comunicação no valor de R$ 3.100,00
(três mil e cem reais); Pagamento de curso de trânsito Ead no valor de R$
5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais); Pagamento palestrante curso controle
interno no valor de R$ 2.368,98 (dois mil trezentos e sessenta e oito reais e
noventa e oito centavos);
Setembro
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Despesas
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal
Obrigações Patronais
Material de Consumo
Serviços Terceiros Pessoa Física
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
Equip. e Material Permanente
TOTAL

Valor
52.736,04
19.213,20
1.211,94
2.205,00
48.888,86
0,00
124.255,04

Notas Explicativas:
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica – serviços de limpeza no valor R$ 1.979,58

(um mil novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos);
Pagamento de coffee break durante os cursos e capacitações realizadas na AMAI
no valor de R$ 1.052,93 (um mil e cinquenta e dois reais e noventa e três
centavos); Pagamento de assessoria de comunicação no valor de R$ 3.100,00
(três mil e cem reais); Pagamento de ônibus para transporte a Florianópolis
Congresso de Prefeitos no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais);Pagamento de
passagens aéreas no valor de R$ 1.840,28;(um mil oitocentos e quarenta reais e
vinte e oito centavos); Confecção de camisetas para o Congresso de Prefeito e
uniformes no valor de R$ 1.416,00 (um mil quatrocentos e dezesseis reais);
Pagamento de consultoria em regularização fundiária no valor de R$ 1.750,00
(um mil setecentos e cinquenta reais);Pagamento de licenciamento anual do
veículo placas QJQ 8517 no valor de R$ 1.107,74 (um mil cento e sete reais e
setenta e quatro centavos); Confecção de placa em PVC para divulgação do
turismo regional no valor de R$ 1.696,00 (um mil seiscentos e noventa e seis
reais);
Outubro
Despesas
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal
Obrigações Patronais
Material de Consumo
Serviços Terceiros Pessoa Física
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
*Equip. e Material Permanente
TOTAL

Valor
53.984,54
18.348,64
2.892,89
1.655,70
27.854,70
2.965,00
107.701,47

Notas Explicativas:
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica – serviços de limpeza no valor R$ 1.779,58

(um mil setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos);
Pagamento de serviços de pintura interna de salas da AMAI no valor de R$
3.180,00 (três mil cento e oitenta reais); Pagamento de assessoria de
comunicação no valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais); Pagamento de jantar
dos prefeitos no valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais); Pagamento
de consultoria em regularização fundiária no valor de R$ 1.750,00 (um mil
setecentos e cinquenta reais); Pagamento de anuidade CREA no valor de R$
1.038,38 (um mil e trinta e oito reais e trinta e oito centavos);
*Equip. e Material Permanente - Aquisição de móveis no valor de R$ 2.965,00
(dois mil novecentos e noventa e cinco reais) – parcela 1/2;
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Novembro
Despesas
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal
*Obrigações Patronais
Material de Consumo
Serviços Terceiros Pessoa Física
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
*Equip. e Material Permanente
TOTAL

Valor
64.384,56
30.656,45
4.801,13
1.276,48
13.587,66
2.965,00
117.671,28

Notas Explicativas:
*Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal – Rescisão de contrato do Sr. Adriano

Conti no valor de R$ 9.134,50 (nove mil cento e trinta e quatro reais e cinquenta
centavos);
*Obrigações Patronais – Recolhimento de multa rescisória no valor de R$
4.848,12 (quatro mil oitocentos e quarenta e oito reais e doze centavos);
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica – serviços de limpeza no valor R$ 1.779,58
(um mil setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos);
Pagamento de empresa contratada para a realização do concurso no valor de R$
3.200,00 (três mil e duzentos reais); Pagamento de assessoria de comunicação
no valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais); Pagamento de consultoria em
regularização fundiária no valor de R$ 2.875,00 (dois mil oitocentos e setenta e
cinco reais); Pagamento de treinamento dos colaboradores no valor de R$
840,00 (oitocentos e quarenta reais);
*Equip. e Material Permanente - Aquisição de móveis no valor de R$ 2.965,00
(dois mil novecentos e noventa e cinco reais) – parcela 2/2;
Dezembro
Despesas
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal
*Obrigações Patronais
Material de Consumo
Serviços Terceiros Pessoa Física
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
Equip. e Material Permanente
TOTAL

Valor
128.907,43
33.649,95
743,29
1.783,12
46.384,23
0,00
211.468,02

Notas Explicativas:
*Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal – Pagamento de 13º salário no valor
de R$ 26.301,71 (vinte e seis mil trezentos e um reais e setenta e um centavos);
Pagamento de férias aos funcionários no valor de R$ 33.487,87 (trinta e três mil
quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos);
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica – serviços de limpeza no valor R$ 1.779,58
(um mil setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos);
Pagamento de empresa contratada para a realização do concurso no valor de R$
3.200,00 (três mil e duzentos reais); Pagamento de assessoria de comunicação
no valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais); Pagamento de consultoria em
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regularização fundiária no valor de R$ 4.330,00 (quatro mil trezentos e trinta
reais);
4) CONTEXTO GERAL
Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas observa-se um
resultado acumulado positivo na ordem de R$ 69.168,49 (Sessenta e nove mil
cento e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos);
Resultado
(+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

31.366,42

(+) RECEITAS

1.390.251,50

(-) TOTAL DESPESAS

1.352.449,43

Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

688.052,41

Obrigações Patronais

273.732,36

Material de Consumo

28.881,20

Serviço Terceiros Pessoa Física

14.682,86

Serviço Terceiros Pessoa Jurídica

323.359,31

Equip. e Material Permanente

23.741,29

(=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS)

69.168,49
Xanxerê, 10 de janeiro de 2020.

Ingrid A. Piovesan
Secretária Executiva

Andreza Gallas
Assessora Contábil – CRC/SC 67.222

Presidente
Elieze Comachio

